
 

D o d a t e k   č. 5 
ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 013  

 

ze dne 30.3.1999, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.6.2000, Dodatku č. 2 ze dne 27.4.2011, 

Dodatku č. 3 ze dne 16.1.2013 a Dodatku č. 4 ze dne 5.6.2013, uzavřené na parkovací 

stání/místa č. 35 a č. 51 v garážích Opletalova 9/917, Praha 1                      

mezi 

VISTORIA CZ a.s. (dříve PROMINECON CZ a.s.) 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

 oddíl B, vložka 4581 

Sídlo:  Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00 

Zastoupená: PhDr. Petr VOLF, MBA, předseda představenstva 

IČ: 25110977 

DIČ: CZ25110977 

Bankovní spojení: xxx 

 číslo účtu: xxx 

(dále jen „nájemce“) 

a 

Diplomatickým servisem,  

 Praha 1, Václavské náměstí 816/49 

Zastoupený:                JUDr. Ladislav ŠKEŘÍK, ředitel 

Zřizovatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

IČ:  00000175 

(dále jen „podnájemce“) 

___________________________________________________________________________ 
 

1. 

Smluvní strany se dohodly, že IX. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 7. následujícího znění: 

Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a informace ve 

smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí 

v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

2. 

Smluvní strany se dohodly, že IX. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 8. následujícího znění: 

Smluvní strany udělují souhlas ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a jejich 

zveřejnění i ve smyslu a dle požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

 

3. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

4. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

5. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží každý dvě 

vyhotovení. 

 

V Praze dne:   11.4.2018                                                V Praze dne: 11.4.2018 

Za nájemce:                                                             Za podnájemce: 

 

___________________                                            ______________________________ 

VISTORIA CZ a.s.                                                      Diplomatický servis  

PhDr. Petr VOLF, MBA, předseda představenstva    JUDr. Ladislav ŠKEŘÍK, ředitel    

 


