
                                                                                                       č.j.: 47106 /2016/MZE-12132 

                                          č. sml.: 540-2015-12131/3 

 

                    Dodatek č. 3 ev. č. MZe-N 30/2016  

 
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. MZe N23/2015 uzavřené dne 5. 8.2015 a  

dodatku č.1 a 2, 

 

mezi smluvními stranami:  

 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
se sídlem Těšnov 17, Praha 1,  

IČ: 00020478  

bankovní spojení: ČNB Praha 1  

číslo účtu: 1226001/0710  

zastoupená Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřní správy  

( dále jen pronajímatel - na straně jedné)  

 

a  

 

Bullet expert s.r.o.  
se sídlem Na Usedlosti 437/22, Braník 147 00, Praha 4  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241919  

IČ: 04058763  

DIČ: CZ 04058763 

zastoupená Evou Hornovou, jednatelkou společnosti  

bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  

číslo účtu: 1474013123/0800  

( dále jen nájemce - na straně druhé)  

 

 

 1) Dne 5. 8. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen 

„Smlouva"). Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v budově č. 626/63 ulice 

Štěpánská, 110 00 Praha 1.  

 

 

V článku V. odst.  2) nové znění: 
 

Nájemné   bude  hrazeno  v měsíčních  splátkách  převodem  finančních  prostředků   ve výši 

10.580,34 Kč  vždy  do 20. dne   příslušného  měsíce  na      účet  pronajímatele vedený u 

ČNB Praha 1, č.ú. 19-1226001/0710. Nájemné za období kratší   než kalendářní měsíc činí 

alikvótní část měsíčního nájemného a je splatné do 20. dne od začátku tohoto období. 

 

 

 

 

 

 

 



V článku VI. 2) 

upravuje se úhrada záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním pronajímaných 

prostor původně ve čtvrtletních zálohách ve výši 31.867,-Kč na měsíční zálohy ve výši 

10.622,-Kč vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce společně s nájemným na účet 

pronajímatele vedený u ČNB Praha 1, č.u. 1226-001/0710. 

 

 

 

Tento dodatek č. 3. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1.10.2016. Byl 

vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží tři vyhotovení a nájemce 

jedno vyhotovení.  

 

 

 

V Praze dne  11.8.2016         V Praze dne  15.8.2016 

 

 

Za pronajímatele:            Za nájemce:  

 

 

 

 

 

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

Ing. Jiří Boháček            Eva Hornová 

ředitel odboru vnitřní správy              jednatelka společností  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


