
 

 

Chráněné  
  
  

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary 1 
IČ: 00254657 
DIČ: CZ00254657, je plátce DPH 
bankovní spojení: 1023015533/5500, Raiffeisen bank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol 

9005920001 
zastoupené Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím Odboru majetku města Karlovy Vary, na základě plné moci 

ze dne 2.2.2016 
 

na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“) 
 

a 
 

ČEZ Prodej a.s. 
Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581 

IČ: 27232433  

DIČ: CZ27232433  

bankovní spojení: 35-4544590297/0100, Komerční banka, a.s. 

 

zastoupená dle plné moci, ze dne 3. 7. 2017, společností ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, 

IČO: 45274649, DIČ: CZ45274649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1581, dále zastoupenou zaměstnanci společnosti Ing. Jakubem Bosákem, manažerem útvaru 

nákup správa budov a doprava a Ing. Vendulou Novákovou, Specialistou nákupu juniorem  

  

na straně druhé (dále jen „Nájemce“) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  

____________________________________________________________________________________ 
 

 

DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ 

DNE 10. 12. 2013 (dále jen „Smlouva“) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chráněné  
  
  

I. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY 

1.1 S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 7. 2017 došlo na základě projektu fúze ke sloučení mezi 

společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČO 

263 76 547, na straně jedné jako zanikající společností, a společností ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem 

Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO 272 32 433, na straně druhé jako nástupnickou společností, 

došlo k zániku zanikající společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího 

jmění na nástupnickou společnost ČEZ Prodej, s.r.o. (Nájemce), která vstoupila do právního 

postavení zanikající společnosti a která současně změnila právní formu na akciovou společnost 

vystupující pod obchodní firmou ČEZ Prodej, a.s., jsou aktualizovány identifikační údaje Nájemce 

tak, jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku. 

1.2 Dále se na straně Nájemce mění evidenčního číslo Smlouvy z původního čísla 4100851508 na nové 

číslo 4101642025, které je nutné uvádět na všech daňových dokladech. 

1.3 Dále se tímto dodatkem prodlužuje délka trvání nájmu do 31.12.2023.  

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti okamžikem jeho podepsání oběma smluvními stranami 

(nebude-li podepsán oběma smluvními stranami ve stejný den, je dnem podpisu den, kdy jej podepíše 

druhá smluvní strana).  

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě (2) jeho vyhotovení.  

 

V Karlových Varech, dne __________  V Praze, dne __________ 

Za Statutární město Karlovy Vary:  Za ČEZ Prodej, a.s.: 

   

Ing. Jaroslav Cícha 

vedoucí Odboru majetku města 

Karlovy Vary  

Statutární město Karlovy Vary 

Na základě plné moci 

 

Ing. Jakub Bosák 

MÚ nákup správa budov a doprava 

ČEZ, a.s. 

Na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vendula Nováková  

Specialista nákupu junior  

ČEZ a. s. 

Na základě plné moci 

 

 

 


