
 

 

Dodatek č 1. ke Smlouvě o podnájmu 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

název:    Člověk v tísni, o. p. s.   

sídlo:    Šafaříkova 635/25, 120 00 Praha 2   

zastoupený:   Mgr. Vítem Kučerou  

doručovací adresa:  Školní 1294, 430 01 Chomutov 

IČ:    25755277   

DIČ:    CZ25755277  

bankovní spojení ČSOB 

číslo účtu:  _______________  

„dále jen nájemce“ 

 

 

a 

 

název:   ČR - Úřad práce České republiky 

sídlo:    Dobrovského 1278/25, 170 00, Praha 7 

zastoupený:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v 

Ústí nad Labem dle podpisového řádu Úřadu práce ČR, platného od 1. 

10. 2014 

doručovací adresa:  ČR - Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem, 

Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem 

IČ:    72496991 

DIČ:    není plátce 

bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 

číslo účtu:  _________________ 

„dále jen podnájemce“ 

 

 

Na základě článku VIII. bod 5 se tímto dodatkem s účinností ode dne 1. 1. 2019 mění 

smlouva o podnájmu, jejímž účelem je užívání kanceláře pro výkon činností souvisejících s 

realizací projektu „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ v Jirkově uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 13. 6. 2016, takto:  

 

 

1. Tímto dodatkem se mění článek III. bod (1) mění doba trvání podnájemního vztahu na 

73 měsíců (tj. do 30. 6. 2022). 

 



 

2. Jiná ustanovení uzavřené podnájemní smlouvy se nemění. 

 

3. Závěrečná ustanovení: 

• Dodatek je uzavřen na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022.  

• Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek zveřejní podnájemce. 

• Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení.  

• Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a na důkaz toho ho stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………   V Ústí nad Labem dne ……………  

 

    …..…………………………………….   ……………………………………... 

           

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel    Mgr. Vít Kučera 

ředitel Krajské pobočky     ředitel pobočky Ústecký kraj                      

Úřad práce ČR v Ústí nad Labem   Člověk v tísni  o. p. s.                                                                            

      


