
Dodatek č. 2
k Nájemní smlouvě VS 6328000109

Pronajímatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
bankovní spojeni: .................................................. ........................
adresa pro doučování písemností: Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc
variabilní symbol: 6328000109

(dále jen „pronajímatel“) 

a

Nájemce:

ZPS-TRANSPORT, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 998
sídlo: třída 3. května 1174. 763 02 Zlín, Malenovíce
IČO:47905638 DIČ:CZ47905638 (plátce DPH)
zastoupená: Ing. Zdeňkem Janíčkem
bankovní spojení: .....................................................
číslo účtu: ..........................

(dále jen „nájemce“)

(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. II zákona č. 128/2016 Sb., v platném znění, dochází 
od 1. 1. 2017 ke změně bankovního spojeni pronajímatele. V návazností na citované 
ustanovení se mění nájemní smlouva uzavřená dne 2. 1. 2009, ve znění všech platných 
dodatků.

V čl. IV. Cena nájmu se odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Celkové roční nájemné ve výší 25 894,10 Kč bez DPH je splatné v pravidelných ročních 
splátkách, a to vždy 15. dne prvního měsíce daného roku na účet pronajímatele vedený u 
....................... .......................... ........................ pod variabilním symbolem 6328000109 
dle splátkového kalendáře, který pronajímatel zašle nájemci po uzavření tohoto dodatku.
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Dále se čl. Vlil. Závěrečná ustanoveni doplňuje o následující odst. 5. ve znění:

5. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb.t o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Tato smlouva, včetně jejích příloh 
a případných dodatků, bude zveřejněna v registru smluv zřízeném podle výše uvedeného 
zákona, jestliže výše hodnoty jejího předmětu přesáhne 50.000,00 Kč bez daně z přidané 
hodnoty.

1. Ostatní články a ustanovení Nájemní smlouvy uzavřené dne 2. 1. 2009 pod VS 
6328000109 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce 
obdrží jedno vyhotoveni a pronajímatel dvě.

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem uzavření.

2. Závěrečná ustanovení

V Olomouci dne 2. 12. 2016 V dne

Pronajímatel: Nájemce: ____ m A W Q P O R T, a.B

O......................................... 
I..... ......................... 
ř........
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