
DODATEK č. 1 

Ke smlouvě o nájmu parkovacího místa 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 

 

PRONAJÍMATEL:  Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

Zapsaná  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vl.  945 

Zasílací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 25013891 DIČ: CZ 25013891 

Zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

Bankovní spojení:.  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Kolář, provozně-technický náměstek 

Tel 

E-mail 

 

dále jako  „pronajímatel“ 

 

NÁJEMCE:       RESPECT, a.s. 

 Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4 

 IČO: 25146351 

 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 4845 

 Zastoupená: Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA, předsedou představenstva 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:  

 Kontaktní osoba: Kamila Dohnalová 

 Tel.:  

 E-mail:  

 

 

dále jako  „nájemce“ 

 

 

takto: 

 

 

 

Článek I. 

Preambule 

1) Mezi pronajímatelem a nájemcem byla dne 15. 02. 2017 uzavřena smlouva o nájmu parkovacího 

místa (dále jen „smlouva“), jíž pronajímatel nájemci pronajmul  tří parkovacích místa na 

pozemkové parcele č. 1769/3 v k.ú. Ústí nad Labem. 

2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, který rozšiřuje počet parkovacích míst 

z původních tří na pět parkovacích míst s účinností od 01. 05. 2020 

 

 

 

Článek II. 

Změny smlouvy 

1) Bod I.2) se mění tak, že nově zní 

„Pronajímatel tímto pronajímá nájemci 5 (pět) parkovacích míst na výše uvedené parcele, která 

jsou vyznačena na přiloženém snímku katastrální mapy, a to za účelem parkování vozidel 

nájemce. Parkovací místa mohou užívat vozidla ve vlastnictví nájemce; nájemce se zavazuje 



předat pronajímateli přehled vozidel s uvedením jejich registračních značek a s dostatečným 

předstihem předat pronajímateli aktuální přehled vozidel.“ 

2) Bod III.1) se mění tak, že nově zní 

„Nájemné za užívání pěti parkovacích míst podle této smlouvy se sjednává dohodou smluvních 

stran ve výši 5000,-  (pět tisíc) Kč vč. DPH. V případě ukončení nájmu bude poměrná část nájmu 

k datu ukončení vrácena.“ 

3) Bod III.2) se mění tak, že nově zní 

4) „Nájemné bude hrazeno měsíčně ve výši 5000,- Kč vč. DPH, které se zavazuje nájemce hradit 

vždy  nejpozději do 15. kalendářního dne příslušného kalendářního měsíce za který je nájemné 

hrazeno a to bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele vedený u 

Československé obchodní banky a.s., číslo účtu    , variabilní symbol 

25146351“ 

5) Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek č. 1 je platný  dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný od 

1. 5. 2020. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá 

na den zveřejnění. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží pronajímatel a jedno nájemce. 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1   Zákres parkovacích míst 

 

 

 

 

 

 

PRONAJÍMATEL:        NÁJEMCE: 

 

      V Ústí nad Labem dne                         V Praze  dne 

 

 

 

 

 …………………………………… ……………………………………  

 Ing. Libor Turek, Ph.D. Ing. Zdeněk Reibl, MBA 

 Výkonný ředitel společnosti předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1: Zákres parkovacího místa 

 

 

  

Parkovací místo 


