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LOM PRAHA s.p. 

DODATEK Č. 1 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ 
č. R-200030 ze dne 26.2.2020 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1 O 

IČO: 00000515 

DIČ: CZ00000515 

L-OM~i'=::t/\HI\. 

LOM-2020-0050-O-01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

zastoupená JUDr. Janem Roučkou, ředitelem podniku 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, č. účtu 1002501241/2700 

( dále jen „pronajímatel") 

a 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

Sídlo: U Letiště 374,250 70 Odolena Voda- Dolínek 

IČO: 24194204 DIČ: CZ24194204 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749 

zastoupená        
  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu:  

(dále jen „nájemce") 

(společně dále označováni jako „smluvní strany" či jednotlivě každý jako „smluvní strana"') 

uzavírají v souladu s čl. IX odst. 2. smlouvy č. R-200030 ze dne 26.2.2020 (dále jen 
,,smlouva") následující dodatek. 
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u. 
ÚČEL DODATKU 

Účelem dodatku je zabezpečit prodloužení nájmu přepravního kontejneru pro motory AI-
25TL v počtu  ks (dále jen „předmět nájmu") dříve sjednaného dle smlouvy. 

III. 
PŘEDMĚT DODATKU 

I. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby nájmu ks přepravního kontejnerů pro 
motor AI-25 do 31.3.2021 

2. Nájemce si vyhrazuje právo vrátit předmět nájmu či jeho část a ukončit tak nájem i před 
uplynutím uvedeného období. 

3. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné dle podmínek ustanovení čl. 
V smlouvy, kromě ceny nájmu, která je sjednaná níže v tomto dodatku. 

IV. 
DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

1. Strany se dohodly, že účinnost smlouvy se tímto prodlužuje do 31.3.2021 s možností 
prodloužení doby nájmu po odsouhlasení smluvními stranami. 

v. 
CENA NÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Nájemce se zavazuje za přepravní kontejner, který byl poskytnut v rámci plnění podle 
tohoto dodatku, pronajímateli zaplatit nájemné v celkové výši 9.720 Kč (slovy devět tisíc 
sedm set dvacet korun českých) bez DPH za období od 1.8.2020 do 31.3.2021. 

VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatekje vyjádřením jejich shodné vůle, že si jej před 

jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho p11pojují své 

podpisy. 

Za pronajímatele: 

V Praze dne ........ ~ :.~: .............. 2020 

L-OM~;;=tf'-1-'"ll'-

oeoo Praha 10 . Male\ite 
PRAAA ~ P~ Tiskahká 170/8, 1 . v obchod"\rn iejtfl'l;U 

~M Q000515: Dl( czo()()()OS I S. U~~ AIX, 'llot'o č~lo 283 ,;nWI ),\M\51:.jm \Oudem v P1aie 

Za nájemce: 

V Odoleně Vodě dne . JJ .f .... 2020 
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