
Ĺ'"c'Zí' "5%""/r"t"'

CRAY'
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ o urMstěni zařízenI čÍslo 2010-510244 ze dne 14. 10. 2010 (dále jen ,,Smlouva").

ČÍslo zákazníka:

30171467

Smluvní strany:
Pronajímatel
Óeské Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6; IČO: 24738875, DIC: CZ24738875, akciová společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505, Bankovní spojení: , - č. ú.: l
Oprávněný zástupce: . , manažer útvaru prodeje ict pro korporátní segment, dle plné moci

Nájemce

Obchodní firma nebo název právnické osoby l příjmenŕ

Organizační složka státu

IČO l datum narození: 75151545

SÍdlo/ místjo podnikáni/ bydliště:

Ulice, Cp Ulrichovo náměstí 810/4

Město: Hradec Králové

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy nájemce):

Bankovní spojení: ČNB

Způsob platby: Bankovním převodem

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

DIČ: CZ75151545

PSČ: 501 01 Kraj: Královéhradecký

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor správy majetku, Oddéeni správy nemovitého
majetku, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové

ČÍslo účtu l kód banky: l

[j Složenkou

Oprávněný zástupce nájemce:

Jméno, přýmenŕ plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Adresa bydliště (pokud se liší od adresy nájemce):

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem upravuje Smlouva a její přílohy takto:

1. Smluvní strany konstatuji, že společnost České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, je právním nástupcem společnosti
České Radiokomunikace a.s., IČO: 27444902, se sÍdlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3. Smluvní strany výslovně
uvádějí, že veškerá práva a povinnosti plynoucí stranám ze Smlouvy se nezměnily a nemění a zůstávají v plném rozsahu
zachovány, vyjma změn ujednaných v tomto dodatku č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je ukončeni uKstění zařIzenI Nájemce v lokalitě RO Černá hora ke dni
31. 1. 2020.
Ve Smlouvě se ke dni 31. 1. 2020 ruší veškerá příslušná ustanovení týkajÍcÍ se urrňstění zařIzenI Nájemce v lokalitě RO Černá
hora s ohledem na skutečnost, že již dále nebude umštěni zařIzeni Nájemce v uvedené lokalitě probíhat a odpovÍdajÍcÍ nájem ve
zmíněné lokalitě se k tomuto datu ukončuje.
Nájemce je povinen lokalitu RO Černá hora (resp. svá zařIzenI v ní) vyklidit nejpozději do 31. 1. 2020.

Vypořádání z veškerých dosud poskytnutých služeb (resp. nájmu) a jakýchkoliv plnění týkajÍcÍch se lokality RO Černá hora, jakož
i jakékoliv nároky Pronajímatele ze Smlouvy či s ni souvisejÍcÍ, tímto nejsou dotčeny. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto
dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že k nájemnému dle Smlouvy bude, v souladu s platným zněním zákona o dani z přidané
hodnoty, připočítána DPH.

Pro vyloučeni pochybností smluvní strany uvádějí, že veškeré ceny uvedené ve Smlouvě a jejich přílohách jsou uvedeny bez
daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude k cenám připočtena v zákonné výši platné v době vystaveni daňového
dokladu Pronajímatelem.
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Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž pIati datum pozdějšího
podpisu. V souladu s ust. § 6 zák. Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek účinnosti dnem
jeho uveřejněni v registru smluv. Uveřejněni Smlouvy a tohoto dodatku v registru smluv zajistí na své náklady
Nájemce, a to do 30 dnů od jeho uzavřeni. Splněni tohoto závazku doloží Nájemce Pronajimateli bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 7 dnů od uveřejněni. V případě, že Nájemce nesplní svou povinnost uveřejnit Smlouvu a
tento dodatek v registru smluv v příslušné lhůtě uvedené shora, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu a tento
dodatek uveřejnit v registru smluv sám, a to na náklady Nájemce. Články a ustanovení Smlouvy, nedotčené
tímto dodatkem, zůstávají zachovány beze změny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne ........u.. lil ., .{,j,.[)

Za Pronajimatele
České Radiokomunikace a.s.

. , 1ňm ažer útvaru
prbdeje ICT p %orátni segment

28. 01 2020
V Hradci Králové dne

Za Nájemce
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

plk. Mgr. In
náměstek editelství
pro ekonomiku
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