
Č.j.: 1216/2019-SŽDC-OŘ PLZ-SOČ 
 

Dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě č. 2978300818 ze dne 17.12.2018 

 
 

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 
zastoupena: Ing. Josefem Hendrychem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, 
          na základě pověření xxxx ze dne xxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
IČO: 709 94 234 
DIČ: CZ70994234 
variabilní symbol: 2978300818 
adresa pro doručování písemností: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   Oblastní ředitelství Plzeň 
   Správa obchodních činností 
   Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
   (dále jen „OŘ“) 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
 
a   
 
 
Československá obchodní banka, a.s. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B.XXXVI, 
vložka 46 
se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 
zastoupená: Ing. Zorou Křičkovou, výkonnou ředitelkou Facilities Management na 
základě pověření č. xxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxx a 
                  Ing. Lukášem Cermanem, výkonným manažerem FAM Development na 
základě pověření č. xxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxx., xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 00001350 
DIČ: CZ699000761 
adresa pro doručování písemností: Československá obchodní banka, a.s. 
     útvar FAM Nájmy 
     Radlická 333/150 
     150 57 Praha 5 
adresa pro doručování faktur: Československá obchodní banka, a.s. 
        Sušilova 1528 
        500 02 Hradec Králové 
 
tel.: xxx xxx xxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, nemovitosti@csob.cz 
 
(dále jen „nájemce“) 
 
(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany se dohodly, že s platností dnem podpisu a účinností dnem 
zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se mění: 
 

- původní číslo smlouvy pronajímatele: 2978300818 
- nové číslo smlouvy pronajímatele: 6548101019 

 
- původní variabilní symbol: 2978300818 
- nový variabilní symbol: 6548101019 

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

I. Závěrečná ustanovení 
 
1.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 
1.2. Tento Dodatek č. 1 je dvoustranný a vyhotovuje se ve třech vyhotoveních 

s platností originálu, přičemž pronajímatel obdrží jedno a nájemce dvě vyhotovení. 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 16. ledna 2019    V Praze dne 7. 2. 2019 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
-------------------------------------   ------------------------------------- 
Správa železniční dopravní cesty,   Československá obchodní banka, a.s. 
státní organizace     Ing. Zora Křičková/ Ing. Lukáš Cerman 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Ing. Josef Hendrych    
ředitel  

 
Tento dodatek byl uveřejněn pronajímatelem prostřednictvím registru smluv dne: 
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