
DODATEK č. 1 

SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ VĚCI ze dnø 31.12.2015 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

Zastoupeno: vedoucí oddělení 134.3 Hospodářské správy Generálního 
ředitelství cel v Hradci Králové 

kontaktní adresa: Generální ředitelství cel, odd. 134.3 - Hospodářské správy. Bohuslava 
Martinů č. p. 1672/Sa. 501 01 Hradec Králové 

IČ; 7121401 1 

DIČ; CZ 71214011 
bankovní spojení: 

č.ú.: 

datová Schránka: 

(dále jen „vlastník nem0vit0sti“) najedné straně

8 

Česká telekomunikační infrastruktura, a. S. 
se sídlem: Olšanska 2681/6, Žižkov. 130 00 Praha 3 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 20623 
zastoupena: na základě pověření představenstva  Senior specialista pro 
nemovitosti 

IČ; 04084053 

DIČ; CZ04084063 
Identifikační kód: NABEL, finanční kód: 26179 
č.ıĹı.:

kontakt ve věcech smluvních:

e-mail:

(dále jen ,,umístitel“) na straně druhé 

uzavírají následující



Dodatek Č. 1 

Smlouvy O umístění věci 

I. 

Na základě Smlouvy o umístění věci uzavřené nıezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 
2015 (dále jen „SmIouva“) umožnil vlastník nemovitostí umístiteli za úplatu využívat 
k podnikání část prostoru na objektu v Náchodě. ul. Polská 272, zapsaným na listu vlastnictví 
č. 1 163 (pozemková parcela č. st. 270, katastrální území Běloves). 

Il. 

V čl. III Smlouvy o umístění věci byla stanovena doba umístění do 31. 12. 2016 s možností 
jejího prodloužení písemným dodatkem. Tímto Dodatkem č. 1 se tato doba prodlužuje do 
31. 3. 2017. 

III. 

V čl. lV Smlouvy o umístění věci byla stanovena výše úplaty za umístění věci na Kč 57.383,-- 
. přičemž tato částka by byla v případě prodloužení Smlouvy každoročně upravována podle 
roční míry infiace za předcházející rok, měřené indexem spotřebitelských cen dle Českého 
statistického úřadu. Tato změna by byla realizována O plnou výši inflace automaticky po 
vyhlášení indexu ČSÚ, a to zpětně vždy k 1. 1. daného roku. v němž byl index vyhlášen. 

Zúčastněnć strany se dohodly. že výše úplaty za umístění věci v temıínu od 1. 1. 2017 do 
31. 3. 2017 bude odpovídat M: z částky Kč 57. 383,--_ Tato částka však budeještě upravena 
dle roční míry inflace vyhlášené ČSÚ tak,jakje popsáno Zde výše a zároveň v samotne' 
Smlouvě O umístění věci v čl. IV.. odst. 2. 

III. 

V ostatních článcích a ustanoveních Smlouvy se nic nemění.



IV. 

Obě strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, S jeho obsahem souhlasí. což stvrzují 
vlastnoručniml podpisy. 

Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Smluvní Strana obdržíjeden 
stejnopis. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

V Hxfláøi Kxáıøvć dnø.2..Ť.'. Í.2;..2.ří.7.0Í ....... .. ónø. Í 

Za v Za umístitelez 

ˇ 
vedoucí D0 134.3 HS Senior specialista pro nemovitosti 

GRC Praha - Hradec Králové na základě pověření představenstva 


