
Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu VS - 2957119503

(původní číslo smlouvy VS 2458119503)
Smluvní strany:

ČESKÉ DRÁHY, a.s.
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226
zastoupená: JUDr. Luďkem Eichlerem, ředitelem Regionální správy majetku Praha 
Bankovní spojení: ................ .......... ..................  číslo účtu: .......................... 
Organizační složka: Regionální správa majetku Praha 

150 05 Praha 5, Nádražní 3113
(dále jen ČD) 
a
AMADEO PRAHA spol. s r.o.
se sídlem Pobřežní 16, Praha 8, 180 00
zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 36390 
IČ: 63076535 DIČ: CZ63076535

Mění se číslo smlouvy, variabilní symbol, bankovní spojení číslo účtu a označení správce majetku uvedené 
v záhlaví smlouvy takto:

I.
a) původní číslo smlouvy se ruší a nahrazuje se novým VS 2957119503
b) záhlaví smlouvy se mění a nahrazuje se tímto zněním:

ČESKÉ DRÁHY, a.s.
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226
zastoupená JUDr. Luďkem Eichlerem, ředitelem Regionální správy majetku Praha 
Bankovní spojení: ........... , číslo účtu: ..........................

VS 2957119503
Kontaktní adresa pro doručování: České dráhy, a.s.

Regionální správa majetku Praha 
Nádražní 3113,150 05 Praha 5
II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 

stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněná a v platnosti.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 

podpisy.

V Praze, dne 5.10.2007 
Za pron...............

JUDr. Luděk Eichler
Ředitel Regionální správy majetku Praha

jejímž jménem j edná 
Bankovní spojení: 
(dále jen nájemce)

číslo účtu:

V souvislosti s organizační změnou u Českých drah, a.s., vznik Regionálních správ majetku, se smluvní 
strany dohodly na následujících změnách nájemní smlouvy VS 2458119503

V , dne
Za nájemce:
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