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   č.j.: S 43906/2014-O31 

 
 
 

Dodatek č. 1  
k Nájemní smlouvě VS 8011000714 

 
 
 
 

Pronajímatel: 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234          DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena: Ing. Pavel Surý, generální ředitel 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
variabilní symbol:xxxxxxxxxxx 
 (dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
Nájemce: 
 
Ústecký kraj 
se sídlem: Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupen: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 
IČO: 708 921 56                        DIČ: CZ 70892156 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
zastoupený: 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03 
zastoupena: Ing. Vladimír Macholda, ředitel 
IČO: 00080837                          DIČ:  CZ00080837 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
na základě plné moci pro zastupování Ústeckého kraje ředitelem příspěvkové organizace 
SÚS ÚK, která byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 23. 7. 2014 usnesením č. 
36/57R/2014 
(dále jen nájemce) 
 

(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“) 
 

 
 

1. Předmět dodatku 
 
V souladu s ustanovením čl. II zákona č. 128/2016 Sb., v platném znění, dochází  
od 1. 1. 2017 ke změně bankovního spojení pronajímatele. V návaznosti na citované 
ustanovení se mění nájemní smlouva uzavřená dne 10. 11. 2014 takto:  
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V čl. III. Nájemné se odst. 2 ruší a nahrazuje se tímto textem: 

2. Celkové roční nájemné ve výši 16.000,00 Kč bez DPH je splatné v pravidelných 
čtvrtletních splátkách, a to vždy 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí na účet 
pronajímatele vedený u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pod variabilním symbolem xxxxxxxxxxx dle 
splátkového kalendáře, který pronajímatel zašle nájemci po uzavření tohoto dodatku. 
 

Dále se čl. VII. Závěrečná ustanovení doplňuje o následující odst. 9 ve znění: 

9. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Tato smlouva, včetně jejích příloh 
a dodatků, bude zveřejněna v registru smluv zřízeném podle výše uvedeného zákona, 
jestliže výše hodnoty jejího předmětu přesáhne 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
  
 

2. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní články a ustanovení Nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 11. 2014 pod VS 
8011000714 zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce 
obdrží jedno vyhotovení a pronajímatel dvě. 
 
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem uzavření.     
 
 
Příloha: č. 1 - Plná moc udělená na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje usnesením 
              č.  36/57R/2014 ze dne 23. 7. 2014 
              
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

   
V Praze dne 10.1.2017    V Dubí dne 28.12.2016  
 
Pronajímatel:      Nájemce: 

 

 

 

.....................................................                           .............................................        
Správa železniční dopravní cesty,                          Správa a údržba silnic Ústeckého kraje  
státní organizace                                                     Ing. Vladimír Macholda 
Ing. Pavel Surý                                                        ředitel 
generální ředitel                                                       (na základě plné moci pro zastupování    
                                                                                 Ústeckého kraje) 
 
                                                     
 


