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DOHODA O ÚPRAVĚ NÁJEMNÉHO (dále jen „Dohoda“) 
 

 
 

Smluvní strany: 
 
Pronajímatelé: 

 
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 
Zastoupena Mgr. Ondřejem Beránkem, Ph.D. 

IČO: 68378009 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

 
a 

 
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem Veveří 967/97, 602 00 Brno 

Zastoupena prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D. 
IČO: 68081740 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

 
a 

 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1 
Zastoupena prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D. 
IČO: 68378114 

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

(společně dále jen „Pronajímatelé“) 

a 
 
Nájemce: 

 
Huong Le Thi 
Se sídlem Hlavní 2532/133, 141 00 Praha 4 

IČO: 64858782 
DIČ: CZ6462232161 

 
(dále jen „Nájemce“) 

 
(Pronajímatelé a Nájemce dále společně jen „Smluvní strany“) 

 
Vzhledem k tomu, že 

 
(A) Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 Nájemní smlouvu, kterou se Pronajímatelé 

zavázali umožnit Nájemci využívání sjednaných prostor a Nájemce se zavázal hradit 
nájemné. 

 
(B) Na základě usnesení  vlády  a  mimořádných  opatření  ministerstva  zdravotnictví  o 

omezení maloobchodního prodeje je provozovna Nájemce od října 2020 uzavřena. 
 
(C) Pronajímatelům byla doručena žádost Nájemce ze dne 9. 11. 2020 o prominutí nebo 

snížení nájemného z důvodů uzavřené provozovny. 
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(D) Smluvní strany se  ve snaze naplnit veřejný  zájem  spočívající v potřebě podpořit 
stabilizaci společenských i právních vztahů, včetně ekonomického restartu, stabilizaci 
ekonomických vztahů a zmírnění dopadů přijatých opatření, na úpravě právních poměrů 
založených Nájemní smlouvou takto: 

 

 
 

1.  Smluvní strany se dohodly na slevě na nájemném ve výši 50 % nájemného, a to za měsíce 
říjen a listopad 2020. Snížené nájemné bude Nájemcem uhrazeno nejpozději do 31. 12. 
2020. 

2.  Všechna ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.  Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. K zajištění uveřejnění v registru smluv se zavazuje Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 

4.  Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, po jednom stejnopisu 
pro každou ze Smluvních stran. 

 
 
 
 
 

V Praze   dne 3. 12. 2020   
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Orientální ústav AV ČR, v. v. i. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. ředitel prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel 
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel 
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Huong Le Thi 


