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Společnost:
se sídlem:
1C:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojení:

DODATEK č. l
k Nájemní smlouvě ze dne 28.5.2019

Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Jesenická l, 106 00 Praha 10
00639133
CZ00639133
Ing. Be. Sinionou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou školy
PPF Praha 4, č. u.: 2003760004/6000

(dále jen „pronajímatel")
a

Pan:
se sídlem:
1C:
Kontakt:

(dále jen „nájemce")

Tomáš Stejskal
V Koutech 388, 257 41 Týnec nad Sázavou
05610427
tel: 702 916 942
email: tomas.stk@email.cz

Obě smluvní strany se dohodly na následujících zněních Dodatku č. l:

Dne 11.5. 2020 podal nájemce pronajímateli žádost o prominutí nájemného z důvodu uzavření
školy a nemožnosti podnikání v jejích prostorách v souladu s Nájemní smlouvou.

Mimořádné opatření při epidemii ve smyslu ustanovení § l odst. 2 zákona č. 210/2020 Sb., o
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 nájemci
znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování jeho podnikatelské činnosti v prostorách
užívaných na základě nájemní smlouyy se školou. Proto v souladu se zněním PřQohy č. l
k usnesení Rady HMP č. 1322 ze dne 22. 6. 2020 se obě strany dohodly na poskytnutí slevy
nájemného ve výši 1/3 ceny nájmu z celkového nájemného za 3 měsíce (duben až červen
2020).

Fakturované nájemné dle či. III odst. l Nájemní smlouvy činí 4.000,-Kč měsíčně. Sleva
bude poskytnuta formou nevystavení faktury za měsíc červen 2020 ve výši 4.000,-Kc.

Nedíhiou a nezbytnou součástí dohody pro vyřízení žádosti je čestné prohlášení nájemce o
spkiění výše uvedených podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného
Ostatní články Nájemní smlouvy ze dne 28. 5. 2019 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. l k Nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 5. 2019 je vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 30. 6. 2020

^. ^^^^^^^^
/ ••

pronajímatel
Střední škola

elektrotechniky a strojírenství
106 00 Praha 10,Jesenicka l

1C: 00639133 2
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nájemce


