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Dodatek č. 1 

 k nájemní smlouvě  č. 2937703310  

uzavřené dne 1.8.2010 
č.sml. SAP CS: 6000001933, evidenční číslo CS: 2012/2310_02/83   

 
Smluvní strany : 

 

Obchodní firma: České dráhy, a.s. 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 

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

Zastoupena ve věcech 

smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

adresa pro doručování 

písemnosti 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 70994226 

DIČ: CZ70994226 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

variabilní symbol: 2937703310 

(dále jen  „pronajímatel“) 

 

a 

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1171 

sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/6, PSČ 140 00 

adresa pro doručování 

písemností: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 452 44 782 

DIČ: CZ699001261 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

( dále jen nájemce ) 

 

 

 

Smluvní strany se z důvodu změny čl. VII. Doba nájmu bodu 1. dohodly na této změně nájemní smlouvy: 

I. 

1. V článku VII. Doba nájmu  se mění  bod  1. takto: 

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu   u r č i t o u  s účinností od 1.6.2012 do 31.7.2015.   

Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí sjednané doby nájmu  se doba automaticky změní na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná plynout od prvního dne měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi  a 

nájemní vztah bude plynule pokračovat za stejných podmínek dle této smlouvy. 

 

2. Článek  V. Práva a povinnosti smluvních stran odst. 6 se doplňuje takto:  

 

Budou-li pronajímatelem povolené stavební úpravy pronajatého nebytového prostoru investičního charakteru (technické 

zhodnocení ) a provedené na náklad nájemce, nebude tímto navýšena pořizovací hodnota objektu vlastníka a nájemce 

technické zhodnocení  nebytových prostor uhrazené nájemcem bude po dobu trvání nájemní smlouvy odepisovat 

nájemce v souladu se zákonem o daních z příjmu.  

Pronajímatel pro splnění povinnosti nájemce stanovené v zákoně o daních z příjmů sděluje, že pronajatý majetek, na 

kterém bylo provedeno technické zhodnocení, které může nájemce odepisovat, má zařazen do odpisové skupiny ZU02  

a je zatříděn dle Klasifikace stavebních děl CZ-CC do položky 124111. 

 

Ostatní ustanovení a články smlouvy zůstávají v platnosti. 
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II. 

1. Tento Dodatek nájemní smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž nájemce obdrží dvě vyhotovení a pronajímatel dvě 

vyhotovení. 

3. Příloha: č.1. Splátkový kalendář č. 3 na rok 2012 

 

 V Praze dne 28.5.2012                  V Praze dne 24.5.2012 

Za nájemce:                  Za pronajímatele: 

Českou spořitelnu, a.s.                                                                             České dráhy, a.s. 

 

 

 

 

……………………………….                                                                                   …………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
 

 

 

 

       

 
 


