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DODATEK č. 4
nájemní smlouvy (č. smlouvy nájemce 41706A, č. smlouvy pronajímatelé 240423) ze

dne 24.10,2001
„ , . <‘1 11 2013uzavřeny mezi *■;

Lesy České republiky, s.p. ;;vih
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 !
IČO: 42196451, DIČ CZ42196451 1
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka č.
540 jednající: Ing. Michal Gaube, MBA, pověřený výkonem funkce generálního ředitele,
na základě Podpisového řádu č. 3/2009 lesním správcem Ing. Jiřím Tomsem Lesní správy
Děčín, se sídlem Sládkova 2, 405 02 Děčín
bankovní spojení: 

jako pronajímatelem na straně jedné
a

Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00,
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001,
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze po sp.zn. B 6064
bankovní spojení:
zastoupená Mgr. Martinem Koutným, za základě pověření ze dne 8.3.2013

jako nájemcem na straně druhé

I.
Tímto dodatkem se upravuje čl. II. odst. 1 nájemní smlouvy z důvodu prodloužení 
nájemní doby o dalších 5 let a nahrazuje se následujícím zněním:
1. Pronajímatel přenechává nájemci pozemek uvedený v čl. I. odst. 1 do nájmu na 

dobu určitou, a to od 1.1.2014 do 31.12.2018.
Účastníci smlouvy mohou v posledním roce nájmu dodatkem ke smlouvě sjednat 
pokračování nájemního vztahu postupně o další pětiletou periodu.

Tímto dodatkem se dále mění v článku III. odst. 3., a nahrazuje se následujícím 
zněním:
2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel se rozhodl být plátcem daně z přidané 

hodnoty (DPH) u pronájmu pozemků dle § 56 odst. 4 z.č. 235/2004 Sb. v platném 
znění. Nájemce je plátce DPH.

II.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží pronajímatel a 2 

vyhotovení obdrží nájemce.

V Děčíně dn.... V Praze dne:
i)Ůr

Pronajímatel: Nájemce:

Ing. Jiří Toms 
Lesní správce LS Děčín

Mgr. Martin Koutný 
Vodafone Czech Republic a.s.




