
DODATEK č. 8 k nájemní smlouvě ě. 283

uzavřený mezi pronajimatelem,jímž jsou České dráhy,státní organizace, 
se sídlem Praha 1, nábř. L.Svobody 1222, 

právní forma právnické osoby - státní organizace, 
zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze,oddíl A, číslo vložky 7764,

IČO: 48 11 86 64 
(dále jen pronajimatel) 

zastoupené
Ing.Vladislavem ŘÍMALEM, vrchním přednostou Správy dopravní cesty Praha 

Nádražní 3113-Sevemí nástupiště 
150 05 Praha 5 

a
nájemcem/firmou TRADOM,s.r.o.

Richterová Alena,Ing. 
.......................... ................ .. 

............ ........... ..... .............. 
Rodné číslo IČO 63074320

(dále jen nájemce)

Záhlaví smlouvy ve znění pozdějších dodatků se mění následovně:

České dráhy, státní organizace, se sídlem Praha l,nábř. L. Svobody 1222, 
právní forma právnické osoby - státní organizace,
zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl A, číslo vložky 7764, 
IČO: 48 11 86 64 
(dále jen pronajimatel) 
zastoupené
Ing.Vladislavem ŘÍMALEM, vrchním přednostou 
SPRÁVY DOPRAVNÍ CESTY PRAHA 
Nádražní 3113-Severní nástupiště,
150 05 Praha 5 v
Bankovní spojení: ......................................................... 

Číslo účtu: ..................................

Variabilní symbol: .................... Konstatní symbol: ........ .......

Pokud není již smluvně řešeno, doplňuje se nájemní smlouva takto:
Pozemky a objekty, které jsou předmětem nájmu ze smlouvy jsou určené pro veřejnou dopravu /v souladu s 
§ 4 odst.l písm.o) zákona o dani z nemovitostí č.338/92Sb. v platném znění/.V důsledku tohoto 
ustanovení není součástí nájemného daň z nemovitosti.
Odpovědná osoba za celý objekt ve smyslu § 2 zák.č.l33/85Sb.v platném znění je nájemce, či jím pověřená 
osoba.
Účinnost tohoto dodatku je od 01.01.1998.
Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků ke smlouvě nedotčené výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti ve 
znění smlouvy.Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Je vyhotoven ve 4 výtiscích,z nichž každá strana obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 20.1.1998 N P R A Z E ..dne'2 3 .2 .9 9 8



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

Doložka číslo: 567916

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e498c301-da48-4a8a-8c5d-0aafc2809998

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.01.2020 10:07:02
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