
Dodatek č. 3
k Nájemní smlouvě ě. MO 203181/2018-3416

L Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 - Hradčany, PSČ: 160 01
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jedná:

60162694
CZ60162694
ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů
brigádní generál Ing. František Ridzák

v zastoupení:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
vyřizuje:

plukovník gšt. Ing. Zbyněk Hubálek
Vítězné náměstí 1500, Praha 6 - Dejvice, PSČ: 160 00
60162694

adresa pro doručování korespondence:
Sekce komunikačních a informačních systémů MO, Vítězné náměstí 5, Praha
6 - Dejvice, 160 00
1DDS: hjyaavk

na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“)

a

CETIN a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
identifikační kód:

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
04084063
CZ04084063
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 20623

adresa pro doručování: CETIN a.s.

kontaktní tel. linka:

Nemovitosti
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

el. linky na dohledové centrum
rakteru

kontaktní email:
nemovitostí
kontaktní email:

emailová adresa pro věci smluvní a správy

emailová adresa dohledového centra pro věci
t

na straně druhé (dále jen „Nájemce“)

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)



Smluvní strany prohlašují, že dne 31.7. 2018 došlo k uzavření Nájemní smlouvy č. MO 203181/2018-
3416, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 27 zákona č. 219/2000 Sb„
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
a s ust. § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen
„Dodatek“)

II. Změny a doplňky Smlouvy

1. S ohledem na potřebu aktualizace smluvního vztahu v souladu s požadavky Nájemce se smluvní
strany ve smyslu čl. XI. odst. 1 Smlouvy dohodly na tom, že:

a) čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3 se upravuje takto:

ve výšce 27,9 m: 1 x panel, anténa 741622, az. 110°
1 x panel, anténa 741328, az. 270°

ve výšce 28,1 m: 1 x parabolická anténa 0 0,6m, az. 107,6°

b) čl. IV. Nájemné a způsob platby, odst. 1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na nájemném za každý započatý měsíc nájmu
Kč včetně DPH

c) čl. IV. Nájemné a způsob platby, odst. 2 se mění takto:

Nájemné za jednotlivé položky:
1 ks panelové antény K 741622
1 ks panelové antény K 741328
1 ks parabolické antény 0 0,6m
Celkem:

21.352,- Kč včetně DPH/rok
28.610,- Kč včetně DPH/rok
12.068,- Kč včetně DPH/rok
62.030,- Kč včetně DPH/rok

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají bez změn.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Každý ze stejnopisů tohoto dodatku
má platnost originálu. Nájemce obdrží jeden stejnopis, pronajímatel obdrží dva stejnopisy.“

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), avšak s výjimkou ujednání dle
tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku. Pronajímatel se zavazuje
nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Pronajímatel se zavazuje doručit
Nájemci potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku dle Zákona o registru smluv vydané správcem
registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn
v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Pronajímatel



uzavřít s Nájemcem nový dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
tohoto Dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému
posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy Nájemce druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
Dodatku ke Smlouvě vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě uvedených nepravdivých údajů. Smluvní strany po přečtení tohoto
Dodatku prohlašují, že se souhlasí sjeho obsahem, že byl dodatek sepsán určitě, srozumitelně,
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

pD


