
DODATEKČ.1
ke Smlouvě o nájmu prostor s|oužicÍch podnikáni ze dne 30.6.2017

SAP : 6000002060, cv. č. Dodatku č. 1 v ČS : 2019/2310/568

Smluvní strany

a

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
se sídlem v Praze 5 - Motole, V Úvalu 84, PSČ 150 06
zastoupená
lČ: 00064203 DIČ: CZ00064203

(dále jen ,,pronajímatel")

Česká spořitelna, a.s.
se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
IČ: 45244782 DIČ: CZ699001261

(dále jen "nájemce")

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

Il.

PronajImatel a nájemce uzavřeli dne 30.6.2017 Smlouvu o nájmu prostor s|oužÍcÍch podnikáni (dále
jen ,,smlouva") za účelem umÍstění a provozování peněžního bankomatu v budově bez čp/če, která je
součásti pozemku parcelní číslo 353/2, v katastrálním území Motol, v obci Praha, na adrese Praha 5, V
Úvalu, 150 00, zapsaném na listu vlastnictví číslo 87 vedeným Katastrálním úřadem pro hlavni město
Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30.6.2019.

Pronajimatel v souladu s ust. § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o majetku CR"),
přenechává předmět nájmu nájemci do dočasného užíváni, a to vzhledem ke skutečnosti, že
pronajimatel předmět nájmu dočasně nepotřebuje k plněni úkolů v rámci své působnosti ve smyslu §
14 odst. 7 zákona o majetku ČR.

P

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby nájmu.

Po dohodě smluvních stran se smlouva uvedená v ČI. Il tohoto Dodatku č. 1 mění takto:

l



"T
1./ Článek IV odst. 1 věta první se mění takto:

Nájemní vztah podle této smlouvyje uzavřen na dobu určitou do 30.6.2022.

2./ Ostatní ustanoveni nájemní smloúvY zůstávají beze změnV.

lV.

1. V rozsahu změn sjednaných v tomto Dodatku č. 1 původní závazky ze smlouvy zanikají a nahrazují
se závazky novými.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. je sepsán ve 4 stejnopisech, z
nichž nájemce i pronajimatel obdrží 2 vyhotovení.

3. Dodatek č. 1 je přílohou a nedIInou součásti nájemní smlouvy.
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Fakultní nemocnice v Motole

V Praze dne: 13.5.2019
Nájemce:
Česká spořitelna, a.s.
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Cesicá spořitelna, as.
centAlav PiäZD
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