
Či.: NPÚ-44o/53231/2018 číslo evidenční: NPÚ-44o/0641/2018 zn. TR

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha - Malá Strana,
IČ 75032333, DIČ cz75032333

za kterýjedná: územní památková Správa na Sychrově
se sídlem Zámek Sychrov, čp. 3, 463 44 Sychrov
zastoupená ředitelem
bankovní Spojení: ČNB
(dále jen „pronajímate|”)

Well Done Agency s.r.o.
Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v Oddíle C, vložka 260351 se sídle
m: Taussígova 1167/11, 182 00 Praha 8
IČ: 05229758, Dıčz c205229758
Zastoupený: jednatelkou společnosti
(dále jen „nájemce”)

jako smluvní Strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o nájmu prostor Sloužících k podnikání:
(dále jen „nájemní Smlouva")

Článek I.
Pronajímatel je příslušný hospodařit s nemovitou věci kiosek v areálu národní kulturní památky SH Trosky
Zapsané na listu vlastnictví 28, k. ú. Troskovice. `

V uvedené nemovité věci pronajímatel dočasně nepotřebuje k plnění funkcí Státu nebo jiných úkolů v
rámci své působnosti nebo Stanoveného předmětu činnosti níže specifikované prostory, jejichž
pronájmem bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při Zachování hlavního účelu, ke
kterému pronajímateli Slouží.

Smluvní Strany se dohodly, v Souladu s příslušnými ustanoveními obecně Závazných právních předpisů, a
to Zejména Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném a účinném Znění a Zákona Č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném a účinném Znění, na této
smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání.

Článek ||.
Předmět nájmu '

Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou následující prostory, které se nacházejí na
prvním nádvoří hradu Trosky (dále jen předmět nájmu):

0 kiosek

Pronajimatel touto Smlouvou přenechává Za podmínek stanovených touto smlouvou předmět nájmu do
užívání nájemci Za účelem podnikatelské činnosti v rámci platného živnostenského oprávnění uvedeného
v příloze nájemní smlouvy, a to Za účelem provozu stravovacího zařízení - kiosku.



Spolu s prostory uvedenými v čl. Il., Odst. 1 této Smlouvy poskytuje pronajímatel nájemci na dobu nájmu
movité věci nezbytné k účelu užívání (průtokové ohřívače, nerezové dřezy, osvětlovací tělesa).

ˇIánek III.
Účel nájmu

Předmět nájmu bude užíván výlučně k následujícímu účelu a činnostem: podnikatelská činnost v rámci
platných živnostenských Oprávnění - provozování kiosku (hostinská činnost, prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona).
Pronajímatel a nájemce souhlasně prohlašují, že předmět nájmu je podle Svého stavebně-technického
určení vhodný pro Sjednaný účel nájmu - provozování kiosku.

Článek IV.
Převzetí předmětu nájmu

Pronajímatel pronajímá v souladu S touto smlouvou a obecně Závaznými právními předpisy předmět
nájmu nájemci k dočasnému užívání.

Nájemce přebírá Od pronajímatele v souladu s touto Smlouvou a Obecně závaznými právními předpisy
předmět nájmu.

Nájemce prohlašuje, že je mu stav předmětu nájmu znám a vtakOvémtO Stavu jej k dočasnému užívání
přijímá.

Nájemce se v souladu s touto smlouvou a Obecně Závaznými právními předpisy zavazuje platit
pronajímateli nájemné Za přenechání předmětu nájmu do dočasného užívání.

Článek V.
Služby související S nájemním vztahem, jejich cena a splatnost

V Souvislosti s pronájmem poskytuje pronajímatel nájemci tyto Služby: voda, elektřina
Způsob vyúčtování těchto služeb: dle Skutečné SpOtřeby - samostatný vodoměr a elektroměr (2x
ročně, k 30. 06. a 31.12.)
Ostatní služby si zajišťuje a hradí nájemce Sám.

Cena služeb: dle ceníku SČVAK, se kterým byl nájemce předem seznámen.
Úhrada Za službyje Splatná na základě vystavené faktury se splatností 14 dní.

