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Dodatek č. 6 

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

ze dne 27. 12. 2006 
 

Smluvní strany 
 

Česká republika – Úřad práce České republiky  

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

zastoupena: Ing. Petrem Klimplem - ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích  

IČO: 72496991, DIČ: CZ 72496991 

kontaktní a fakturační adresa:   

Česká republika – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 

2011, 530 02  Pardubice 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

ID datové schránky: 4p2zpna 

jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel“) 

 

a 

 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,  532 11  Pardubice 

zastoupený PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu 

Pardubického kraje                 

IČ: 70892822, DIČ: CZ 70892822 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx  

jako nájemce (dále jen „nájemce“) 

 

I. 

 

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že tímto dodatkem dochází k následující změně Smlouvy 

o nájmu nebytových prostor uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 27 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 27. 12. 

2006, dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2007, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2008, dodatku č. 3 ze dne 18. 

12. 2012, dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2016 a dodatku č. 5 ze dne 24. 9. 2018 (dále také jen 

„smlouva“): 

 

Článek III. Doba nájmu: 

 

Ve druhé větě Článku III. se tímto dodatkem č. 6 prodlužuje trvání nájmu kanceláře č. C/202 

do 30. 6. 2021. Článek III. nově zní: 

„Nájem nebytových prostor dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2023. 

Nájem kanceláře č. C/202 se sjednává na dobu určitou, a to do 30. 6. 2021.“   

 

II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku, z nichž každý má 

stejnou platnost. 

 

 

 

V Pardubicích dne 30. 12. 2020   V Pardubicích dne 30. 12. 2020 

 

 

 

 

 

……………………………………...  ………………………………………… 

              Ing. Petr Klimpl          PhDr. Jana Haniková  

  ředitel Krajské pobočky ÚP ČR                               vedoucí kanceláře ředitele úřadu                

     v Pardubicích          Krajského úřadu Pardubického kraje 

            


