D O D A T E K č. 3
k nájemní smlouvě identifikační kód nájemce P9SOR, fin.kód 21638 ze dne 10.7.2000

Pronajimatel: Městská část Praha 9
se sídlem úřadu Sokolovská 14/324 Praha 9 PSČ 180 49
zastoupená panem Ing. Vladimírem Řihákem, staíostou

IČ: 000 63 894

DIC: czo
bankovní

na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)
a

Nájemce:

Telefónica 02 Czech Republic,a.s.

Olšanská 55/5, Praha 3,PSČ 130 34
Zastoupená panem _ ředitel pro nemovitosti, na základě
pověření představenstva,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odddíl B,

vložka 2322

IČ: 601 93 336

na straně druhé (dále jen „nájemce“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 10.7.2002 ve znění pozděj ších dodatků
(dále jen smlouva)

1.
Identifikace nájemce

1.1. Na základě usnesení Městského soudu V Praze na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s.,
usnesením téhož soudu ode dne 1. července 2006 potvrzena změna názvu na Telefónica
02 Czech Republic,a. s přešlo v souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi
společností Eurotel Praha ,spol. s 1 o. a společností ČESKÝ TELECOM, a. 5. dne
3. května 2006jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,.spol s r.o., se sídlem Plaha 4,
Vyskočilova č.p. 1442/ lb PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504. Společnost ČESKÝ
TELECOM,a.s. (Telefónica 02 Czech Republic,a.s.) je právním nástupcem zaniklé
společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na ni jmění této společnosti včetně práv
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a povinností z pracovněprávních vztahů, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 3, Olšanská
55/5, PSC 139 34, jakožto nástupnickou společnost, obchodní jmění společnosti Eurotel
Praha s.r.o., IC: 15268306, se sídlem, Vyskočilova 1442/1b , Praha 4,PSC 140 21.
1.2.

Na základě výše uvedeného se mění identifikace nájemce této smlouvy na:
Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34
161601 93 336
DIČ: CZ60193336

II.
Závěrečná ustanovení

2.1.

Obsah smlouvy, jakožto i tohoto dodatku může být měněn pouze písemným ujednáním
obou stran vyjma výjimek smlouvou určených.

2.2.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2.3.

Dodatek č.3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2.4.

Účastníci smlouvy souhlasí s obsahem tohoto dodatku, který sepsali s pravou a
svobodnou vůlí a na důkaz toho připojují níže podpisy oprávněných zástupců k podpisu.
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um zápisu:

1.1edna 1994

Obchodní firma: Telefó
nica 02 Czech Republic,
a.s.

Sídlo: Praha 3, Olšanská
55/5, psč 130 34
Identifikační

číslo:

601 93 336

P

'1:
(h

irávni forma: Akciov
á společnost
dmět podnikání:

— Poskytování technický
ch služeb k ochraně
majet
„ projektování ele
ktrických zařízení
— Výroba, instalace
a opravy elektrických
strojů a přístrojů
— V“:oba, instalace
a opr

avy elektronických
zařízení
— Výroba rozvaděčů
nízkého napětí a bat
erií, kabelů a vodičů
— Projektová činnos
t ve výstavbě
,
— Provádění staveb
včetně jejich změn,
udržovacích prací
na nich
jejich odstraňování
— Pronájem a půjčov
ání věcí movitých
— Skladování zboží
a manipulace s náklad
em
— Realitní činnost

— Zpracování dat, služby
dat

abank, správa sítí
w Poskytování softwa
re a poradenství v
oblasti

software

hardware a

— Činnost podnikatelsk
ých, finančních, org
anizačních a
ekonomických poradc
ů
~ opravy karoséri'

— Pořádání odborných
kurzů„ školení a jiných
vzdělávacích akcí,
včetně lektorské činnOs
ti
'
— Výroba

strojů a zařízení pro
určitá hospodářská
— Technické činnosti
odvětví
v dopravě

— Údržba motorových
vozidel a jejich příslu
šenství
— montáž, seřízení
a údržba výrobků s výj
imkou činností
uvedených v přílohách
zákona č. 455/1991 se.
— Fřípravné práce pro
stavby
*
— velkoobchod
—
—
—
—

specializovaný mal
oobchod
kopírovací práce
reklamni činnost a
marketing
získávání, zpracován
í a poskyt

ování veřejných inf
služeb s využitím tel
ormačních
ekomunikačních zaříze
ní a služeb
— pořádání kulturníc
h

produkcí, zábav a pro
vozování zařizení
sloužících zábavě
— činnost technický
ch poradců v oblast
i telekomunikací
— vydavatelské a nak
ladatelské činnosti
.— zprostředkování slu
žeb

~ rozvod elektřiny a Výr
oba a rozvod teple podl
e zákona čislo
o podnánkácb pod

222/1994 Sb.

nikání a o výkonu
státní správy

Výpis vyhotoven:

03.07.2006 10:13:09
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oddíl B, vložka 2322

v
—
—
—
—
—

energetických odvětvích a o stát i
energetické inspekci.
Výkon zeměměřičských činností.
činnost účetních poradců, vedení ůcet
niotví .
Silniční motorová doprava osobní.
_
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba, opravy a montáž měřidel.

