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DODATEK č.13 

k nájemní smlouvě č.1195/03

uzavřený mezi:
České dráhy, a.s.
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15
zapsány v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
IČ: 70994226 DIČ: 001-70994226
zastoupené Ing. Vladislavem Římalem, vrchním přednostou Správy dopravní cesty Praha
Nádražní 3113, 150 05 Praha 5
Bankovní spojení: .............................................
číslo účtu: ................................... Variabilní symbol: ....................
(dále jen pronajímatel)
a
nájemce : AMADEO Praha s.r.o. jednatel p.Jana Kolmanová 
se sídlem 110 00 Praha 1, Myslíkova 29
zapsán : OR vedený Městs.soudem v Praze, oddíl C,vložka 36390 
IČ: 63076535 DIČ: 001-63075535010-500417085
Bankovní spojenk....................................................................... 
(dále jen nájemce)

Předmětná smlouva se mění a doplňuje následujícím způsobem:
1. V záhlaví nájemní smlouvy dochází od 1.7.2003 ke změně: 
na straně nájemce bude uvedeno
nájemce: AMADEO Praha s.r.o. jednatel ing.Richard Kalhous 
se sídlem: 180 00 Praha 8, Pobřežní 16
zapsán: OR vedený Městs.soudem v Praze, oddíl C, vložka 36390 
IČ: 63076535 DIČ: 008-63076535
Bankovní spojení: ........... číslo účtu: .................................
(dále jen nájemce)
2. Počínaje dnem 1.7.2003 vstupuje Amadeo s.r.o. jednatel ing.Richard Kalhous do
práva a povinností původního nájemce Amadeo s.r.o.jednatelka p.Jana Kolmanová 
vyplývajících z nájemní smlouvy č. 1195/03 a přebírá tak za něj rovněž veškeré závazky vůči 
pronajímateli.
3.Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění. Dodatek č.13 je vyhotoven v šesti 

výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne ..4.6. 20Í 
..................

.... . . .
SOL

1222
..............raha

.... . ....................naJia

..........................4226

AMADEO PRAHA spoi. s r.o.
P o b ř e ž n í  16,  180 00 P r a h a  8
Pracoviště: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 
Tel.: .......... ......... ........ .......... . ...... 
..................................................................... .
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