
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č. 327/VŠ/2017 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
sídlo: nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3 
IČ 6138439 
DIČ CZ 61384399 
zastoupena: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem školy 
dále jen „VŠE" 

a 

Ing. Aleš Faltys 
sídlo: Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6 
IČ 170 18 153 
DIČ a 6312020022 
zastoupena: Ing. Alešem Faltysem 
dále jen „Společnost" 

uzavírají dodatek č. 2 tohoto znění: 

I. 

1) Text článku I. bod 1. se mění následovně: 

Za účelem provozování klubu AK v areálu VŠE v Praze, poskytuje VŠE jako pronajímatel Společnosti 
jako nájemci v prostorách budovy Italská do nájmu: 
- obě poloviny klubu AK ve 3. NP budovy Italská, 
- Technické zázemí a venkovní terasu podél oken klubu AK. 
Tyto prostory tvoří novou Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou v Příloze č. 1 barevně označeny. 

2) Text článku I. bod 2. se mění následovně: 

Společnost je oprávněna používat předmětné prostory v souladu s jejich stavebním určením, k účelu 
uvedenému v této smlouvě. Manipulace s mobiliářem VŠE mimo prostor klubu AK není povolena. Při 
zajišťování cateringových služeb v areálu VŠE bude Společnost zásadně používat svůj mobilní inventář, 
včetně gastro vybavení. 

3) Text článku I. bod 3. se mění následovně: 

V prostorách klubu AK si VŠE v Praze vyhrazuje po vzájemné dohodě smluvních stran právo rozhodovat 
o využití pro jednorázové akce školy, nebo fakult a jejich partnerů. Společnost umožní VŠE bezúplatně 
4 (čtyři) akce v měsíci. Veškerá obsazenost daných prostor bude v kompetenci společnosti 

4) Text článku III. bod 1. se mění následovně: 

Za užívání nebytových prostor uvedených v čl. I bod 1 této smlouvy se sjednává nájemné ve výši 
25.000,- Kč (slovy: dvacet-pět-tisíc korun českých) bez DPH měsíčně. 
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5) Text článku III. bod 4. se mění následovně: 

Společnost si zajistí vlastní technické a technologické vybavení z vlastních prostředků s t ím, že při 
jejich pořízení musí dbát na případnou využitelnost v jiných svých provozovnách. Zároveň se ruší 
nájemné za technologickou část ve výši 3.000,-Kč. 

6) Text článku III. bod 5. se ruší. 

7) Body 6 , 7 a 8 článku III. se přečíslovávají na 5 (dříve 6), 6 (dříve 7) a 7 (dříve 8). 

8) Text čl. III. bodu 6 (dříve 7) se mění následovně: 

Nájemné a služby poskytované v souvislosti s užíváním prostor podle této smlouvy uvedené v bodech 
1 a 2 tohoto článku, bude hrazeno měsíčně předem. Právo fakturovat vzniká k prvnímu dni daného 
měsíce. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů po jejich odeslání (doporučené) nebo osobním předání 
s podpisem o převzetí. K stanoveným platbám bude účtována příslušná DPH. 

9) Text článku VI . bod 1. se mění následovně: 

Smluvní vztah založený touto smlouvou se sjednává na dobu určitou, a to do 30. června 2023. 

10) Příloha č. 2 - Soupis technického a technologického vybavení se ruší. 

11) Součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Stavební výkresy pronajatých prostor 2019. 

II. 

Ostatní ujednání smlouvy č. 327/ VŠ/ 2017 ze dne 4.10.2017 se nemění a platí tak, jak v ní uvedeno s 
tím, že dodatek č. 1 byl zrušen v plném rozsahu. 

Dodatek č. 2 v úplném jeho znění mimo přílohy č. 1 bude uveřejněn v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, když uveřejnění zajistí VŠE. 

Platnost tohoto dodatku je dána okamžikem podpisu, účinnost k 1.9.2019. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu. 

V Praze dne 3 září 2019 




