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Dodatek ř. 4
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor £. A/11/3533/04 uzavřené dne 29. 6. 2000 vc znění 
dodatků c , I až 3

Smluvili strany:

Hlavní město Prali a
se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. 2
zastoupené lng. Radkem Svobodou
ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku MHMP 
1Č: 00064581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH 
dále jen „pronajímatel11

a

Česká telekomunikační ínfrastruklura a,s. 
se sídlem: Olšanská 2681 /ů, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupená )ng. Pavlem Prokešem na základě pověření představenstva ze dne 9.3.2016 
příloha Č. 1 DÍČ CZ04084063 , plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623 
bankovní spojení: PFF banka, as., č.ú. 2019160003/6000 
kód nemovitosti, AB8830
Kontaktní telefon ni linka: -1-420 800 298 297

bezplatná tel linka pro věci stuhivní a správy nemovitostí
Ticiriú ťíto5tř@cctin cz
pro věcí smluvili a správy nemovitostí

Kontaktní e-mail:

dále jen „nájemce1'

uzavírají dodatek č. 4 ke shora uvedené smlouvě o nájmu nebytových prostor c. A/l 1/3533/04 a 
dodatkům £.1-3

takto:

I.

Pronajímatel a společnost ČESKÝ TELECOM, a s. jako nájemce uzavřeli dne 29. 6. 2000 smlouvu 
o nájmu nebytových prostore. A/l 1/3533/04, která byla následně měněna a doplňována dodatky č. 
1-3 (dále jen „smlouva").
Dne 1.7. 2006 by 1 a změn ěn a ob chodní fi rma spo! ečno sti ČESKÝ TELECOM, a, s. n a nu vo u 
obchodní firmu Tclefónica 02 Czcch Republic, as. Ke dni 16. 5. 2011 byla změněna firma na 
Telefónica Czecb Republic, a s. a ke dm 21. 6, 2014 ua 02 Czecb Republic as. Česká 
telekomunikační infrastruktura as. vznikl a odštěpením rozdělované společnosti 02 Czech 
Republic as. se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336 a při
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tom na ni přešla část jmění rozdělované společnosti 02 Czech JRepublic a.s, vymezená v projektu 
rozděleni vyhotoveném rozdělovanou společnosti dne 13.3. 2015, Práva a povinnosti nájemce 
z výše uvedené smlouvy tak ke dni 1.6. 2015 přešla na společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a s.
Pronajímatel bere na vědomi zmčny provedené v hlavičce tohoto dodatku u nájemce.

IL

1. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
2, Tento dodatek 5. 4 je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž nájemce obdrží jeden a pronajímatel 

čtyři výtisky, Každý' stejnopis sestává ze dvou stran textu
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti prvním dnem 

měsíce následujícího po měsíci, v němž dodatek nabyl platnosti. Smluvní strany vc vzájemném 
konsenzu prohlašují, že se jejich vzájemný vztah v době do podpisu tohoto dodatku řídil 
stejnými právy' a povinnostmi, jako jsou práva a povinnosti uvedené v této smlouvě,

4, Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 4 odpovídá jejich vůli a na důkaz 
toho připojuji své podpisy.

t

5. V souladu s § 43 odst, i zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č, £ schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č, 2953ze dne 22. 11. 2016.
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za pronají za nájemce:
Česká telekomunikační infrastruktura, as.
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/
Ing. Pavel Pjrokeš /
Senior specialista pro nemovitosti 
na základě pověření

Ihg. Radkem SÍvoboda 
ředitel odboru evidence, 

správy a využití majetku !
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