
FIN ID: 406500 

DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 4065; č. 221/2012-MSP-CES ze dne 22.10. 2012 

mezi: 

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti 
se sídlem: Vyšehradská 424/16, 128 00 Praha 2, Nové Město 
IČ: 0025429 
bankovní spojení:    
jednající: Ing. Zbyněk Spousta, ředitel odboru investic a majetku 
(dále jen "pronajímatel" na straně jedné) 

a 

Vodafone Czech Republic a.s. 
se sídlem: náměstí Junkových, 155 00 Praha 5 
IČ: 25788001 
DIČ: CZ25788001 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064 
bankovní spojení:    
zastoupený: Mgr. Martinem Koutným, na základě pověření 
(dále uváděn jako "nájemce" na straně druhé) 

Část A 

' vodafone 

Obě výše uvedené strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 4065; č. 
221/2012-MSP-CES ze dne 22.10. 2012 ve znění dodatkO č. 1 až č. 3 (dále jen "smlouva"), a to konkrétně 
takto: 

I. 
Pronajímatel a nájemce se dohodli na prodloužení doby nájmu dle smlouvy, a proto se čl. 8 -
Doba nájmu, platnost a účinnost, odst. 8.1 smlouvy mění a nově zní takto: 

8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6. 2020. 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy zOstávají nezměněny. 

Část B 

I. 

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí 
pronajímatel. 



' vodafone 

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž pronajímatel obdrží dvě vyhotovení a nájemce 
dvě vyhotovení tohoto dodatku č. 4. 

Účastníci tohoto dodatku č. 4 shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli a že 
tento dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vllle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na dllkaz toho připojují účastníci své 
podpisy. 

V Praze dne 27.6.2018 
nO/.& . 

V Praze driE?. ..... .. .. 2018 

g. Zbyněk Spousta 
ředi el odboru investic a majetku 
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