
 

 

 

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb 

uzavřené dne 2. 3. 2016 mezi stranami: 

 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem. Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú.  623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

Neit Consulting s.r.o. 

IČ:   27369871 

DIČ:   CZ27369871 

se sídlem: Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1 

zastoupen:  Ing. Radkem Vojtou, jednatelem 

bankovní spojení:  XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 2. března 2016 uzavřely, na základě výsledku zadávacího řízení 
„VZ47/2015 – Implementace a servisní podpora datového skladu a BI“, v němž byla nabídka 
podaná Poskytovatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, smluvní strany Smlouvu o 
poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v servisní 
podpoře datového skladu a Oracle business intelligence (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se v souladu s odst. 12.02 Smlouvy dohodly na ukončení platnosti Smlouvy 
tak, jak je stanoveno v Čl. 2 této dohody. 
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Článek 2. 

Ukončení platnosti Smlouvy 

2.1 Smlouva pozbývá platnosti ke dni nabytí účinnosti této dohody. 

2.2 Poskytovatel je povinen dokončit veškeré činnosti na základě objednávek učiněných přede 
dnem platnosti této dohody dle odst. 1.01 písm. e) Smlouvy a předat jejich výsledky v souladu 
s uvedeným ustanovením Smlouvy Objednateli k akceptaci i po dni ukončení platnosti 
Smlouvy. O takovém předání se vyhotovoví v souladu s odst. 1.01 písm. e) Smlouvy 
akceptační protokol a Objednatel je povinen za takto akceptovaný výsledek realizace 
objednávky uhradit Poskytovateli příslušnou částku v souladu s odst. 5.02 písm. b) Smlouvy. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou nedokončených objednávek dle odst. 2.2 této 
dohody, jsou veškeré jejich závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnány a smluvní strany si 
ponechávají veškerá plnění, která obdržely na základě Smlouvy od druhé smluvní strany. 
Smluvní strany rovněž prohlašují, že ukončením platnosti Smlouvy nedochází u žádné ze 
smluvních stran k bezdůvodnému obohacení, které by druhá smluvní strana mohla 
požadovat zpět. 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a 
srozumitelný. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.3 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti, 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

 

 

V Praze dne 5. 12. 2017     V Praze dne 22. 11. 2017 
 
Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 
 
 
 
 
…………………………………..…    ……………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Ing. Radek Vojta 
ředitel        jednatel 


