
DODATEK č. 10 
k nájemní smlouvě č.283

uzavřené mezi: 
firma:
České dráhy, státní organizace, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7764.
IČ: 48118664 DIČ: 001-48118664
zastoupené Ing.Vladislavem Římalem, vrchním přednostou Správy dopravní cesty Praha,
150 05 Praha 5 Smíchov, Nádražní 3113
Bankovní spojení:.............................. ..................................
Variabilní symbol: .................... Konstantní symbol: ......
(dále jen pronajímatel)

a

firma; jméno a příjmení - fyzická osoba nezapsaná v OR; název - právnická osoba nezapsaná v OR;
TRADOM,s.r.o.
zastoupený: Kolmanová Jana
Nádražní 1, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 63074320 DIČ: 005-63074320
(dále jen nájemce)

I
Předmětná smlouva se mění či doplňuje následujícím způsobem:
1. ) čl. Cena nájmu - se upravuje:
Ke sjednanému nájemnému bude účtována od 1.4.2001 DPH v zákonem stanovené výši 5%.
Celkové roční nájemné bude tedy za rok 2001 činit (navýšené o 3,9 % inflace za r.2000) částku 
.................. Kč + 5% DPH ve výši .............. Kč, tedy celkem ...................Kč.
Roční nájemné je splatné v pravidelných čtvrtletních splátkách dle splátkového kalendáře, který je 
přílohou č.l tohoto dodatku a to vždy do 5.dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí.

2. ) či. Závěrečné ustanovení - se doplňuje:
Ke změně smlouvy může dojít pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, vyjma úpravy 
ceny nájemného inflací a úpravy o DPH a s tím související úpravou splátkového kalendáře, které oznámí 
pronajímatel nájemci doporučeným dopisem. Podepsané dodatky, vzestupně číslované, se dnem podpisu 
poslední smluvní stranou stávají nedílnou součástí smlouvy. Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

ni.
Dodatek č. 10 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
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SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ na rok 2001 
k dodatku č.10 nájemní smlouvy č.283

Příloha č. 1

Nájemce: (firma; jméno a příjmení; název) 
TRADOM,s.r.o.
Nádražní 1, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 63074320 DIČ: 005-63074320 /
zapsaný v obch.rej střiku, vedeného........ ...•:. ?Ř/Č.t ..

oddíl..... ...............................................................................

nebo jiná evidence..............................................................

typ oprávnění (živnostenský list atd.)................................ .

Bankovní spojení:................................................... č.ú.:...

soudem v 

vložka.... 3 6  S f* ?

spisová značka

Původní roční nájemné za rok 2000: .................. Kč
Inflace za rok 2000 ( 3,9%) .............. Kč

Nájemné pro r. 2001 ...................Kč + 5% DPH (od 1.4. 2001), tj ...............Kč
Celkem .................. Kč

Poř.
číslo

Termín
úhrady

Základ daně 5% DPH Celkem k 
úhradě s DPH

Za období:

1. 15/01/2001 ................ ...... ................ I.Q/2001
2. 05/04/2001 ................ .............. ................ II.Q/2001
"> 05/07/2001 ................ .............. ................ ÍII.Q/2001
4. 05/10/2001 ................ .............. ................ IV.Q/2001

5. 05/01/2002 ................ .............. ................ I.Q/2002

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

Pronajímatel:
Firma:
České dráhy, státní organizace, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7764. 
IČ: 48118664 DIČ: 001-48118664

Adresa pro doručování písemností:
České dráhy, s.o.
Správa dopravní cesty Praha
150 05 Praha 5, Nádražní 3113 - severní nástupiště
Bankovní spojení: ............................................................... 
VS:. .................... KS: ......

V. dne. 3 ' 3  / &&&-/

jméno nájemce čitelně

razítko, podpis

. . . . .o.

..........
63074320 (?)

" iC: í;°5-63074320



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

Doložka číslo: 567919

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d3f5c59a-930f-4519-8d10-131292d8fbac

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 10:07:04
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