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Dohoda
o ukončení Nájemní smlouvy č.j. KRPZ-62444-2/ČJ-2017-1500VO

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 
se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

IČ: 72052767
DIČ: CZ72052767 

dále jen „pronajímatel“

a

Zdravotní pojišťovna MV ČR
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 
jednající: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem

kontaktní adresa: Jeremenkova 42A, 772 11 Olomouc
IČ: 47114304

dále jen „nájemce“

uzavírají dle § 2225 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č.j. KRPZ-62444-2/ČJ-2017-1500VO (dále jen 
„Dohoda“)

ČI. I

1) Dne 18.7.2017 byla mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena Nájemní smlouva č.j. 
KRPZ-62444-2/ČJ-2017-1500VO (dále jen „Smlouva“), na základě které pronajímatel 
nájemci pronajal nebytový prostor - kancelář č. 136 v I.N.P. objektu občanské 
vybavenosti č.p. 2819, na st.p.č. 4520/1, k.ú. a obec Kroměříž, ul. Březinova, vše 
zapsáno na LV č. 14488 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Kroměříž.

2) Nájemní vztah dle výše uvedené Smlouvy byl uzavřen na dobu určitou 8 let, počínaje 
dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

ČI. II

Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smluvního vztahu v souladu s čl. VII bod 1 
Smlouvy. Nájem nebytového prostoru vymezeného v čl. I bod 1 Dohody končí dnem 
30.6.2019. O předání a převzetí nebytového prostoru bude v souladu s čl. VII bod 9 Smlouvy 
sepsán protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran.



ČI. III

Nájemce bere na vědomí, že do doby ukončení platnosti Smlouvy je povinen uhradit 
pronajímateli nájemné a služby související s užíváním nebytového prostoru dle platného 
splátkového kalendáře č.j. KRPZ-62444-11/ČJ-2017-1500VO, vystaveného pronajímatelem 
na rok 2019 a zaslaného nájemci 23.1.2019.

ČI. IV

1. Pronajímatel prohlašuje, že si je vědom toho, že nájemce jako povinný subjekt dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Dohodu, za splnění podmínek k uveřejnění dle 
zákona o registru smluv, a s uveřejněním Dohody v plném znění souhlasí.

2. Nájemce se zavazuje Dohodu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru 
smluv. Pronajímatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy 
byla Dohoda uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda nájemce Dohodu řádně uveřejnil, 
a pokud se tak nestalo, je povinen Dohodu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat 
podnájemce.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání 
oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění podle 
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Bude-li některé ustanovení této Dohody prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení 
nadále platná, lze-li je oddělit. Účastníci této Dohody se zavazují nahradit dotčené 
ustanovení platným ustanovením obdobného obsahu, příp. smyslu.

5. Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží pronajímatel a dvě vyhotovení obdrží nájemce.

6. Účastníci této Dohody shodně prohlašují, že se s obsahem této Dohody seznámili, obsahu 
porozuměli, vzali jej na vědomí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují jejich oprávnění 
zástupci své podpisy.

Ve Zlíně dne - 3 -06- 20T9 
za pronajímatele

V Olomouci dne 1 k -06- 2019
za nájemce


