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Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem: Plzeň 3, Nádražní 2, PSČ 306 28
lČ: 75151529 DIČ: CZ75151529
bank. spojeni: čnb Plzeň, č.ú.: služby 8246881/0710 VS 039 0523
datová schránka : ID 5ixai69 nájemné 19- 8246881/0710 VS 039 0523
zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Krákorou, ředitelem krajského ředitelství
Ú'ako pronajimatel)

a

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky
se sídlem: Vinohradská 2577/178 PSČ 130 00 Praha 3
lČ: 47114304
bank. spojení: ČNB, č.ú.: 2115202031/0710
datová schránka: 9swaix3
kontaktní adresa: Plzeň, Hruškova 8, PSČ 320 65 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
zastoupená: Ing. Hynkem Raisem, ředitelem divize Čechy
(jako nájemce)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1

Č. j. KRPP- 136357-51ČJ-2018-0300SU
k Nájemní smlouvě č.j. KRPP-136357-2/ČJ-2018-0300SU uzavřené dne 18. 12. 2018
dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,zákon o majetku státu") a dále dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

l.

Tímto dodatkem se doplňuje či. 11! ,, Nájemné a služby" o odstavec č. 5 ve znění:

5. výši nájemného je pronajímatel oprávněn počínaje rokem 2020 každoročně k datu
1. ledna zvyšovat podle koeficientu vyjadřujícího miru růstu spotřebitelských cen za
předcházející kalendářní rok, publikovaného Českým statistickým úřadem. Tato
změna bude realizována o plnou výši inflace. zvýšení nájemného o miru inflace
bude nájemci sděleno písemným oznámením pronajímatele, zaslaným nejpozději do
31. 3. příslušného kalendářního roku.
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1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž pronajknatel i
nájemce obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento doclatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejněni pronajimatelem v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podrnínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude uveřejněn ani do tři
niěsiců ode dne, kdy byl uzavřen, je dodatek zrušen od samého počátku. O vloženi
dodatku bude strana nájemce přímo informována Ministerstvem vnitra ČR - Registrem
smluv.
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