
Č. j . : 47539/2016-93 
Číslo v CES: 5536 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM UŽÍVÁNÍ 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 

uzavřená mezi 

1 . Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 

se sídlem: Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 - Staré Město, PSČ: 110 15 

zastoupená: Ing. Jiřím Krumpem, ředitelem Odboru hospodářských služeb 

IČ: 660 02 222 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

Číslo účtu pro platby záloh na služby a telefonních linek: 629001/0710 

na straně jedné (dále jen „Poskytovatel") 

2. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

se sídlem: Vinohradská 46, P. O. Box 32, Praha 2, PSČ: 120 41 

zastoupená: doc. Ing. Monikou Palatkovou, Ph.D., ředitelkou 

IČ: 492 77 600 

DIČ: CZ 492 77 600 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

na straně druhé (dále jen „Uživatel") 

(společně dále též „Smluvní strany" nebo samostatně „Smluvní strana") 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 55 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o majetku státu"), ve znění vyhlášky č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky 
č. 569/2006 Sb. a vyhlášky č. 82/2016 Sb. (dále jen „Vyhláška") a za podmínek dále uvedených tuto 
smlouvu o bezúplatném užívání nebytových prostor 

a 

(dále jen „Smlouva") 



Po bedlivém zvážení všech ustanovení obsažených této Smlouvě, s úmyslem být touto Smlouvou 
právně vázáni, se Smluvní strany dohodly takto: 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Poskytovatel je jako organizační složka státu příslušný hospodařit s majetkem státu, a to 
s budovou č. p. 934 umístěnou na adrese Staroměstské náměstí 5, Praha 1 - Staré Město, jež 
je vedena v katastrálním území Staré Město, obec Praha a zapsaná na listu vlastnictví 147 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním 
pracovištěm Praha (dále jen „Objekt"). 

1.2 Poskytovatel je rovněž oprávněn hospodařit s nebytovými prostory, jež jsou umístěny v přízemí 
Objektu (dále jen „Prostory"). Bližší specifikace předmětných Prostor včetně jejich zakreslení 
a výměr tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1 (Plán prostor). 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s užíváním 
Prostor za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

2.2 Poskytovatel tímto přenechává Uživateli k dočasnému užívání Prostory o celkové výměře 
76,24 m 2, jež sestávají z místnosti č. 054 o výměře 51,55 m2 a místnosti č. 056 o výměře 24,69 
m2. Bližší specifikace předmětných Prostor včetně jejich zakreslení a výměr tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1 (Plán prostor). 

2.3 Výše uvedené výměry Prostor vychází z aktuálních dostupných údajů Poskytovatele a jsou 
uváděny jako orientační s tím, že nové vyměření Prostor může vykázat určité odchylky. 

2.4 Uživatel Prostory užíval do 28. 2. 2015 na základě smlouvy o bezúplatném užívání nebytových 
prostor a poskytování služeb s užíváním spojených, jež byla mezi Smluvními stranami uzavřena 
dne 1. 3. 2007 pod č. j . : 4396/2007-45 a číslem v CES: 3995 na dobu určitou do 28. 2. 2015 
(dále jen „Původní smlouva"). 

2.5 Vzhledem ktomu, že uzavřením této Smlouvy dochází mezi Smluvními stranami pouze 
k opakovanému sjednání užívacího vztahu k Prostorám, dohodly se Smluvní strany na tom, že 
si nebudou Prostory vzájemně předávat ani sepisovat předávací protokol. Smluvní strany však 
podpisem této Smlouvy zároveň potvrzují, že: 

a) užívací vztah k Prostorám trval i po skončení Původní smlouvy a uzavřením této Smlouvy 
tak dochází k narovnání právního vztahu k užívaným Prostorám; 

b) je jim znám stav Prostor a nepotřebují jejich rozsáhlejší popis nebo dokumentaci vyjma 
dokumentů uvedených v přílohách této Smlouvy. 

3 ÚČEL UŽÍVÁNÍ PROSTOR 

3.1 Uživatel bude Prostory i nadále užívat výlučně k umístění informačního střediska a k podávání 
informací v rámci turistického ruchu. 

