
DODATEK č. 8 
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostora další ujednání, uzavřené dne 01. 12. 2007, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 01. 04. 2008, Dodatku č. 2 ze dne 23. 06. 2009, Dodatku č. 3 ze dne 27. 

05. 2010, Dodatku č. 4 ze dne 19. 07. 2010, Dodatku č. 5 ze dne 29. 03. 2011, Dodatku č. 6 ze 

dne 25. 02. 2013 a Dodatku č. 7 ze dne 25. 10. 2013 

(dále jen „předmětná smlouva“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou Regionální pobočky Plzeň, pobočky 

pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, VZP ČR 

IČ: 41197518; DIČ: CZ41197518  

ID DS: i48ae3q 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka Plzeň 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen: „pronajímatel“)  

 

a  

 

2. Pojišťovna VZP, a.s. 

se sídlem Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Halinou Trskovou, místopředsedkyní představenstva a Pavlem 

Ptáčníkem, členem představenstva 

IČ: 27116913; DIČ: CZ27116913 

ID DS: 2cbfqmx 

zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddílu B, č. vložky 9100 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka Praha 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen: „nájemce“)  

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

 

V souladu s ustanovením článku IX. odst. 2 předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly na 

tomto Dodatku č. 8, který předmětnou smlouvu mění následovně: 

 

Článek IV. se rozšiřuje o ustanovení odst. 14, 15 a 16, které zní: 

 

14. Pronajímatel souhlasí se záměrem nájemce umístit reklamní polep na okna kanceláře 

č. 0.39, a to výlučně ve vyobrazení, které je přílohou č. 5 této smlouvy (dále jen 

„reklamní polep“).  

15. Nájemce se zavazuje umístit reklamní polep způsobem, který objekt nepoškodí. 

V případě, že nájemce rozhodne o výměně reklamního polepu, zavazuje se zaslat 

grafický návrh pronajímateli k udělení předchozího písemného souhlasu. Vlastní 

umístění reklamního polepu může být nájemcem realizováno po předchozím písemném 

souhlasu pronajímatele. 



16. Pronajímatel je oprávněn požadovat odstranění reklamního polepu z jakéhokoli důvodu, 

i bez udání důvodu a nájemce se zavazuje odstranit na vlastní náklady veškeré umístěné 

reklamní polepy, a to nejdéle do 15 dnů ode dne doručení výzvy k odstranění 

pronajímatelem nájemci. Při ukončení této smlouvy je nájemce povinen odstranit na 

vlastní náklady veškeré umístěné reklamní polepy, a to nejdéle do 15 dnů ode dne 

ukončení smlouvy. V případě, že tak nájemce neučiní, má pronajímatel právo uvést 

předmět nájmu do původního stavu a odstranit reklamní polepy na náklady nájemce. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 8 dotčena, 

zůstávají v platnosti v nezměněném znění.   

2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí předmětné 

smlouvy.  

3. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

pronajímatel obdrží dva stejnopisy a nájemce jeden.  

4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 8 řádně přečetly a svůj souhlas 

s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svým podpisem.    

 

Příloha č. 5 Návrh tištěného reklamního polepu  

 

V Plzni dne           V Praze dne  

pronajímatel           nájemce  

 

 

 

…………………………..        ……………………………….  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Ing. Halina Trsková 

ředitelka Regionální pobočky Plzeň,   místopředsedkyně představenstva 

pobočky pro Jihočeský, Karlovarský  

a Plzeňský kraj, VZP ČR       

 

 

 

       ……………………………… 

       Pavel Ptáčník 

       člen představenstva 

 


