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Veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, PSČ 771 47, Olomouc, 
IČ: 619 89 592, 
rektor UP: Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph. O., 
(dále jen "pronajímatel"), na straně jedné, 

a 

Jan Čížek 
se sídlem: 779 00 Olomouc, tř. Svornosti 896/54 
s umístěním provozovny: Olomouc, Šlechtitelů 813/21 
IČ:87698153 
není plátce DPH od 15.5.2019 
bankovní spojení: Fio Banka 
č. ú.: 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku evidovaná u Magistrátu města Olomouce. 
(dále jen "nájemce"), na straně druhé, 
dále společně též jako "smluvní strany", 

uzavírají tuto dohodu o zániku závazku ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících k 
podnikání ze dne 22.11 .2018 (dále jen "Smlouva"): 

I. 

1. Předmětem nájmu je místnost 2.16 o výměře 36 m2 ve II.NP budovy Šlechtitelů 
813/21 , Olomouc - nebytové prostory. 

2. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze Smlouvy, tj. nájem nebytových prostor, 
bude ukončen ke dni 15.července 2019 

3. Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli veškeré závazky vzniklé na základě výše 
uvedené smlouvy takto: 

• Fakturu za červen 2019 ve lhůtě splatnosti uvedené na této faktuře, 
• Fakturu za měsíc červenec od 1.7.2019 do 15.7.2019 ve lhůtě splatnosti 

uvedené na této faktuře 
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ll. 

1. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda včetně všech jejích příloh a 
případných dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 

3. Tato Dohoda je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v 
souladu se zmíněným zákonem. 

4. UP, která uveřejnění Dohody v registru zajistí, informuje druhou smluvní stranu o 
jejím uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu nájemce uvedeném v 
záhlaví této smlouvy. 

5. Veškeré právní vztahy v této Dohodě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí 
právním řádem české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V Olomouci dne 15. 07. 2019 

rof. Mgr. Jaroslav Miller, 
a pronajímatele 

V Olomouci dne 1 5. 07. 2019 




