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Dodatek č . 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č ,.126197 ze dne
21.07.1997

(dále jen ,,dodatek")

Městská č ást Pľ aha 5
se sí dlem: nám.14. ří jna 1381/4, 150 22Praha 5 - Smí chov
lČ o: oooogo:t
DIC: C200063631
zastoupena: Mgr. Renátou Zaj í č kovou, starostkou
(dále jen jako,,pronají matel")

Uřad pľ áce Ceské  ľ epubliky
se sí dlem: Dobrovské ho I278l25,170 00 Pľ aha 7 _ Holeš ovice
ĺ Č o lzągeggĺ
zastoupen: Ing. Ivou Merhautovou, MBA, ředitęlkou Kľ ajské  poboč ky pro hl. m. Pľ ahu
(dále jen jako ,,nájemce")

(společ ně také  jako ,,smluvní  stľ anyoo)

Č l I.
Úvodní  ustanovení

1) Smluvní  strany uzavřely đ ne 2I.07.1997 Smlouvu o nájmu nebýových prostor č . |26197,
ve zné ní  pozdějš í ch dodatků  (dále jen ,,Nájemní  smlouva"), její mŽ předmětem jsou
nebytové  pľ ostoľ y o celkové  výměře 478,70 m2, nacházejí cí  se v budově č . p.216, která je
souč ástí  pozemku parc. č . 2972, v k.ú . Smí chov, obęc Pľ aha, zapsané  na listu vlastnictví  č .
2787, vedené m u Katastrální ho ú řadu pro hl. m. Prahu, katastľ ální  pľ acoviš tě Praha, na
adrese Š tefánikova 2l, Praha 5 (dále jen ,,nebytový prostor"), za ú č elem pľ ovozování
kanceláře pro zabezpeč ení  státní  politiky zaměstnanosti na ú zemí  Prahy 5 a 13.

2) Smluvní  stľ any uzaviraji v souladu s usnesení m Rady městské  č ásti Praha 5 č ,.32l8I0l20ŻI
ze dne30.06.202l, tento dodatek č .6 niž e uvedené ho zněni.

Č l u.
Předmět dodatku

1) Č l. :. Najemní  smlouvy nově znitakto:

,,Nájemní  vztah se uzavirá na dobu neurč ĺ tou s riěinností  od 0I.07 .202I."



2) Č l. o. Na;emní  smlouvy nově znitakto

1) Nájemní  vztah lze ukonč it kterýmkoliv z uvedených způ sobů :

a) pí semnou dohodou smluvní ch strąn;
b) výpovědí jedné  ze smluvní ch stľ anbez uvedení  dů vodu s výpovědní  doboujeden

(l) měsí c;
c) pí semnou výpovědĺ  někteľ é  ze smluvní ch stľ an z dů vodů  a postupem uvedeným

v $ 2210, s 2212, s 2220, s 2227, s 2228 a $ 2232 zákona č . 89/2012 Sb.,

obč anské ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Strany mají  právo
vypovědět smlouvu také  v přĺ padě, ž e dľ uha smluvní  Straną nesplní  svou

povinnost, kterou jĺ  uktódá tato smlouva (v těchto pří padech Stľ any vypoví dají
smlouvu bez výpovědnĺ  doby).

Smĺ uvní  Stľ any se dohodly, ž e v pří padě změny sí dla, mí sta bydliš tě, adresy pro
doľ uč ování  č i jiných ú da.jů  podlé hajĺ cí ch zápisu do obchodnĺ ho, ž ivnostenské ho č i
jiné ho ľ ejstří ku, budou pí semně infoľ movat o té to skuteč nosti nejpozději do (třiceti)

30 dnů  od vzniku změny druhou smluvní  Stranu.

