
 

  000000-000-00 

 

Dodatek č. 1 

 k nájemní smlouvě č. 109056-000-00 uzavřené dne 15.3.2021 

 („dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany: 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE 

zastoupena: starostkou Ing. Lenkou Alinčovou  
se sídlem Praha-Kunratice, K Libuši 7, PSČ 148 23 

      IČ: 00231134 
      DIČ: CZ00231134 

Zapsaný :                         ČSÚ čj.157/04-3120 z 15.3.2004 
bankovní spojení: ČS Praha 4 
číslo účtu: 2000690389/0800 
                                  plátce DPH 

povinný uveřejnit smlouvu dle z.č. 340/2015 Sb.            

(dále jen „pronajímatel“) 

a  

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem: Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 

zastoupená: Martinou Holcovou, na základě pověření 

IČ:  64949681 

DIČ:  CZ6494 9681  

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3787 

bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká Republika  

číslo účtu:  064450-6002770110/6300 

 plátce DPH 

(dále jen „nájemce“) 

 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy následovně: 

 

                                                                  I. Předmět dodatku 

   

1. Článek 2 s názvem „Předmět smlouvy“ se v odst. 1.1 upravuje tak, že jeho nové znění 
bude následující: 
„Pronajímatel za podmínek této smlouvy nájemci pronajímá část nemovitostí uvedených shora 
v čl. 1 a to část pozemku parc.č. 2368/1, orná půda, k.ú. Kunratice, to vše v celkové výměře 91,7 
m2 (dále jen „předmět nájmu“) pro umístění zařízení dle čl. 3 odst. 1. této smlouvy. Předmět 
nájmu je vyznačen v Příloze č. 2 k této smlouvě. Předmětem této smlouvy je také právo nájemce 
umístit v rozsahu uvedeném v Příloze č.2 na předmětu nájmu vedení zemní přípojky z přípojného 
bodu do rozvaděče v nově umístěné základnové stanici.“ 

 

2. Článek 2 s názvem „Předmět smlouvy“ se v odst. 1.2 ruší a vymazává. 
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3. V souvislosti s posunem místa pro stavbu základnové stanice dle Smlouvy dochází tímto 
dodatkem ke změně Přílohy č. 2 Smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a po jeho 
podpisu se stane nedílnou součástí Smlouvy a nahradí původní Přílohu č. 2. Základnová stanice 
nájemce a její elektro přípojka NN bude umístěna pouze na předmětu nájmu - pozemku parc.č. 
2368/1, k.ú. Kunratice. 

 

 

II. Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný ode dne vstupu nájemce 
za účelem výstavby stanice, o čemž bude sepsán předávací protokol, jenž se stane nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.  Zaslání 
Dodatku smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí 
Objednatel neprodleně po podpisu Dodatku smlouvy. Objednatel se současně zavazuje 
informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že mu na vyžádání zašle kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění Dodatku smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 
Zhotovitele. V případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření Dodatku smlouvy, je 
oprávněn Dodatek smlouvy zaslat správci registru smluv Zhotovitel a o této skutečnosti 
informovat Objednatele. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek smlouvy bude uveden v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou 
části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek smlouvy může být bez 
jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice 
na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“ 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

5. V ostatních ujednáních tímto dodatkem nezměněných zůstává platné původní znění Smlouvy 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Nájemce 

V Praze dne ................................. 

 

 

 

Pronajímatel 

V Praze dne ..................................... 

........................................................................ 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Martina Holcová 

na základě pověření 

........................................................................ 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE 

Ing. Lenka Alinčová 

                              starostka 

 

http://www.praha-kunratice.cz/
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