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TS-367/OEO-2016

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O VÝPUJČCE

uzavřený v souladu s ustanoveními §663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č, 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Česká republika - Centrum sportu Ministerstva vnitra,
organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j.: MV-61877-
6/TS-2008 ze dne 25. záři 2008
Se sídlem: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
Zastoupená: Josefem Nechutným, ředitelem Centra sportu
lČ: 75151898
Bank.spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,půjčitel")

a

2. Tenisový klub Olymp Praha o.s.
občanské sdruženi registrováno u Ministerstva vnitra od 13.07.2012 pod č. j.: V3/1-
1/89485/12-R.
Se sídlem: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha - Bubeneč
lČ: 226 06 092
Zastoupení: Mgr. Jiřím Severou, prezident TK Olymp Praha o.s.
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu:
Telefon:

(dále jen ,,vypůjčitel")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. ts- 483NO-2013 (dále jen Smlouva),

a to v následujicím znění:

l. Na základě opatřeni z veřejnoprávní kontroly provedené dne 16.12.2015
odborem správy majetku Ministerstva vnitra ČR a po vzájemné shodě mezi
smluvními stranami tento Dodatek č. 1 mění a doplňuje úvodní ustanoveni
Smlouvy o smluvních stranách takto:



Smluvní strany

1. Česká republika - Centrum sportu Ministerstva vnitra,
organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j.: MV-61877-
6/TS-2008 ze dne 25. září 2008
Se sídlem: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
Zastoupená: Ing. jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu
IČ: 75151898
Bank.spojeni: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,,půjčitel")

a

2. Tenisový klub Olymp Praha z. s.
spolek
Se sídlem: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha - Bubeneč
lČ: 226 06 092
Zastoupení: Mgr. Jiřím Severou, předseda spolku
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 24581
(dále jen ,,vypůjčitel")

1/. Dle výše uvedených opatřeni, uvedených v bodě I., se dále mění tímto
Dodatkem č. 1 ustanovení článku V. tak, že se nově vkládá odst. 5) a článek
IV. zni takto:

Článek lV.
Cenová ujednáni

1. Předmět výpůjčky je vypůjčitel oprávněn užívat pouze pro osoby uvedené
v Článku ||. odst. 2) této smlouvy bezúplatně v souladu s ustanovením § 27 zákona
č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu, a to pouze za úhradu provozních
nákladů za podmínek stanovených příslušnými právními a cenovými předpisy.

2. Náhrada provozních nákladů se za podmínek, uvedených v odstavci l) provádí
na základě faktury vystavené půjčitelem. V letním období nejsou náhrady nákladů
půjčitelem požadovány v případě využíváni tenisových dvorců 3-6 a venkovního
atletického stadionu. V letním období, pokud budou vypůjčitelem využívány také
hala Otakara Jandery a 1 tenisový kurt v tenisové nebo víceúčelové hale, bude
vypůjčitel povinen hradit náhrady nákladů v souladu s ustanoveními této smlouvy.
V zimním období je vypůjčitel povinen hradit náhrady nákladů v souladu



s ustanoveními této smlouvy. Platba za využiti jednotlivých sportovišť' v letním a
zimním období tzn. využití tenisových kurtů v tenisové nebo víceúčelové hale a
využití haly Otakara Jandery (viz. Příloha č. l) bude probíhat následujicim
způsobem:
a) 1 tenisový kurt v tenisové nebo víceúčelové hale: Platba bude probíhat dle odečtu
měřidel elektrické energie a plynu jako !/2 nákladů za průměrné ceny dle měsíční
fakturace,
b) hala Otakara Jandery: Platba bude probíhat dle odečtu měřidel elektrické energie
a plynu při zahájeni a ukončení každé výpůjčky, za průměrné ceny dle měsíční
fakturace.

3. Pro ostatní činnost vypůjčitele, která není uvedena v Článku. ll., odst. 2) lze
předmět výpůjčky poskytnout pouze formou nájmu za cenu v místě a čase
obvyklém.

4. K zabezpečení podkladů nutných pro fakturaci je povinen vypůjčitel postupovat
dle pokynů správce areálu Stromovka a energetika Centra sportu MV. Vyčísleni a
propočet plateb vypůjčitele zpracuje energetik a předá zpravidla lx za 2 měsíce na
organizačně-ekonomické odděleni, které obratem vyhotoví příslušnou fakturu a tuto
předá vypůjčiteli.

5. Úhrada bude provedena bezhotovostní formou na bankovní účet
půjčitele vedený u ČNB. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů. Nezaplatí4i
vypůjčitel výše uvedenou platbu do pěti dnů po stanoveném terminu, je povinen
zaplatit na účet půjčitele poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky za
každý den prodlení, nejméně však 25,- kč za každý i započatý měsíc prodlení (ve
shodě s Nařízením vlády ČR č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ill. Dle výše uvedených opatřeni, uvedených v bodě l., se dále mění tímto
Dodatkem č. 1 ustanoveni článku VI., odst. 2) Smlouvy takto:

Článek VI.
výpovědní důvody

2. půjčitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy okamžitě v případě, že
vypůjčitel nebude užívat předmět výpůjčky řádně, užije jej k jinému než sjednanému
účelu nebo umožni jeho užívání třetí osobě. Dále je půjčitel oprávněn odstoupit od
smlouvy okamžitě v souladu s ustanovením § 27, odst. 2) zákona č. 219/2000 Sb.,
pokud bude půjčitel předmět výpůjčky potřebovat pro plněni vlastních úkolů.

Ustanoveni dalších odstavců článku VI. zůstávají dále v platnosti a nezměněna.

lV. Všechna další ustanoveni článků smlouvy o výpůjčce zůstávají v platnosti
nezměněna.



Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1. července 2016.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, jeho
obsah je určitý, srozumitelný a jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou
pro uzavření dodatku rozhodující, což stvrzuji svými podpisy.

V Praze dne 8. června 2016

l Ing. Jiří äran
' ředitel Centra sportLLM

(za půjčitel )ä """|'a ľ

M . Jiří Severa
pře seďa spolku
(za vypůjčitele)

TK Olymp Praha 2.s.
Za císařským mlýnem 1063/5

170 ClO Praha 7
IČO: 22606092 (D


