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Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají 

 

1.       NÁJEMCE:  Obecní dům, a.s. 
 se sídlem:  nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1,  
 IČ:    27251918  
 DIČ:    CZ27251918 (je plátcem DPH) 
   zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva 
  Ing. Pavel Klaška, místopředseda představenstva 
 registrace v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 9990 
 bank. spojení:  ČSOB, a.s. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 (dále jen „nájemce“) 
 
a 
 

2.       PODNÁJEMCE:    PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 
se sídlem/adresou: Jáchymova 26/2, Staré město, 110 00 Praha 1 

 IČ: 26692392 
 DIČ: CZ26692392 
 zástupce: Mgr. Robert Němec, LL.M., jednatel  
  a Dr. Radan Kubr, LL.M., jednatel 
 bank. spojení: UniCredit Bank 
  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87708 
 
         (dále jen „podnájemce“) 
 
(obě strany nadále společně uváděny jako „smluvní strany“) 
 

na základě úplného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být jimi 
nadále vázány 

 následující 
 
 

DODATEK č. 1 
ke 

Smlouvě č. O-116-2016 
o krátkodobém podnájmu nebytových prostor 

v Obecním domě v Praze 
ze dne 3.8.2016 

 
 

PREAMBULE 

Nájemce a podnájemce uzavřeli dne 3.8.2016 Smlouvu č. O-116-2016 o krátkodobém 
podnájmu prostor v Obecním domě v Praze, jejímž předmětem je podnájem ve smlouvě 
specifikovaných nebytových prostor na dobu určitou dne 28.4.2017 (dále jen „smlouva o 
podnájmu“) a to za účelem uspořádání galavečeře.  

Smluvní strany se na základě společné dohody o potřebě doplnění smlouvy o podnájmu 
dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
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Článek 1 

1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření prostor podnájmu dne 28.4.2017 o sály 
Grégrův, Palackého a Primátorský pro uspořádání welcome drinku. 

1.2 Tímto se ruší příloha č. 1 smlouvy a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku č.1.  

1.3 V článku VI. Jistota se celková částka jistoty představující sjednanou úhradu za 
podnájem, paušál, včetně DPH zvyšuje na částku  xxxxx Kč. 

 

Článek 2 

2.1 Pokud není v tomto dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává smlouva o podnájmu bez 
dalších změn či doplnění oproti znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1.  

2.2 Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní 
stranou. 

2.4 Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2.5 Na důkaz souhlasu se shora uvedenými ujednáními připojují osoby oprávněné jednat 
jménem účastníků smlouvy své podpisy způsobem smluvní strany zavazující. 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2017 

 

Nájemce:       Podnájemce: 

 

 

 

 

………………………………...    ………...……………………………… 

Mgr. Vlastimil Ježek     Mgr. Robert Němec, LL.M. 

         předseda představenstva                            jednatel 

               Obecní dům, a.s.     PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

 

 

 

 

……………………………………………   …….……………………………………
 Ing. Pavel Klaška     Dr. Radan Kubr, LL.M. 

    místopředseda představenstva                            jednatel 

               Obecní dům, a.s.     PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

 


