
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu  

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ 270 85 031, 

se sídlem: Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 

zastoupená: MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem  

spojení tel. 318 641 111,  email:  reditelstvi@onp.cz, plátce DPH 

kontaktní osoba za pronajímatele: Ing. Tomáš Holobrada, vedoucí PTO 

Bankovní spojení:   

(dále jen pronajímatel) 

a 

Mgr. Alena Váňová Lipertová, RČ

IČO 05412960  

bytem: Chraštice 40, 262 72 

e-mail:

bankovní spojení: 

(dále jen nájemce) 

se dohodly na následujícím znění dodatku Smlouvy o nájmu  

I. 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 10. 2016 nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem 

prostor – budova G, ., které se 

nacházejí v Areálu II, Oblastní nemocnice Příbram, na adrese Příbram V - Zdaboř, Podbrdská 

269. (dále jen „předmět nájmu“), který nájemce užív ke své podnikatelské činnosti a to 

k masážním službám, kosmetice a pedagogickému poradenskému centru (dále jen „nájemní 

smlouva“).  

II. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se s účinností od 1. 1. 2019 se nájemní smlouva 

změní takto: 

 

1. Čl. I Předmět a účel pronájmu – odstavec 2. mění takto: 

 

Touto smlouvou přenechává pronajímatel do nájmu v budově G, 

, které se nacházejí v Areálu II, Oblastní nemocnice Příbram, na adrese Příbram 

V - Zdaboř, Podbrdská 269. (dále jen „předmět nájmu“).  

 

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změny. 

 

2. Čl. III Výše nájemného a jeho splatnost, odst. 1 mění takto: 

 

a) Nájemné za užívání pronajatých prostor ( ), se 

stanovuje dohodu a na částku celkem 7 000,-Kč / měsíc + DPH.   
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b) Nájemné za užívání pronajatých prostor ( ), se 

stanovuje dohodu a na částku celkem 5 670,-Kč / měsíc + DPH.   

 

 Celkové nájemné tedy činí 12 670,-Kč / měsíc + DPH. 

 

Nájemce a pronajímatel se dohodli, že místnosti  budou nově 

rekonstruovány, a to také na náklady nájemce. Z toho důvodu se dále dohodli na dále 

uvedeném snížení nájemného uvedeného v písm. b) tohoto článku, a to po dobu 36 

měsíců od podpisu tohoto Dodatku takto: 

Po dobu 36 měsíců od podpisu tohoto dodatku bude nájemné uvedené v písm. b) 

tohoto odstavce ( ) sníženo na částku 2 000,- Kč / měsíc + 

DPH.  

Po uplynutí 36 měsíců od podpisu tohoto dodatku bude nájemné uvedené v písm b) 

tohoto článku navýšeno na původních 5 670,- Kč / měsíc + DPH.  

 

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají beze změny. 

 

II. 

 

Ostatní ujednání shora uvedené nájemní smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 

Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je sepsán dle jejich svobodné vůle a jako 

správný jej stvrzují svými podpisy. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. 

poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany 

souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. 

osobní povahy). 

 

 

V …………… dne …………..                         V ………… dne ………………. 

  

 

 

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

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.    Alena Váňová Lipertová  

 pronajímatel       nájemce 




