
Dodatek č. 5
k nájemní smlouvě č, 2937105203 ze dne 30.12.2003

Pronajímatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
zastoupena ve věcech technických: ...........................................................

t..... ............................................................... 
...................................................................................................................
variabilní symbol: 2937105203
adresa pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Brno, Odbor podpory služeb, Kounicova 26, PSČ 611 43 Brno 
(dále jen „Pronajímatel “)

a

Nájemce

Česká spořitelna, a.s.
se sídlem: Praha 4, Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČO: 452 44 782, DIČ: CZ699001261 (plátce DPH)
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 
zastoupena: JUDr. Ing. Michalem Kalhousem, manažerem řízení nemovitostí;

Ing. Šárkou Hochmannovou, Reál Estate Specialista II 
bankovní spojení: .................................................................................................

(dále jen „Nájemce“)
(„pronajímatel a nájemce“ dále společně jen „smluvní strany“)

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly takto:

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Nájemní smlouva č. 2937105203 ze dne 
30.12.2003 se od 1.7.2018 z důvodu rekonstrukce žst. Břeclav přerušuje do doby

ukončení rekonstrukce.

1. Na straně pronajímatele dochází v rámci rekonstrukce žst. Břeclav k dočasnému 
přerušení pronájmu prostor sloužící podnikání, níže specifikovaných. Cílem oprav je 
vytvoření modernější nádražní budovy, jenž bude poskytovat kvalitnější služby osobní 
železniční dopravě, dopravcům jakož i cestující veřejnosti.

2. Předmětem této smlouvy je nájem prostor sloužící podnikání, níže specifikovaný, které 
jsou součástí výpravní budovy, v obci: Břeclav, bez č.p., postavený na pozemku pare. číslo 
st. 589, jehož je součástí, v k.ú. Břeclav (ČSÚ 613584), které jsou zapsané u příslušného 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví 
č. 7377, inventární číslo budovy pronajímatele dle SAP: ZDC/64/24309, IC6000384325.

Specifikace pronajatých prostor:

Název místnosti Číslo místnosti dle SAP Plocha v m2

bankomat OP92 3,08
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3. Nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem založený touto smlouvou se tímto 
dodatkem č. 5 přerušuje po dobu rekonstrukce v žst. Břeclav. Po obdržení žádosti nájemcem 
nebude od 1.7.2018 účtováno nájemné. Nájemné za předmět nájmu bude opětovně 
účtováno po ukončení rekonstrukce v žst. Břeclav, o tomto bude nájemce pronajímatelem 
vyrozuměn písemně.

4. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Nájemní smlouvy č. 2937105203 
ze dne 30.12.2003, ve znění Dodatku č. 1 až 4 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 5 řídí poměry smluvních stran 
od 1.7.2018.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Dodatek č. 5 je uveřejněn v registru smluv a nabývá účinností dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 5 se podpisem obou smluvních stran stává nedílnou součástí 
Nájemní smlouvy č. 2937105203, je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností 
originálu, přičemž pronajímatel i nájemce obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 22.5.2018 V Praze dne -  1. 06. 2018

Pronajímatel: Nájemce:

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Česká spořitelna, a.s.PO

JUDr. Ing. Michal Kalhous
manažer Řízení nemovitostí 
CEN 2300, centrála v Praze

Ing. Šárka Hochmannová
Reál Estate Specialista II 
CFN 2310. centrá la  v Praze

Tento dodatek byl zveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 72085, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 98dac302-f4a6-4a2c-a5f4-d3dbb3c4cbd8

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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