Správa hradu umožní nájemci připojení k vysokorychlostnímu internetu. Cena je Zahrnuta v ceně nájmu.
l

Článek vı.
Cena nájmu, jeho splatnost a Způsob úhrady

Cena nájmu za Smluvní Období činí 38.000,- Kč/1 rok (Slovy: Třicetosmtisíckorunčeských).
Takto Stanovené nájemné bude nájemcem jednou ročně (tj. za jeden kalendářní rok) ve výši 38.000,-, do
15. dne měsíce září, převodem na účet pronajímatele Česká národní banka, Č. ú.: 400004-60039011/0710
pod VS: číslo faktury. Jedná se O plnění OSvOzené od daně bez nároku na Odpočet daně dle § 56 zák. č.
235/2004 Sb. O DPH.



3. Vpřípadě prodlení splatbami nájemného či Služeb Zaplatí nájemce Smluvní pokutu Ve výši 0,05 %

Z dlužné částky Za každý Započatý den prodlení. Počínaje třicátým dnem prodlení nájemce se Smluvní

pokuta navyšuje na částku 0,1% Za každý Započatý den prodlení se zaplacením nájemného. Sjednává Se

též Smluvní pokuta ve výši 500,- Kč Za každou oprávněnou písemnou upomínku ve věci platební kázně

nájemce. Uhrazením Smluvní pokuty není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody.

4. Vpřípadě ukončení nájmu je nájemce povinen hradit nájemné až do okamžiku vyklizení apředání

předmětu nájmu pronajímateli.

Článek vıı.
Podnájem

1. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu další právnické ani fyzické

osobě, S výjimkou předchozího písemného souhlasu pronajímatele a MK ČR.

Článek VIII.
Stavební a jiné úpravy

1. Veškeré opravy a Stavební úpravy, které by chtěl nájemce V předmětu nájmu provádět, budou realizovány na

jeho náklad vsouladu S ustanoveními Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném a účinném

Znění. Nájemce je povinen Veškeré Stavební úpravy předmětu nájmu písemně oznámit pronajímateli a vyžádat

si předem jeho písemný Souhlas S jejich provedením.
Nájemce je dále povinen před Započetím Stavebních úprav vyžadujících ohlášení nebo povolení ve smyslu

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), v platném a účinném znění

a vyžádat si patřičná povolení nebo takovou činnost ohlásit orgánu určenému tímto předpisem.

Pronajímatel výslovně uvádí, Že se nezavazuje uhradit jakékoliv výdaje na Zlepšovací úpravy vpředmětu

nájmu. Veškeré Stavební práce v předmětu nájmu musí být prováděny v souladu se všemi Zákony, pravidly a

předpisy. V případě, že nájemce provede jakékoliv úpravy prostoru v rozporu S výše uvedenými Zákony,

pravidly a předpisy, pronajímatel bude mít právo uvést pozměněné části předmětu nájmu do jejich původního

Stavu na náklady nájemce. Nájemce Zaplatí přiměřené náklady na takovéto uvedení do původního stavu do 14

dnů ode dne, kdy o to pronajímatel požádá. Veškeré zlepšovací úpravy provedené nájemcem v předmětu

nájmu, ke kterým předem obdržel souhlas od pronajímatele, Se Stanou bezúplatně vlastnictvím pronajímatele,

pokud je nelze oddělit bez porušení podstaty, tj. bez poškození interiérů nebo exteriéru budovy. Stavební

Zásahy odpovídající Z daňového hlediska technickému zhodnocení nebytových prostor užívaných nájemcem

mohou být také provedenyjen po předchozím písemném Souhlasu pronajímatele.

2. Nájemce je povinen udržovat řádný vzhled a čistotu předmětu nájmu. Pronajímatel má právo jednou měsíčně

dle vlastního uvážení a předchozí dohody si předmět nájmu prohlédnout a přesvědčit se o stavu vjakém Se

nachází. Nájemce se zavazuje tuto prohlídku předmětu nájmu pronajímateli umožnit.

3. Souhlasu pronajímatele je zapotřebí rovněž pro umístění jakékoliv reklamy či informačního Zařízení

(informačního štítu tabulky a podobně). '

4. Nedohoau-li se Smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu odevzdat předmět

nájmu v takovém stavu, v jakém mu byl předán při Zohlednění běžného opotřebení a Odstranit veškeré Změny

a úpravy, které provedl se souhlasem pronajímatele, nedohodnou-Ii Se smluvní strany písemnějinak.



10.

11.

Článek IX.
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen Zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobunájemního vztahu, aby bylo možno dosáhnout účelu nájmu.

