
DODATEK č. 14
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: CZ70994226
zastoupené Ing. Vladislavem Rímalem, 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.
se sídlem 180 00 Praha 8, Pobřežní 16
zastoupena: jednatelem ing.Richardem Kalhousem
zapsán : OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36390
IČ: 63076535 DIČ: CZ63076535
Bankovní spojení: . . . . . . . . . . . . číslo účtu: ................................
(dále jen nájemce)

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k následující úpravě nájemní smlouvy:

Článek I.
1. Cena nájmu se upravuje následovně:
Původní roční nájemné se zvyšuje o 1C%, tedy o částku ..............Kč-DPH v zákonem stanovené výši. 
Roční nájemné činí .............. . .Kč+DPH v zákonem stanovené výši..

Ostatní ujednání předmětné nájemní smlouvy se nemění.

Dodatek č. 14 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 

Dodatek nabývá účinnosti dne 1.10.2005

V Praze dne .14.9.2005

Za pronajímatele:

-801-

.....................dy 1222 
*S..................................... ty Praha

..............................feer 5
IČ: 70994220 1AC. 001-70994226

AMABEO BíiAÍSA spol. s r.o.

Nájemce



Splátkový kalendář na r.2005 k nájemní smlouvě ě. 1195/03

nájemce : AMADEO Praha s.r.o. 
se sídlem 180 00 Praha 8. Pobřežní 16
zapsán: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36390
IČ: 63076535 DIČ:CZ63076535
Bankovní spojení: ........... číslo účtu: 5 ..............................

Roční sjednané nájemné : . . . . . . . . . . . . . . . Kč

Termín úhrady Základ daně 19% DPH Celkem k úhradě s DPH Za oadobí

1. 05/01/2005 ............... .... .................. ............... Kč I.Q/2005
2. 05/04/2005 ............... .... .................. ............... Kč II.Q/2005
3. 05/07/2005 ............... .... .................. ............... Kč IILQ/2005
4. 05/10/2005 ............... .... .................. ............... Kč IV.Q/2005

1. 05/01/2006 ............... .... .................. ............... KČ I.Q/2006

Dále v navazujících termínech a podle úpravy nájemného dle ujednání v nájemní smlouvě. 
Termín úhrady je dnem zdanitelného plnění.

Pronajímatel:
České dráhy, a.s.
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha I, PSC 1 iO 15
zapsány v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226
zastoupené Ing. Vladislavem Římalem, vrchním přednostou Správy dopravní cesty Praha
Nádražní 3113, 150 05 Praha 5
Bankovní spojení: ............................................
číslo účtu: ................................. Variabilní symbol: .....................

V Praze dne .14.9.2005

Za pronajímatele:
Ing. Vladislav Římal 
vrchní přednosta 
.........................................

.......



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 567952
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie BECHYŇOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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