3.2 Uživatel není oprávněn vykonávat v Prostorách jinou činnost nebo změnit způsob či podmínky 
jejího výkonu, ledaže k tomuto dostal předem od Poskytovatele písemný souhlas. 

3.3 Bude-li Uživatel užívat Prostory k jakékoliv jiné činnosti než k činnosti specifikované v článku 
3,1 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, je Poskytovatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení nabude účinnosti uplynutím 
15. (patnáctého) kalendářního dne od doručení oznámení Poskytovatele o odstoupení od 
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Smlouvy. Odstoupení nenabude účinnosti, pokud Uživatel upustí od užívání Prostor v rozporu 
se stanoveným účelem užívání v době, než se oznámení o odstoupení Poskytovatele stane 
účinným tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení. 

4 POVINNOSTI UŽIVATELE 

4.1 Uživatel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

a) užívat Prostory po celou dobu trvání této Smlouvy v souladu s účelem dohodnutým v této 
Smlouvě; 

b) zajistit, aby jakákoliv činnost vykonávaná Uživatelem v Prostorách neodporovala dobrým 
mravům, účelu této Smlouvy či zájmům Pronajímatele stanovených příslušnými právními 
předpisy České republiky; 

c) plnit závazky stanovené touto Smlouvou, následnými dohodami mezi Uživatelem 
a Poskytovatelem, rozhodnutími příslušných orgánů a úřadů, jakož i obecně závaznými 
právními předpisy vztahujícími se k Prostorám a ke smluvním vztahům mezi Smluvními 
stranami; 

d) na základě předchozí žádosti umožnit Poskytovateli přístup do Prostor, a to zejména za 
účelem kontroly nakládání s Prostorami, jejich technického stavu, způsobu jejich užívání, 
kontroly týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.; 

e) bez předchozí žádosti umožnit Poskytovateli přístup do Prostor, a to za účelem nutného 
okamžitého zásahu za účelem odvrácení vzniku škody či její minimalizace; 

0 chránit Prostory před poškozením, nadměrným opotřebením či zničením; 
g) nerušit výkon vlastnického práva Poskytovatele a nerušit v užívání jiných prostor ve 

stejném Objektu ostatní nájemce; 
h) nepovolit v Prostorách ani v jejich blízkosti použití, skladování či nakládání jakýchkoliv 

hmot, materiálů či odpadu podléhajících regulaci dle příslušných právních předpisů, které 
jsou vdanou dobu platné a které se týkají toxických či jinak nebezpečných látek 
a materiálů; 

i) informovat Poskytovatele o jakékoliv škodě na Prostorách, opravách nebo výměnách 
v Prostorách, a to včetně vysvětlení povahy takové škody, opravy či výměny; 

j) informovat Poskytovatele o zahájení insolvenčního řízení vedenému proti Uživateli, a to 
během 3 (tří) pracovních dnů od doby, kdy se o něm dozví nebo se o něm podle 
příslušných právních předpisů dozvědět mohl. 

5 DOBA UŽÍVÁNÍ A PLATNOST SMLOUVY 

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

1.1 Tato Smlouva se v souladu s ustanovením § 27, odst. 2 Zákona o majetku státu uzavírá na 
dobu určitou do 28. 2. 2023 (dále jen „Doba užívání ") 

5.2 V případě, že se Smluvní strany v průběhu lhůty 6 (šest) měsíců před skončením Doby užívání 
písemně nedohodnou na uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor, je Uživatel 
povinen Prostory ke dni skončení Doby užívání vyklidit a předat Poskytovateli, o čemž bude 
sepsán mezi Smluvními stranami předávací protokol. 

5.3 Uživatel se zavazuje umožnit Poskytovateli v průběhu 6 (šesti) měsíců před uplynutím Doby 
užívání přístup do Prostor, aby Poskytovatel mohl Prostory ukázat jakémukoli potenciálnímu 
nájemci/uživateli určenému Poskytovatelem. Přístup bude umožněn stejným způsobem, jako je 
umožněn Poskytovateli dle článku 11 této Smlouvy. 
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6 ÚPLATA ZA UŽÍVÁNÍ PROSTOR 

6.1 Poskytovatel přenechává Uživateli Prostory do užívání v souladu s § 16 Vyhlášky bezúplatně. 

7 ÚPRAVA PROSTOR UŽIVATELEM 

7.1 Uživatel přejímá Prostory ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této Smlouvy. 

7.2 Uživatel se zavazuje udržovat Prostory v takovém stavu, aby odpovídaly stanovenému účelu 
užívání po celou dobu trvání této Smlouvy, a to včetně oprav (s výjimkou základů, střechy 
a hlavní svislé a vodorovné konstrukce, kterou bude v takovém stavu udržovat Poskytovatel). 

7.3 Pro účely provádění jakýchkoliv úprav a změn Prostor může Poskytovatel stanovit osobu 
pověřenou technickým dozorem. Náklady na technický dozor bude hradit Uživatel, a to dle 
sazebníku UNICA pro výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků, činných ve výstavbě. 
Náklady na technický dozor budou hrazeny na základě zvlášť vystavených Faktur 
Poskytovatelem dle skutečné potřeby. 

7.4 Poskytovatel bude řádně udržovat všechny centrální mechanické a elektrické systémy, které 
jsou součástí Prostor, jako je klimatizace a vzduchotechnika. Uživatel oznámí Poskytovateli 
písemně jakékoli nezbytné opravy, které je Poskytovatel povinen provést, a bez zbytečného 
prodlení upozorní Poskytovatele na všechna významná poškození Prostor, o kterých se 
Uživatel dozví. V případě bezprostředně hrozícího nebezpečí přijme Uživatel samostatně 
nezbytná opatření, aby zabránil dalšímu poškozování majetku Poskytovatele. 

7.5 Uživatel je povinen provádět opravy a údržbu Prostor a instalace v Prostorách na své náklady 
a nebezpečí. Tyto opravy, údržba a instalace (dále jen „obnova Prostor") musí být prováděny 
v souladu se současnými stavebně-technickými poznatky a s platnými právními předpisy 
a normami ČSN. 

7.6 Uživatel je povinen v předstihu projednat obnovu Prostor s odborem kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, který je výkonným orgánem státní 
památkové péče, a který na základě písemné žádosti vydá závazné stanovisko. Toto závazné 
stanovisko (správní rozhodnutí) je jedním z podkladů pro vydání stavebního povolení, ohlášení 
stavebních prací a územního rozhodnutí. 

7.7 Uživatel je povinen uhradit náklady na jakékoliv vnitřní i vnější instalace v Prostorách a jejich 
opravy nad rámec stávajícího vybavení Prostor, jež budou nezbytné pro provozování činnosti 
Uživatele, včetně získání povolení k takovým úpravám Prostor. 

7.8 Uživatel bude na své náklady udržovat Prostory v prvotřídním stavu (s výjimkou položek, za 
jejichž opravu a údržbu je odpovědný Poskytovatel), zejména bude provádět opravy a údržbu: 

a) interiéru Prostor, zejména stěn, podlah a stropu; 
b) veškerých vnitřních dveří; 
c) ostatního mechanického vybavení Prostor, za jehož opravu a údržbu není odpovědný 

Poskytovatel; 
d) všech nápisů souvisejících s činností Uživatele v Prostorách, ať už jsou umístěny 

kdekoliv; 
e) veškerého vybavení Uživatele a případného vestavěného vybavení v Prostorách. 

Veškeré udržovací a opravné práce budou prováděny řádným způsobem kvalifikovanými 
osobami. 

7.9 Pokud Uživatel neplní své povinnosti týkající se údržby a oprav Prostor stanovené mu tímto 
článkem, může mu Poskytovatel zaslat oznámení s požadavkem uvést Prostory do náležitého 
stavu. V případě, že tak Uživatel neučiní do 10 (deseti) kalendářních dnů po obdržení 
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oznámení, má Poskytovatel právo provést údržbu a/nebo opravy daných Prostor na náklady 
Uživatele. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli veškeré přiměřené výdaje vynaložené 
v souvislosti s výše uvedenými pracemi do 3 (tří) kalendářních dnů poté, co bude o jejich 
zaplacení písemně požádán Poskytovatelem. 