— zprostředkování obchodu

» služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a práv
nických osob
— opravy silničních vozidel
— Montáž, opravy, revize vyhrazených
elektrických zařízení
~ Montáž, údržba a servis telekomu
nikačnícb zařízení

— Výkon komunikačních činnosti na územ
í České republik

y:
a) veřejn' pevná síť elektronický
ch komunikací
b) veřejná síť pro přenos rozhlaso
vého a televizního signálu
řejná pevná telefonní síť
*
»jně dostupná telefonní služba
'“ťování veřejné mobilní tele
fonní sítě

ní hlasové služby ( služba je posk
ytovaná jako veřejně
„
)
”"L/
" jem okruhů ( služba je poskytov
ána jako veřejně
. "Ečstu aé)
V.i§g;€ifeni rozhlasového a televizn
ího signálu ( služba je
poskytována

jako veřejně dostupná)
'
i) služby přenosu dat ( služba
je poskytována jako veřejně
dostupná)
j) služby přístupu k síti Inte
rnet ( služba je poskytována
jako
veřejně dostupná)
k) ostatní hlasové služby ( služ
ba není poskytována jako veřejně
dostupná)
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Oddíl B, vložka 232
představována
2
cenou Vkládané
ho hmotného
uvedeného v za
dalšíĚo majetk
kladateISké li
u
stině. Oceně
obsaženo ve sc
í
tohoto majetk
hvál
u je
SPT TELECOM s.p. eném privatizačním projektu
státního podn
iku
— Základní jm
ění — platno
st
je
od 8. září 19
„ K převodu ak
95}
cie na jméno
je třeba před
představenstva
chozího souhla
a dozorčí rady
su
společnosti.
— Práva spojen
á s akcií se zv
lá
štními právy lz
za předpoklad
e uplatňovat po
u, že majite
lem této akci
uze
— Na společno
e je

zakladatel.
ECOM,a.s. přeš
'
lo v souladu
se smlouvou

st'ČESKÝ'IEL

zanikající spol
ečno

sti Eurotel Pr
Praha 4, vyskoč
ilova č.p.l442/l aha,spol. s r.o., se sídlem
b, Psč 140 21,
zapsané v obch
odním rejstřík
IČ: 152 68 306,
u vedeném Měst
oddíl c, vložka
sk
ým
soudem v Praz
1504.3polečnost
e,
ČESKÝ TELECOM,a.
nástupcem za
niklé společno
s. je právním
sti

Eurotel Praha,
a přešlo na ni
spol. s r.o.
jmění této spol
ečnosti včetně
práv a povinnos
ních vztahů.
tí

z pracovněpráv

————————————————

Správnost toho
to výpisu se po
tvrzuje ———-——
—————_——
Městský soud
v Praze

Čislo výpisu: 14
0945/2005

vyryto tomi l : I
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POVĚŘENÍ
Společnost Telefónica O2 Czech Republic
, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha
3, PSČ 130
34, IC 60193336, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl
B, vložka 2322 tímto pověřuje svého zamě
stnance pana

6, Praha 10, PSČ 102 oo,
“věci:

_
a. snLuv na naj cm 012 1110 nemovitého
maje
. tku, včetně souviseíJ íoích . služeb
do 15 mil. Kč
podepisování smluv na dlouhodobý náje
m nemovitostí společností do 15 mil Kč
. k podepísovám“ nabytí a zcizení movi
tého majetku společností do 10% zákl
adního“
kapitálu společnosti včetně. předkupnů
o práva, je-lí účetní hodnota před:-ně
mého
majetku vjedné smlouvě, případně
v několika souvisejících smlouvách
úhrnem do
100.000,— Kč
k podepisování nabytí ciziho nemovité
ho maje-“ka (nákup), předkupní práv
o a věcné
břemeno k cizímu nemovíiému maje
tku do lOO.DOO,—Kč
kpodepísování nájmu movitého
majetku společnosti do 10% zákl
adního kapitálu
spol

ečnosti, je—Ii účetní hodnota

předmětného majetku vjedné smlouvě,
případně
v několika souvisejících smlouvách
ﬁhmem do lO0.000,—I<lč

k padepisování zcizení nemovitostí spol
ečnosti, věcné břemeno a prohlášení vlas
tnika
budovy dle 2. č. 72/1994 Sb., pokud
V jednotlivém případě účetní hodnota
těchto
nemovitostí přesáhne vjedné— smlouvě,
případně v několika souvisejících sml
ouvách
úhr
nem do IO0.0DO,—Kč
k podepisování jednorázových smluv
do hodnoty 500.000,-Kč

Pan Michal Melč je oprávněn čim't
veškerá právní úkony, včetně podpis
u dokumentů,
v souvisiosti & uvedeným zastupováúm.
,
V Praze dne
i ? —U7- 203%
Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Představenstvo

/

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ
SOI 93 336, společnosi zapsaná v obcho
dním rejstříku
vložlm 2322. se: sídlem Olšanská 551'5.
13‘} 3—1 Praha 3, Cask; Rzpubiika
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