
R.H.

______________________Dodatek č. 7_____________________
k nájemní smlouvě č. 2358025499 ze dne 11. 6. 1999, ve znění dodatku č. 1 až 6 na pronájem nebytových prostor 
v lokalitě Český Těšín, týkající se změny správce majetku, čísla smlouvy, variabilního symbolu, bankovního spojení, 

čísla účtu na straně pronajímatele a doručovací adresy, který uzavírají tyto smluvní strany:

1. Pronajímatel:
České dráhy, a. s.
sídlo: Praha 1. Nábřeží L. Svobodv 1222. PSČ 110 15 
zastoupena
IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 
adresa pro doručování všech písemností:

Bankovní spojení: , konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 2927727107;

a

2. Nájemce:
Mudr. Zwyrtková Jana
sídlo :
IČ :60338393 DIČ: CZ5956240763
registrován: u Okresního úřadu Karviná, referát zdravotnictví na základě Rozhodnutí o registraci nestátního 
zdravotnického zařízení, č.j. Zdrav.442/94/R 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
adresa pro doručování všech oísemnmostí:

1. V souvislosti snovvm organizačním uspořádáním správy maietku v rámci ČD. u.s. a vznikem 
Regionálních správ maietku. se mění číslo smlouvy, variabilní svmboL označení správce majetku, 
bankovní spojení, číslo účtu a adresa oro doručování všech písemností na straně pronajímatele 
uvedené v záhlaví smlouvy takto:

a) původní číslo smlouvy a variabilní symbol č. 2358025499 se ruší a nahrazuje se tímto číslem: 2927727107

b) údaje o zastoupení pronajímatele, bankovní spojení, číslo účtu a adresa pro doručování písemností uvedené 
v záhlaví nájemní smlouvy se ruší a nahrazují se údaji uvedenými v tomto dodatku (viz. záhlaví tohoto dodatku).

c) ve všech článcích a ustanoveních nájemní smlouvy se dosavadní znění správce nemovitosti „SDC Ostrava" mění na 
„RSM Olomouc".

Ostatní ustanovení výše uvedené nájemní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platností 
beze změn.

Dodatek č. 7 byl vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží nájemce a dvě 
pronajímatel. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dodatku byla 
dohodou smluvních stran stanovena od 1. 1. 2008.

V Ostravě dne 5. 11. 2007

Za pronajímatele: Za nájemce :

Mudr. Jana Zwyrtková

Podpis: Podpis:


