
č.j.: XXXXXXXXXXXXX 

 

Dodatek č. 6 

k Nájemní smlouvě nebytových prostor č. 2977811207  

ze dne 01.08.2001 

 

1. Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl A, vložka 48384  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234   

DIČ: CZ70994234  

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 

variabilní symbol: 2977811207 

doručovací adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

(dále jen „Pronajímatel“) 

 

a   

 

Česká spořitelna, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 
IČO: 452 44 782 
DIČ: CZ699001261 (skupinový plátce DPH) 
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX  
tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
doručovací adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

(dále jen „Nájemce“)  

 

 

- Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. dubna 2019 se upravuje čl. III. 

Cena nájmu, odst. 2. Čl. III. Cena nájmu, odst. 2. zní nově takto: 

Celkové roční nájemné je splatné v pravidelných čtvrtletních splátkách, a to vždy 

15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí na účet pronajímatele vedený u 

XXXXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXXX pod variabilním symbolem 2977811207 

dle splátkového kalendáře. 

 

 

- Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. dubna 2019 se upravuje čl. 

VII. Závěrečná ustanovení, odst. 1.1 Čl. VII. Závěrečná ustanovení, odst. 1.1 zní 

nově takto: 

1.1. - Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a registru smluv. Tuto smlouvu uveřejní pronajímatel včetně jejích příloh a 

případných dodatků v registru smluv zřízeném podle výše uvedeného zákona, jestliže 

výše hodnoty jejího předmětu přesáhne 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 

 
  

 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.  
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===============================================  

 
1.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti od 1. 4. 2019. 

1.2. Tento dodatek je dvoustranný a vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních s platností 

originálu, přičemž Pronajímatel i Nájemce obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

 
 
V Plzni dne 16. ledna 2019    V Praze dne 5.2.2019 
 
 
 
 
 
 
       -------------------------------------------------- 
       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
        
 
 
-------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 


