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Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 29. 11. 2019 

 

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  

       se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou Regionální pobočky Plzeň, pobočky          

pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, VZP ČR   

 IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518 

 ID DS: i48ae3q 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , pobočka Plzeň  

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 (dále jen: „Pronajímatel“) 

a 

2. Vymáhací a.s. 

se sídlem Primátorská 65, Prachatice II, 383 01 Prachatice 

zastoupená Jiřím Panni, členem správní rady 

IČO: 24709409; DIČ: CZ24709409 

ID DS: jjbsyvg 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spisová značka B, vložka 1947 

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx 

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen: „Nájemce“) 

 

 

 

  Článek I. 

Předmět dodatku 

V souladu s ustanovením Čl. XII, odst. 3 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (dále 

jen „předmětná smlouva“) se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2, který předmětnou 

smlouvu mění následovně: 

1) V Čl. IX, odst. 13 doplňuje následující text: 

xxxxxxxxxxxxxxxx., společnost nově založená na základě zakladatelské listiny ve formě 

notářského zápisu sepsaného notářkou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dne 26. 4. 2021 

pod čj. xxxxxxxxxxxxxx. 

 
 

Článek II.  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají 

v platnosti v nezměněném znění.  

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí předmětné smlouvy. 

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

pronajímatel obdrží dva stejnopisy a nájemce jeden. 
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4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 2  řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení stvrzují svým podpisem.   

 

 

 

V Plzni dne      V Prachaticích dne 

Pronajímatel      Nájemce 

 

 

…………………………..    ………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                           Jiří Panni 

ředitelka Regionální pobočky Plzeň,   člen správní rady 

pobočky pro Jihočeský, Karlovarský 

a Plzeňský kraj, VZP ČR      

  


