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Dohoda o vypořádání práv ze smlouvy o poskytování poradenských služeb 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“) 

 

mezi  

 

společností Deloitte Advisory s.r.o. 

se sídlem Italská 2581/67, Praha 2, 120 00, Česká republika, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225, 

 

kterou zastupuje: Petr Viktora, na základě plné moci 

 

IČO: 27582167, DIČ: CZ27582167 

bankovní spojení: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9  

číslo účtu CZK: 1000037000/3500, IBAN: CZ31 3500 0000 0010 0003 7000  

číslo účtu EUR: 1330037003/3500, IBAN: CZ37 3500 0000 0013 3003 7003 

 

(dále jen „Deloitte“) 

 

a  

 

Státní zemědělský intervenční fond 

se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00, Česká republika 

 

který zastupuje: Jan Havlíček, ředitel Sekce správních činností SZIF  

 

 

IČO: 48133981, DIČ: CZ48133981 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 000-3926001/0710 

(dále jen „Klient“) 

 

Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno jednotlivě jako na „smluvní stranu“, případně 

dohromady jako na „smluvní strany“.  

 
Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2018 Smlouvu o poskytování poradenských služeb, která byla 
uzavřena na dobu určitou 1 rok (dale jen “Smlouva”). V souvislosti s ukončením Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na předání veškerých informací a přístupů potřebných k samostané správě kariérních 
stránek ze strany Klienta.
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Článek 1. Podmínky ukončení smlouvy o poskytování poradenských služeb 

1.1  Deloitte tímto prohlašuje, že Klient vlastní veškeré práva k nakládání a správě kariérních 

stránek, respektive převádí veškerá potřebná oprávnění na Klienta a prohlašuje, že do 

31.1.2020 předá Klientovi kompletní technickou specifikaci serveru pro provoz webové aplikace, 

postup instalace webove aplikace na jiný server, přístup do Google Analytics a případně jakákoliv 

jiná data potřebná k předání Projektu Klientovi. O předání potřebných informací k samostatnému 

nakládání s Projektem jak je definován ve Smlouvě bude sepsán předávací protokol. 

1.2 Závazek Deloitte umožnit plnou správu Projektu a převést veškerá oprávnění k obsahu Projektu 

na Klienta bude splněn okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.  

  

Článek 2. Závěrečné ujednání 

2.1 Obě smluvní strany se seznámily s obsahem této Dohody a souhlasí, že budou vázány jejími 

ujednáními.  

2.2 Tato Dohoda bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jeden stejnopis.  

2.3 Smluvní strany prohlašují, že text této Dohody vzájemně projednaly a že ve věci jejího obsahu 

i znění dosáhly úplné shody. Na důkaz toho, že text Dohody zcela odpovídá vůli smluvních stran 

a že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smluvní strany připojují své 

podpisy.  

 

V Praze dne: 30.1.2020 V Praze dne: 30.1.2020  

  

  

Deloitte Advisory s.r.o. Státní zemědělský intervenční fond 

Petr Viktora Jan Havlíček 

Partner ředitel Sekce správních činností SZIF 
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