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č. smlouvy  Dopravního podniku: 000518 00 09 

 

 

Dohoda o zpětvzetí výpovědi z nájmu 

 

Pronajímatel  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Zastoupená: vedoucím odboru 
IČ:  00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
dále jen „Pronajímatel“ 
 
a 
 
Nájemce: 
 
Jan Mareš  

Se sídlem: Kosatcová 1338/38, Praha 10 - Záběhlice 
Zastoupená:  jednatelem 
IČ: 7379602 
DIČ: CZ7379602, plátce DPH 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 
Živnostenské oprávnění: ŽL č. j. ŽIO/10876/01/AUL, event. č. 310001-054132001 dne 6. 2. 2001, 

Městská část Praha 1, odbor živnostenský  

dále jen „Nájemce“, 

dále je také společně jako „Smluvní strany“, 
 
 
 

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, tuto Dohodu 
o zpětvzetí výpovědi (dále jen „Dohoda“): 

 

I. 

Mezi stranami byla dne 30.6.2009 uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí 
movitých č. DP RS: 000518 00 09 ve znění Dodatků č. 1 až 5. 

Nájemce uplatnil vůči pronajímateli v souladu s ujednáním čl. III. bod 2 a 3 nájemní smlouvy výpověď, 

která mu byla doručena dne 25.2.2020. Výpovědní doba v délce 6 měsíců začala běžet dne 1.3.2020. 

Nájemní vztah by měl být ukončen uplynutím výpovědní doby ke dni 31.8.2020. 

 

II. 

Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že netrvá na výpovědi z nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí 
movitých, která byla nájemci doručena dne 25.2.2020 a bere tuto výpověď zpět. Pronajímatel současně 
se zpětvzetím výpovědi vyslovuje podpisem této dohody svůj souhlas. 
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Nájemní vztah založený Smlouvou o nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí movitých 

č. DP  RS: 000518 00 09 ze dne 30.6.2009 ve znění Dodatků č. 1 až 5 tak nezaniká, ale trvá i nadále. 

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana této Dohody obdrží po jednom. 
 

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. 

 

V Praze dne ………………………  

 

Za Nájemce     

 

 

 

………………………………………    

    

 

 

 

V Praze dne ……………………… 

 

Za Pronajímatele 

 

 

 

……………………………………… 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost 
 

 