Současně jsou pověření pracovníci pronajímatele oprávněni vstoupit do předmětu nájmu i v případech,kdy to vyžaduje náhle vzniklý havarijní Stav Či jiná podobná skutečnost. O tomto musí pronajímatelnájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možnonájemce informovat předem. Rovněž v případě, že pronajímatel bude požádán O provedení drobnýchúprav v předmětu nájmu, je Oprávněn takto provést i bez přítomnosti pracovníka nájemce, jestliže nemámožnost provést tuto opravu vjiném Čase a na tuto Skutečnost nájemce upozorní.

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení náhradní klíče k předmětu nájmu a nájemcenení Oprávněn provést bez písemného Souhlasu pronajímatele výměnu Zámků.

Článek X.
Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli výkon jeho práv vyplývajících Z této nájemní Smlouvy a ObecněZávazných předpisů.

Nájemce je povinen na Svůj náklad provádět běžnou údržbu předmětu nájmu.

Nájemce je povinen oznámit bez Zbytečného Odkladu pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímateldle příslušných ustanovení právních předpisů provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytnýchoprav; jinak nájemce Odpovídá Za škodu, která nesplněním povinnosti pronajímateli vznikla.

Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je součástí národní kulturní památky a Zavazuje Se dodržovatvšechny Obecně Závazné právní předpisy, Zejména předpisy na úseku památkové péče, bezpečnostní aprotipožární předpisy.

Nájemce v předmětu nájmu Zajišťuje péči o bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci a požární ochranu veSmyslu obecně Závazných předpisů a je odpovědný Za dodržování ustanovení těchto předpisů a Za škody,které vzniknou jeho činností.

Nájemce se Zavazuje během užívání předmětu nájmu dodržovat organizační a bezpečnostní pokynyodpovědných Zaměstnanců pronajímatele.

Nájemce Si bude počínat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku pronajímatele, na majetku a zdraví dalšíchosob. Jakékoliv závady nebo škodní události bude neprodleně hlásit pronajímateli.

Nájemce Se zavazuje neprovádět jakékoliv Zásahy do omítek a Zdiva (včetně Opírání předmětů O Zdivo avzpírání mezi Zdí), nátěry a přemíst'ování mobiliáře a příslušenství pronajatých prostor. Rovněž nebudezasahovat do terénních Situaci a archeologických území.

Nájemce Odpovídá Za všechny Osoby, kterým Z důvodu účelu nájmu umožní přístup do předmětu nájmu.Nájemce Odpovídá za škodu, které tyto osoby Způsobí.

Nájemce se zavazuje dodržovat a zajistit, že v předmětu nájmu nebude používán otevřený oheň (vyjmaSporáku a grilu, případně dalšího kuchyňského vybavení, které tO vyžaduje).

Nájemce se zavazuje dodržovat Zákaz kouření v prostoru kiosku.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nájemce Se zavazuje k dodržování Zákazu provozování hracích automatů.

Nájemce se Zavazuje na vlastní náklady Zajišťovat Odvoz a likvidaci odpadu (včetně odpadu z Iapolu), který
bude provozováním předmětu nájmu vyprodukován.

Nájemce Se Zavazuje provádět periodické revize elektrických spotřebičů během jejich používání.

Nájemce Se Zavazuje užívat předmět nájmu a provozovat svoji činnost tak, aby nebylo poškozováno dobré

jméno pronajímatele.

Vpřípadě veřejného provozování autorských děl (živě nebo znoSičů) nájemcem je nájemce povinen

uzavřít s příslušným správcem autorských práv Smlouvu o užití díla (licenční smlouvu) a uhradit tomuto
správci autorských práv poplatky die platných Sazebníků příslušného Správce. V případě nesplnění této

povinnosti nese veškerou odpovědnost Za uložené Sankce.

Pronajímatel neodpovídá Za škody na majetku vneseném nájemcem do předmětu nájmu a ani Za škody na

majetku vneseném do předmětu nájmu jinými osobami se souhlasem nájemce.

Pronajímatel neodpovídá Za bezpečnost, Zdraví a majetek osob, které se Zdržují v předmětu nájmu a ani

Za škody osobám vzniklé při provozování činnosti uvedené v čI. Ill této smlouvy.

Pronajímatel neodpovídá Za škody Způsobené nájemci v důsledku živelné události.

Nájemce je povinen Stanovit a dodržovat otevírací dobu minimálně od 1.6. - 31.8., provozní doba musí

být Shodná sotevírací dobou SH Trosky včetně pořádaných kulturních akcí. Nájemce je oprávněn mít

jeden den v týdnu uzavřeno ( nejlépe v pondělí).

