
Dodatek Č. l
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

uzavřené dne 18. 11. 2005
na nájem nebytových prostor v budově na p.č.st. 509 v k.ú. Louky nad Dřevnicí

l) EG.D, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 8477
se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, PSČ 602 00
zastoupená ,

a ,
IČO: 280 85 400
DIČ: CZ 280 85 400
jako pronajůnatel

a

2) Okresní soud ve Zlíně
se sídlem: Louky 351, 763 02 Zlín 4
IČO: 00025097
zastoupený: Mgr. Petrem Hanáčkem, předsedou soudu
jako nájemce

uzavírají dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 tento dodatek k výše uvedené nájemní smlouvě.

U pronajímatele došlo od 1.1.2021 ke změně názvu z E.ON Distribuce, a.s. na EG.D, a.s. a ke
zrněně sídla společnosti.

Tímto dodatkem se mění v ČI. II. Nájemné a splatnost ujednání o DPH, které k nájemnému
nebude uplatňováno. Nájemce prohlašuje, že není plátcem DPH.
Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel vrátí nájemci DPH uhrazené v roce 2018, 2019 a
2020 na základě níže uvedených faktur:

· 2020 - za období od 01.01.2020 do 31.12.2020 - vystavena faktura č. 1316035197,
DUZP 3 1.01.2020, Datum vystaveni 31.01.2020, fakturovaná částka 10.957,44 KČ +
21% dph (výše dph 2.301,06 Kč)

· 2019 - za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 - vystavena faktura č. 1316026628,
DUZP 3 1.01.2019, Datum vystavení 31.01.2019, fakturovaná částka 10.658,98 + 21%
dph (výše dph 2.238,39 kč)

· 2018 - období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - vystavena faktura č. 1316021461,
DUZP 31.01.2018, Datum vystavení 31.01.2018, fakturovaná částka 10.439,75 KČ
+21% DPH (výše dph 2.192,35)

Celková částka 6 731,80 KČ bude uhrazena do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet
nájemce č. .

Tímto dodatkem se mění v ČI. VI. Závěrečná ustanovení tak, že se doplňuje odstavec
v následujícím znění:



Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou. Povinnost ke
zveřejnění splní nájemce. O zveřejnění Smlouvy v registru smluv bude nájemce pronajímatele
informovat vhodným způsobem (např. emailem).

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne ...:.4.. .0§ 10.?1.

Pronajímatel:

Ve Zlíně dne .79...06..m1

Nájem e:

.

eg·d
EG.D,a.s.
Lidická 1873/36, Čorná Pole, 602 00 Brno
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