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Tějefirtica
DODATEK č. 1
k Nájemní smlouvě č. pronajímatele 13900100604 uzav řené dne 6.4.2006 mezi
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
se sídlem: Antonínská 548/ 1, Brno, PSČ 601 90
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
zřízená dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysok ých školách
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
číslo účtu: 111043724/0300
zastoupená:
zástupce pro věcná jedná ní:
(d ále jen „Pronajímatel“ ) na straně jedné
a

Telefonica Czech Republic, a.s.
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městsk ým soudem v Praze, odd íl B, vložka 2322
60193336
IČ:
DIČ: CZ60193336
zastoupená panem
; finanční kód:
identifikační kód:
(dále jen „Nájemce“ ) na straně druhé

I.
1.1

Pronajímatel oznamuje N ájemci změnu v adrese sídla.

Nájemce oznamuje Pronajímateli změnu v identifikaci, a to na základě zrušen í
1.2
společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. bez likvidace k 1.7.2006 a k převodu jmění společnosti
Eurotel Praha, spol. s r.o. na jediného vlastníka společnost ČESK Ý TELECOM, a.s. Současně
byla změněna obchodní firma společnosti ČESKY TELECOM, a.s. na novou obchodní firmu
Telefonica 02 Czech Republic, a.s. a následně přejmenována na obchodní firmu Telefonica
Czech Republic, a.s. V souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů, přešla na společnost Telefonica Czech Republic, a.s. veškerá práva a
závazky společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o.

II.
Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na
následujících změnách nájemní smlouvy ze dne 6.4.2006 (d ále jen „Smlouva“ ):

S ohledem na skutečnost, že byly zjištěny nesrovnalosti mezi zákresem a provedením
2.1
základnové stanice, ruší se příloha č. 1/1 a 1/2 Smlouvy a nahrazuje přílohou č. 1/1 a 1/2
tohoto dodatku č. 1 , kde bude zakreslen skutečný stav.
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m.
3.1
3.2

3.3
3.4

Tento dodatek č. 1 je ned ílnou součástí smlouvy ze dne 6.4.2006.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a
svobodné v ůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s n ím souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoven ích, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.

V Bmě dne

- 9 -OS- 2013

za Pronaj ímatele:

V Praze dne

- 2 - 09- 2013

za Nájemce:
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