Nájemce je povinen dodržovat hygienické normy.

Pronajímatel doporučuje, aby nájemce používal při prodeji pokrmů a nápojů ekologicky šetrné nádobí

(bambus, papír, dřevo). Dále pronajímatel doporučuje nájemci, aby zajistil při Zvýšené návštěvnosti

(kulturní akce apod.), aby nedocházel nabízený sortiment.

Veškeré Zásobování kiosku a drobná údržba musí probíhat votevíracích hodinách SH Trosky, pokud

nebude jinak dohodnuto se Správou SH Trosky Sing. Lubomírem Martinkem.

Další podmínky, které nejsou Stanovený touto Smlouvou, musí být vždy domluveny Se správou SH Trosky

panem lng. Lubomírem Martinkem.

článek xı.
Doba nájmu, výpověď, odstoupení

Í

Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to 0d 1.8.2018 do 31.7.2019 (předpoklad /viz. čl. /l Podmı'nek

Soutěže) . V případě Zájmu obou stran, může být nájemní smlouva prodloužena v Souladu se Zákonem č.

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném a účinném

znění

Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu v souladu S obecně Závaznými právními

předpisy. Každá Ze smluvních Stran může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dva

měsíce. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, kdy

byla doručena výpověd'druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.



Pronajímatel je oprávněn Od Smlouvy písemně odstoupit v těchto případech:
a) jestliže nájemce neplní či poruší svoje povinností uvedené v čl. VI.,V||.,VIII.,|X., X této Smlouvy, jb) jestliže nájemce bude v prodlení s placením nájemného a služeb spojených s nájmem po dobudelší 15 dnů.
c) Pronajímatel má rovněž o možnost ukončit nájemní vztah odstoupením od smlouvy, pokudpřestanou být plněny podmínky podle odstavce l.

4. Nájem Zaniká dnem následujícím po doručení písemného Odstoupení nájemci.

5. Nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit a předat nejpozději den následující po ukončení nájemníhovztahu Stím, že o předání bude vpřípadě požadavku pronajímatelem vypracován písemný Zápis. Vpřípadě prodlení se splněním povinností vyklidit a předat předmět nájmu nebo jeho část, uhradínájemce Smluvní pokutu 1.000,- Kč Za každý den prodlení se Splněním této povinnosti a to bez ohleduna jeho zavinění.

6. Pokud Se po skončení trvání smlouvy nacházejí v předmětu nájmu jakékoli věci, které do předmětu nájmu
vnesl nájemce, a nájemce je neodstraní ani na Základě písemné výzvy pronajímatele platí, že tyto věcijejich původní vlastník Zjevně opustil a pronajímatel S nimi může naložit podle Svého uvážení; může Sijei přivlastnit, či je Zlikvidovat na náklady nájemce.

Článek xıı.
Ustanovení přechodná a Závěrečná

l. Nájemce se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve smyslu § 2051Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou Splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování Odeslaného druhésmluvnístraně.
3. Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva může podléhat uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb.,O zvláštních podmínkách účinností některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Smluv (Zákono registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů.
4. Tato Smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž pronajímatel obdrží dvě vyhotovení, nájemce

jedno.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem Zveřejněnív registru Smluv.
6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky,obsaženými na jedné listině. Platnost takových dodatků nastává dnem podpisu a účinnost dnemzveřejnění v registru Smluv.
7. Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřeli podle Své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni

a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro Obě Smluvní strany určitáa Srozumitelná.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze Strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách WWW.npu.c2v sekci „Ochrana osobních údajů". d

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojuji své podpisy.

Na Sychrově, dne V Praze dne 1/?2018

Bc. Veronika Havlíčková
natelka Well Done Agency S.r.o.

PhflDr. Miloš Kadlec
ředitel ÚPS na Sychrově
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Čj.: NPÚ-440/58560/2019                               Evidenční číslo: 4007J119007 zn: TR 
 
 
Národní památkový ústav  
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení :  
Zastoupený:  
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 
 (dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
Well Done Agency s.r.o. 
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 260351  
se sídlem: Taussigova 1167/11, 182 00 Praha 8 
IČ: 05229758, DIČ: CZ05229758 
zastoupený: jednatelkou společnosti  
 (dále jen „nájemce“) na straně druhé 
 
 

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento 

 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCI K PODNIKÁNÍ evid.č. NPÚ-440/0641/2018 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1.1  Dne 20.7.2018 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností 

Well Done Agency s.r.o., zastoupenou , smlouvu o nájmu prostor evid. č. NPÚ-
440/0641/2018 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou nájemce podal v rámci 
vyhlášené veřejné soutěže „Pronájem kiosku u SH Trosky“ . Předmětem této smlouvy je nájem kiosku 
nacházející se na prvním nádvoří hradu Trosky, čl. II. této smlouvy. 

