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Dodatek č. 4

k Nájemní smlouvě č. A/23/000115/95 ze dne 6. 10. 1095, ve znění dodatku c. 1 ze dne 
5. 1.1998, dodatku Č. 2 ze dne 30. 9.2008 a dodatku c. 3 ze dne 23.12.2013 mezi:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám, 2. 110 DO Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodařeni s majetkem Magistrátu hl m 
Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581. plátce DPH

(dále jen „pronajimatel")

a

Veolia Energie ČR, a.s.,
se sídlem 28, října 5337/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: Ing, Josefem Novákem, místopředsedou představenstva a Ing. Redou Rahmou. 
Členem představenstva 
IČO: 45193410 
DIČ: CZ451934I0
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Ostravě, sp. zn. B 318 

(dále jen ..nájemce")

se dohodl}, ze se smlouva výše uvedená {dále jen Smlouva) mění a doplňuje takto:

J.
Předmět dodatku

1) Smluvní stranv se dohodly, ze text čl. IX. odsl. (1) Smlouvy se nahrazuje novvm textem 
v tomto znění: „Jato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019,"
2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v dosavadním zněni.

II.
Závěrečná ujednání

1) Pronajímatel svým podpisem potvrzuje, že uzavřeni tohoto dodatku bylo schváleno 
Usneseni Rady Hlavního města Prahy č. 2018 ze dne 30.9.2019,

2) lento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý splatnosti originálu. Pronajímatel 
obdrží 4 stejnopisy a nájemce dva stejnopisy.

3) Smluvní strany výslovné souhlasí * tím, aby tento dodatek byl uveden \ Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy a jejich dodatků, číselné označeni smlouvy a jejich 
dodatku a datum jejich podpisu.



4) Smluvní sírany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu $ 504 zákona Č. 89/2012 $b., občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5) Smluvní strany podepisují tento dodatek na důkaz toho, že si jej řádně přečetly as jeho 
obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho, že vyjádřeny souhlas je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv tísně Či nápadné nevýhodných podmínek.

6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto dodatku je den 
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, jedněm uzavření 
tohoto dodatku den / označených dnu nej pozdější.

7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle příslušných ustanoveni zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
zněni po/dčjšich předpisů. Uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv zajistí pronajimatel.
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