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Dohoda O ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 306/2017 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
organizační složka státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná In g. Daniel J urečka, ředitel ústavu 
na straně jednéjako pronajímatel

8 

Alena Holecová, Zemědělský podnikatel 
Místem podnikání: Mánesova 1952/29, 301 O0 Plzeň - Jižní Předměstí 
IČO; 67085938, DIČ; CZ7359262174 
na Straně druhé jako nájemce 

I. 

Shora uvedené Strany uzavřely dne 30. 6. 2017 Nájemní smlouvu na nebytové prostory 
č. 306/2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2017 (dálejen ,,Smlouva“),. 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke dni 31. 8. 2018. 
2. Nájemce se zavazuje vyklidit nebytové prostory a předat pronajímateli ke dni zániku nájmu. O 

předání a převzetí nebytových prostor bude sepsán předávací protokol S jejich stavem a stavem 
jednotlivých měřičů spotřeby. 

3. Smluvní Strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy vyúčtují a vyrovnají případné 
nedoplatky či přeplatky na nájemném. Pronajímatel vypracuje vyúčtování záloh a Služeb za toto 
období, jakmile obdrží vyúčtování od dodavatelů jednotlivých služeb. Toto vyúčtování zašle na 
shora uvedenou adresu nájemce. 

4. Nájemce se tímto zavazuje uhradit případný nedoplatek se Shora uvedeného vyúčtování na účet 
pronajímatele číslo 87425641/0710 vedený u ČNB Brno, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
vyúčtování. Pronajímatel se tímto zavazuje, zaslat případný přeplatek ze shora uvedeného 
vyúčtování na bankovní účet nájemce, nebo poštou na shora uvedenou doručovací adresu 
nájemce nejpozději do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování.



III. 

1. Dohoda je zpracována ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Ze stran obdrží po jednoın. 
2. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel zveřejní smlouvu v registru smluv. 
3. Strany dohody po jejím přečtení prohlašují, že S jejím obsahem souhlasí a že tato dohoda je 

shodným projevem jejich vážné a Svobodné vůle a na důkaz toho připojuji Své podpisy. 

V Žatci dne: 27 -U7- 2018 

.........

CR UKZUZ 1 Alena Holecová 
Ing. aniellurečka