Článek II. 

Předmět dodatku č. 1 

2.1  Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvy o nájmu, evid. č. NPÚ-440/0641/2018 je  
 
a. Změna identifikačních údajů nájemce 
b. Prodloužení doby nájmu 

 
 
Identifikační údaje objednatele nově zní takto: 
Well Done Agency s.r.o. 
se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady 

               zastoupená:   
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Čj.: NPÚ-440/58560/2019 Evidenčníčíslo: 4007J119007 Zn: TR

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
ıč: 75032333, Dıč: cz75032333,
bankovníspojení :
Zastoupený:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44
(dále jen „pronajímatel“)

Well Done Agency s.r.o.
zapsaný/á v obchodní rejstříku Vedeném Městským soudem v Praze, V oddíle C, vložka 260351
se sídlem: Taussigova 1167/11, 182 00 Praha 8
ıč: 05229758, Dıč: c205229758
zastoupený: jednatelkou společnosti
(dále jen „nájemce”) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, V platném znění, tento

DODATEK č. 1 KE sMLoUvĚ o NÁJMU PROSTOR SLoužícı K PODNIKÁNÍ evid.č. NPÚ-440/0641/2018

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1 Dne 20.7.2018 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností
Well Done Agency s.r.0., zastoupenou , smlouvu o nájmu prostor evid. č. NPÚ-
440/0641/2018 (dále jen „smlouva”), jejíž podkladem byla nabídka, kterou nájemce podal Vrámci
Vyhlášené Veřejné soutěže „Pronájem kiosku u SH Trosky" . Předmětem této smlouvy je nájem kiosku
nacházející se na prvním nádvoří hradu Trosky, čl. II. této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvy o nájmu, evid. č. NPÚ-440/0641/2018 je

a. Změna identifikačních údajů nájemce
b. Prodloužení doby nájmu

Identifikační údaje objednatele nově zní takto:
Well Done Agency s.r.o.
se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
zastoupená:
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Prodloužení doby nájmu: 
Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se platnost nájemní smlouvy k provozu 
stravovacího zařízení - kiosku u SH Trosky prodlužuje do 31.7.2020 

Článek III.  

Závěrečná ustanovení 

3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-440/0641/2018 je vyhotoven v jazyce českém, ve třech 
vyhotoveních,  každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží pronajímatel a jedno nájemce.  

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č.340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom zda tento dodatek bude 
v registru uveřejněn, rozhoduje pronajímatel. 

3.3. Tento  dodatek nabývá  platnosti a  účinnosti  dnem   podpisu   oběma  smluvními   stranami.   Pokud 
        tento  dodatek   podléhá  povinnosti   uveřejnění  dle  předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem 
        uveřejnění. 

3.4. Ostatní ustanovení smlouvy s evid. č. NPÚ-440/0641/2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v 
platnosti beze změny. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

 
 
  Na Sychrově dne 25.7.2019     

   ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově                                                                   jednatelka Well Done Agency s.r.o.                          
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Prodloužení doby nájmu:
Na Základě vzájemné dohody Obou smluvních stran se platnost nájemní Smlouvy kprovozu
stravovacího Zařízení- kiosku u SH Trosky prodlužuje do 31.7.2020

článek ııı.
Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-440/0641/2018 je vyhotoven vjazyce českém, ve třech
vyhotoveních, každý s platností Originálu, Z nichž dvě Obdrží pronajímatel a jedno nájemce.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle Zákona č.340/2015
Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. O tom Zda tento dodatek bude
v registru uveřejněn, rozhoduje pronajímatel.

3.3.Tento dodatek nabývá platnostia účinnosti dnem podpisu Oběma smluvními stranami. Pokud
tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem
uveřejnění.

3.4. Ostatní ustanovení smlouvy s evid. č. NPÚ-440/0641/2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 Zůstávajív
platnosti beze Změny.

3.5.Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek,
přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 25.7.2019

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově jednatelka Well Done Agency s.r.o.




