
1 

 

 

 

 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8.2001 v žst. Plzeň hl.n., 
  

č. smlouvy u pronajímatele: 18/03 č. sml. u 

nájemce v SAP: XXXXXXXXXXXXXXX 

České dráhy, akciová společnost 

sídlo : Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15  

IČ : 70 99 42 26 DIČ: CZ70994226 

Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B , vložka 8039  

Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXX funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Organizační složka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „pronajímatel,,)  

a 

Česká spořitelna, a.s. 

se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171  

IČ : 45244782 DIČ: CZ45244782 

Osobní kontakt a dodací adresa pro poštovní zásilky : 

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX  

(dále jen „nájemce,,) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 516 občanského zákoníku, v platném znění tuto 
d o h o d u  o  z m ě n ě  z á v a z k u :  

I. 

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 1.8.2001 smlouvu o nájmu nebytových prostor v v žst. Plzeň hl.n., ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 30.1.2003. 

n. 

Smlouva o nájmu nebytových prostor uvedená v čl. I této dohody o změně závazku se mění a doplňuje takto: 
1/ Čl.III.,odst. 1 smlouvy se mění a doplňuje takto: 
1. Nájemné za pronájem nebytových prostor vymezených v článku I. smlouvy se sjednává dohodou na částku 18200,- ročně. 

Čtvrtletní nájemné za pronájem nebytových prostor činí 4550,00 Kč. 

K této částce pronajímatel účtuje DPH dle platných zákonů, v době uzavření smlouvy činí DPH 19%. 

Cena nájemného neobsahuje cenu služeb a dodávek spojených s užíváním pronajatých nebytových prostor. 

2/ Čl. III.,odst. 2 smlouvy se mění a doplňuje takto: 

2. Nájemné bude nájemcem pravidelně hrazeno v pravidelných čtvrtletních splátkách bezhotovostním převodem na účet 

pronajímatele uvedený ve splátkovém kalendáři, a to vždy 20. dne prvního měsíce daného čtvrtletí dle splátkového kalendáře, 

který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Termín úhrady dle splátkového kalendáře je datum uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
 

D O D A T E K  č .  2  



2 

 

V Plzni dne: 18.8.2005 

Za pronajímatele: 

 

Změnu účtuje pronajímatel povinen písemně oznámit nájemci ve lhůtě minimálně 30 dnů před splatností následující platby 

nájemného. Neučiní-li tak vůbec, popř. nedodrží stanovenou lhůtu, nenese nájemce odpovědnost za důsledky spojené s 

odesláním platby na účet původně sjednaný, přičemž se má za to, že nájemné bylo řádně zaplaceno. 

3/ Článek IV., odst. 2 se doplňuje o odrážku ve znění: 

- pronajímatel 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

III. 

1. V rozsahu doplnění sjednaného v této dohodě o změně závazku vznikají závazky nové a to vedle závazků ze smlouvy o 

nájmu nebytových prostor uvedené v čl.I této dohody. V rozsahu změn sjednaných v této dohodě o změně závazku původní 

závazky ze smlouvy uvedené v čl. I zanikají a nahrazují se závazky novými. 

2. Tato dohoda o změně závazku nabývá platnosti po podpisu nájemcem a pronajímatelem a účinnosti dnem 1.10.2005. Je 

sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží nájemce a pronajímatel. 

3. Tato dohoda o změně závazku označená jako dodatek č. 2 je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o nájmu nebytových 

prostor uvedené v čl. I této dohody o změně závazku. 

4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 

splátkový kalendář 

V Praze dne: 26.8.2005 

 

 

 

 