Pí semnost se považ uje za doľ uč enou pátým dnem po její m prokazatelné m odeslóní
protistraně na adľ esu, na kteľ é  je dle ujednání  najemní  smlouvy povinna pí semnosti
přijí mat.
Za den doľ uč ení  výpovědi, pí semné ho upozornění  nebo jaké koliv jiné  pí semnosĺ i

druhé  smluvní  straně bude pľ o ú č ely té to smlouvy považ ován té ž  den, kdy dľ uhá
smluvní  stľ ana odmí tla doľ uč ovanou výpověď nebo jinou pí semnost převzí t, nebo

té ž  den, kdy uptynuta thů ta pľ o ulož ení  doporuč eně zaslané  výpovědi nebo jiné
pí semnosti u pří sluš né ho pľ ovozovatele poš tovní ch služ eb v pří padě, ž e si druhá
smluvní  strana doruč ovanou výpověď nebo jinou pí semnost nepřevezme. ,,

2)

3)

4)

))

3) ostatní  ustanovení  Nájemní  smlouvy ztstź ĺ vaji v platnosti, jak bylo pů vodně sjednáno

cl. ilI.
Povinná ustanovení

1) Smluvní  stľ any berou na vědomí , ž e knabytí  ú č innosti tohoto đ odatku, vč etně Nájemní

smlouvy, kteľ ou upravuje, doplňuje č i mění , je nezbýné  jeho uveřejnění  v ľ egistru smluv
podle $ 5 odst. 2) zákoĺ a č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteľ ých

imluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv' ve zněni pozdějš í ch předpisů , a to

bezodkladně, nejpozději vš ak ve lhů tě do třiceti (30) dnů  ode dne podpisu dodatku poslední

smluvní  stľ anou, kteľ ý provede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , Že

zveřejnění  osobní ch ú dajů  v dodatku uveřejněné m v registru smluv podle věty pľ vní  se děje

v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) naiizeni Evropské ho parlamentu a Rady
(EU) 20l61679. Smluvní  stľ any prohlaš ují , ž e skuteč nosti obsaž ené  v dodatku nepovaž ují
za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 zákona č ). 89lŻ0|2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění

pozdějš í ch předpisů  a udělují  svolení  kjejich už iti auveřejnění  bez stanovení jakýchkoliv
dalš í ch podmí nek.

2) Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zákonač . l31/2000 Sb., o hlavní m městě Praze,
ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž eby|y splněny podmí nky pľ o platnost právní ho
jednání  Městské  č ásti Pľ aha 5' a to usnesení m Rady městské  ěásti č ,.32l8l0l2027 ze đ ne

30.06.2021.



čl.ľ.
Závéreč,ná ustanovení

1) Dodatek nabyváplatnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stľanami a účinnostidnem

jeho zveřejnění v registľu smluv ve smyslu ztlkona ć. 34012015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve

znění pozděj šíchpředpi sů.

2) Tento dodatel lze měnit pouzę dalšímipísemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními

stranami.
3) Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, přičemžpľonajímatelobdržíčtyři (a)

vyhotovení, nájemce obďľŽi dvě (2) vyhotovení.

4) Ńęní-li v tomto dodatku uvedeno jinak, platí pľo prtwa a povinnosti smluvních stran

příslušná ustanovení občanskéhozákoníku, vę znění pozdějšíchpředpisů.

5) śmluvnístľany shodně pľohlašují,žesi tento dodatek přeđpodpisem přečetly a s jeho

obsahem souhlasí, kdyžbyl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravéa

svobodné vůle, uľčitě,vážně a sľozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných

podmínek a na ďtlkaztoho připojují svépodpisy.

6) V případě neplatnosti nebo neúčinnostiněktęľéhoustanovení tohoto dodatku nebudou

dotčenaostatní ustanovení dodatku.

YPrazedne:2L 07. V Praze dne

Městská část Pľaha 5 ,' .
Mgr. Rená ta Zajiěková,. ś

!'.'

pronajímatel

Úrao pľáce Českéľepubliky
Ing. Iva Merhautová, MBA,
ředitelka Kľajsképobočky pro hl. m. Pľahu

naJemce


