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Česká republika-Krajské ředitelstvľ policie Plzeňského kraje
se sídlem: Plzeň 3, Nádražní 2437/2, PSČ 306 28
lČ: 75151529 DIČ: CZ75151529

VS 039503
(dále jen "pronajImatel")

a

Vodafone Czech Republic, a.s.
se sídlem: náměstí junkových 2, 155 00 Praha 5
IČ: 25788001 DIČ: CZ25788001
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 6064

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1

(Č. j. KRPP-158295-19/ČJ-2013-0300SU)

ke smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku)
vedené pod č. j. KRPP-158295-1/ČJ-2013-0300-SU-SM-ZZ

ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

ČI. l.

V záhlaví smlouvy o nájmu nemovitosti se mění sídlo nájemce:

Vodafone Czech Republic, a.s.
se sídlem: náměstí junkových 2, 155 00 Praha 5
lČ: 25788001 DIČ: CZ25788001
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 6064

ČI. ll.

Pronajímatel a nájemce se dohodli na doplněni smlouvy o níže uvedené ujednání, které se
vkládá do ČI. V. Práva a povinnosti nájemce v tomto znění:

8. Úpravy předmětu nájmu provedené a uhrazené nájemcem, či jiné další úpravy provedené
se souhlasem pronajímatele, které budou mít charakter technického zhodnocení ve smyslu
§ 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDP",
bude po dobu trvání této smlouvy odepisovat nájemce. Pronajímatel se zavazuje, že nezvýší
vstupní cenu předmětu nájmu (nemovitostí) o hodnotu těchto úprav. Pronajimatel prohlašuje,
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že předmět nájmu není nemovitou kulturní památkou vedenou Národním památkovým úřadem
v Ústředním seznamu kulturních památek. Pronajímatel prohlašuje, že stavbu, jejíž součástí
je předmět nájmu, odepisuje účetně. Účetní odpisová skupina VI. (50 let) dle - Českého
účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 z 30. 3. 2011 (odpisování
dlouhodobého majetku).

ČI. Ill.

V článku VIII. odst. 1, písm. a) bod 3. nově zní:

3. Pronajknatel si v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vyhrazuje právo odstoupit od této
smlouvy s okamžitou účinnosti, pokud nemovitost specifikovanou v ČI. l. smlouvy bude
potřebovat k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti.

ČI. lV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti
v původním znění.

2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží
dva výtisky tohoto dodatku č. 1.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě jejich pravé

a svobodné vůle a nikoliv za podmínek pro ně nápadně nevýhodných.
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