
Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy 
 

 

ALMED SERVIS, s. r. o., 
se sídlem.  Masarykovo nám. č. p. 112, 250 83 Škvorec, Praha – východ, 
IČ:   26720400, 
DIČ:   CZ699000838, 
Spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89475, 
Zastoupená:  MUDr. Alexandrem Kučerou, jednatelem, 
na straně jedné 
 

a 
 

Povodí Labe, státní podnik, 
se sídlem:  Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
IČ:   70890005, 

DIČ:   CZ70890005, 
Spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 

9473, 

Zastoupený: Ing. Pavlem Řehákem, technickým ředitelem, 

na straně druhé, 

 

dále společně jen „smluvní strany“ 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení podnájemní smlouvy 
 

I. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 31. 3. 2009 uzavřely mezi sebou na dobu neurčitou 

s účinností od 1. 1. 2009 Podnájemní smlouvu č. D982090002, dále jen „podnájemní smlouva“ a 

následně k této podnájemní smlouvě dne 4. 9. 2013 uzavřely Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě číslo 

D982090002, dále jen „dodatek“. 
II. 

V souladu s ustanovením bodu 3.3 podnájemní smlouvy strany prohlašují, že podnájemní smlouvu 

ve znění jejího dodatku vzájemnou dohodou ruší ke dni 31. 12. 2016. 
 

III. 
Smluvní strany podpisem této dohody o ukončení podnájemní smlouvy stvrzují, že vůči sobě mají 

k datu podpisu této dohody o ukončení podnájemní smlouvy vypořádány veškeré závazky vyplývající 

z podnájemní smlouvy ve znění jejího dodatku. 
 

IV. 
1. Tato dohoda o ukončení podnájemní smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
2. Tato dohoda o ukončení podnájemní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a její účinky jsou na základě dohody smluvních strany stanoveny k 31. 12. 

2016. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu o ukončení podnájemní smlouvy přečetly, jejímu 

obsahu rozumí, a že je projevem jejich skutečné, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, jakož i že 

nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

V ………….…. dne ……………    V Hradci Králové dne…………….. 
 

 

………………………………….    …………………………………….. 
MUDr. Alexandr Kučera, jednatel    Ing. Pavel Řehák, technický ředitel 

za ALMED SERVIS, s. r. o.           Povodí Labe, státní podnik 


