Česká republika Sídlo:
IČO:
Právně jednající:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1
00022985
Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka Odboru majetkoprávního a veřejných
zakázek, na základě Pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze
dne 14. září 2020, čj.: MSMT-35291/2020-1

Bankovní spojení:
(„pronajímatel“ )
a
Thi Thu Thuy Nguyen
Sídlo:
Bašteckého 2543/14, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
IČO:
45116814
datum narození:
(„nájemce“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 89/2012 Sb.“) a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“)
tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání
č. j.: MSMT-6250/2019-9

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII. odst. 7. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání, č.j.: MSMT-6250/2019-7 (dále jen „Smlouva“), s nájmem ujednaným do 31. 12. 2021,
na úpravě doby nájmu za nebytové prostory v domu čp. 977, na adrese Senovážné nám. 977/24,
Praha 1, Nové Město takto:
1. Znění čl. III. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:

Nájemné je splatné bezhotovostně na účet pronajímatele č.: 19-821001/0710 vedeného u ČNB
Praha na Příkopě 28, Praha 1, a to v měsíčních splátkách vždy do 15. dne měsíce
předcházejícímu příslušnému měsíci (např. splátka na duben se posílá do 15. března). Výše
měsíčních splátek činí 19.117,- Kč.
2. Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu druhou smluvní stranou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Pronajímatel zašle tento
Dodatek správci registru smluv ke zveřejnění bez zbytečného odkladu. Pro účely zveřejnění
v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že Dodatek neobsahuje žádné obchodní
tajemství.
4. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem
č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu či v tísni. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ………………………

V Praze dne ………………………

...…………………………………………….. ...……………………………………………..
Mgr. Eva Vondráčková,
ředitelka Odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek

Thi Thu Thuy Nguyen

