
Smluvní strany:

Národní knihovna České republiky
se sídlem : Klementinum 190, 110 00 Praha 1

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

IČ : 00023221

DIČ: CZ00023221

Statutární orgán;

Bankovní spojení: KB, Praha 1, číslo účtu :

(dále jen „ pronajímatel?

a

Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace
Na Šabatce 174, 143 06 Praha 4 - Komořany

zastoupený

Pověřený jednáním:

Tel. č.: e-mail:

IČO: 00020699

DIČ: CZ00020699

Bankovní spojení : KB Praha 4, číslo účtu :

(dále jen „nájemce")

se dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 3 ke SMLOUVĚo NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

I.

Shora uvedené smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26.3.1993 uzavřely Smlouvu

o nájmu nebytových prostor v 1. patře Karlovy ul. č.1, Praha 1, areálu Klementina čp. 190,

Praha 1. (dále jen Nájemní smlouva), smlouva byla doplněnadodatkem č.1 ze dne 4. 1. 2005

a dodatkem č. 2 ze dne 7. 6. 2005.

II.

1
. Výše uvedené smluvní strany tímto dodatkem č. 3 měnínájemní smlouvu takto:

Článek III. se vjgzwouští a nahrazuje se tímto textem:

„ Nájemné bylo sjednáno dohodou v částce 28.000,-- Kč (slovy: dvucetosmtisíc korun českých)

zn rok. Čtvrtletní platby nájemného činí 7.000,— Kč budou hrazeny zrždy do 15. dne druhého jněsícc

jvříslušnzílto čtvrtletí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. vedený u

Komrrťvzíbanky v Praze Pronajímatel postupuje podle odst. 4 g 56, zák. č. 235/2004 Sb. Nájem je

plnřuí (vszvohozrané od daněbez nároku na odpočet daně.



Spolu s nájemným bude nájemcem hrazena platba za poskytované služby:

elektrická energie (paušál) ................. .. 60,— Kč/ čtvrtletí

vodné a stočné (paušál) .... .. . 124; Kč g čtvrtletí

celkem
................ ..

\�"r���r�9�� 184,-Kč/ čtvrtletí

V případě změny cen za energie a služby dodavateli služeb, budou výše uvedené částky o tyto

změny Lzpraveny. Nájemce se zavazuje platit takto upravené nájemné od měsíce následujícím od

oznámení pronajímatelem.

Nájemce se zavazuje při prodlení s platbami nájemného a za poskytované služby uhradit úrok

z prodlení 0, 25% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 neměnía zůstávají v

platnosti.

III.

Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu a účinný od 1.4.2007, vyhotovuje se v pěti

stejnopisech, z nichž tři obdrží pronajímatel a dva nájemce.

zil. 4132007
V Praze dne 1/7 A7? V Praze dne

Nájemce:




