
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově JABLOTRON OFFICE PARK

uzavřené dne 26.5.2020 (dále jen jako „smlouva o nájmu“)

Smluvní strany:

1. obchodní společnost JABLOTRON ALARMS a.s.
ICO: 286 68 715, DIČ: C228668715
se sídlem: Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1957
(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné,

2. obchodní společnost CENDIS, s.p.
IČO: 003 11 391, DIČ: (200311391
se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp„ zn. ALX 706,
(dále jen „nájemce“) na straně druhé,

dále také společně jako „strany“, se dohodly na následujícím:

|. Změna smlouvy o nájmu

1. Smluvní strany se dle článku Ill. odstavce 4 smlouvy o nájmu dohodly, že s účinností od 1.6.2021
bude nájemce využívat službu „housing — zajištění funkčnosti a bezpečnosti serverových technologií

umístěných ve sdílené serverovně budovy (místnost č. 215 ve 2. NP budovy). Za tuto službu je
nájemce povinen platit měsiční poplatek ve výši 1.013,- Kč plus DPH v zákonem stanovené v

2. Součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný dokument Kalkulace nájemného a Služeb souvisejlcmh
s nájmem. Podpisem tohoto Dodatku nájemce stvrzuje svůj souhlas s tímto dokumentem.

||. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, vlastnoručně
podepsaných smluvními stranami, z nichž každá obdrží po jednom výtisku.

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz
toho připojuji své podpisy.

Přílohy:
1 — Kalkulace nájemného a Služeb souvisejících s na'jmem
2 — Kopie plné moci

4451774V Jablonci nad Nisou dne .

JABLOTR N ALARMS a.s.
Mgr. Vladi r Stanislav na zákl. plné moci

NDIS, s.p.
ng. Jan Paroubek, pověřen řízením



Příloha č. 3
Smlouvy o nájmu ze dne 26.5.2020

CENDISl 5.9.
kalkulace měsíčního nájemného a služeb souvisejících s nájmem

platnost od 16 2071

Uvedené ceny jsou bez DPH.



PLNÁ MOC






