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Čj.: 501/2019-SŽDC-GŘ-O31 

 

DOHODA O SKONČENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI A NÁJMU 

Tato dohoda o skončení smlouvy o spolupráci a nájmu (dále jen „dohoda") se uzavírá níže uvedeného 

dne mezi následujícími smluvními stranami: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 11000 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ 70994234 
kterou zastupuje: Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel 

(dále jen „pronajímatel“) 

a 

Památník Šoa Praha o.p.s. 
obecně prospěšná společnost,  
se sídlem Veverkova 1410/8, 170 00 Praha 7 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, 
vložka 965 
IČO: 24272914 
kterou zastupuje: Pavel Štingl, ředitel společnosti 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

(dále jen „nájemce“) 

(společně též jako „smluvní strany") 

PREAMBULE 

Nájemce uzavřel dne 30. 10. 2013 se společností České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 

1222, Praha 1, IČO: 70994226, smlouvu o spolupráci a nájmu (dále též „smlouva“) za účelem vytvoření 

a provozování památníku holocaustu v prostorách nádražní budovy umístěné v Bubenské ulici č. p. 177, 

v k. ú. Holešovice, obci Praha (dále též „budova“). Na základě koupě části závodu Českých drah, a.s. 

s účinností od 1. 7. 2016 vstoupila do práv a povinností pronajímatele vyplývajících ze smlouvy Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace. Dne 21. 12. 2018 uzavřela Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace s hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, smlouvu o 

výpůjčce, předmětem které je dlouhodobé užívání budovy za účelem zajištění zhotovení a provozování 

památníku s názvem Památník Ticha, a to ve spolupráci s nájemcem, a která předpokládá ukončení 

smlouvy. 

ČLÁNEK I. 

1.1 Výše uvedené smluvní strany sjednávají, že smlouva o spolupráci a nájmu uzavřená dne 30. 10. 

2013, jejímiž účastníky jsou smluvní strany, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2016, 
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dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 3. 2017, dodatku č. 3 uzavřeného dne 22. 3. 2018 a dodatku  

č. 4 uzavřeného dne 7. 12. 2018, končí dohodou smluvních stran ke dni 9. 1. 2019. Obě smluvní 

strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy jsou vyrovnány všechny závazky a pohledávky 

smluvních stran vyplývající ze smlouvy. 

 

ČLÁNEK II. 

2.1 Nájemce předá pronajímateli předmět nájmu vymezený smlouvou jako Nemovitost do 30 dnů ode 

dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami. O předání předmětu nájmu vyhotoví 

smluvní strany písemný protokol, podepsaný k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

ČLÁNEK III. 

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

3.2 Tato dohoda byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 

3.3 Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění 

v registru smluv.  

     

 
 
 
 

V Praze dne 22. 1. 2019 

 

 

V Praze dne 30. 1. 2019 

Pronajímatel: Nájemce: 
  

 

 

…………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Správa železniční dopravní cesty, Památník Šoa Praha o.p.s 
státní organizace  
 

 

 

 

 
Tato dohoda byla zveřejněna pronajímatelem v registru smluv dne:  
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