7.10 Uživatel není oprávněn provádět jakékoli stavební nebo technické úpravy Prostor. 

8 ŠKODY NA PROSTORÁCH 

8.1 Ochrana veškerého majetku Uživatele umístěného v Prostorách před ztrátou, poškozením nebo 
zničením je věcí Poskytovatele jako správce Objektu. Uživatel je však povinen podniknout 
potřebné kroky k tomu, aby ochránil majetek Uživatele umístěný v Prostorách. 

8.2 Poskytovatel neodpovídá za škody prokazatelně zaviněné Uživatelem, byť jen z nedbalosti, 
nebo za škody zaviněné vyšší mocí. 

8.3 Uživatel odpovídá Poskytovateli za veškeré jím zaviněné škody způsobené na Prostorách, které 
byly způsobeny během Doby užívání či v souvislosti s účelem užívání Prostor. 

9 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANU 
A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

9.1 Uživatel je povinen udržovat bezpečnostní a protipožární opatření a dodržovat obecně závazné 
předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, hygieny 
a požární ochrany vztahující se k účelu užívání Prostor a povaze majetku Uživatele. Uživatel 
podpisem této Smlouvy prohlašuje, že byl s těmito předpisy seznámen. 

9.2 Uživatel zároveň souhlasí, že Poskytovatel je v souladu s článkem 4.1 písm. d) této Smlouvy 
oprávněn po předchozím souhlasu Uživatele vstupovat do Prostor za účelem zjišťování souladu 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního 
prostředí s příslušnými právními předpisy. 

10 PŘENECHÁNÍ PROSTOR TŘETÍM OSOBÁM, PŘEVOD PRÁV 

10.1 Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Uživatel oprávněn zcela nebo zčásti 
převést nebo postoupit na třetí osobu žádná ze svých práv nebo povinností podle této Smlouvy, 
a to ani v případě, že takováto možnost převodu práv a povinností vyplývá z právních předpisů. 
Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikovatelnost ustanovení § 2307 Občanského zákoníku. 

10.2 Uživatel není oprávněn přenechat Prostory nebo jejich část třetí osobě do užívání bez 
předchozího souhlasu Poskytovatele. V případě udělení souhlasu Poskytovatelem Uživatel 
odpovídá za to, že užívání Prostor poduživatelem bude vždy v souladu se sjednaným účelem 
užívání Prostor a Uživatel je povinen respektování tohoto účelu s poduživatelem zajistit; 
v každém případě odpovídá Uživatel za plnění účelu a podmínek této Smlouvy jakoby činnost 
v Prostorách zajišťoval sám. Zjisti-li Uživatel, že poduživatel užívá Prostory v rozporu se 
sjednaným účelem užívání Prostor, je povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu nebo 
ukončit příslušnou smlouvu s příslušným poduživatelem. Uživatel je povinen v případných 
smlouvách zajistit takové podmínky jejich ukončení, aby je bylo možno v případě ukončení 
užívání Prostor s Uživatelem ukončit tyto ke stejnému datu. 
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11 PŘÍSTUP POSKYTOVATELE DO PROSTOR 

11.1 Pronajímatel je oprávněn po předchozím písemném oznámeni (přičemž tato lhůta se neuplatní 
v případě stavu nouze) udržovat, používat, opravovat a vyměňovat potrubí, vedení, kabely a 
dráty v Prostorách a v případě jejich údržby, opravy či výměny je Poskytovatel povinen si 
počínat tak, aby co nejméně narušoval činnost Uživatele. 

11.2 V případě bezprostředního nebezpečí má Poskytovatel právo vstupu do Prostor bez 
předchozího vyrozumění. Uživatel bere na vědomí, že v případě potřeby násilného vstupu do 
Prostor za podmínek uvedených v tomto článku nese náklady s tím spojené Uživatel. 

12 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

12.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících 
s plněním této Smlouvy. 

12.2 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 
Smlouvy nebo jejího předmětu. 

12.3 Oprávněnou osobou Poskytovatele je  

12.4 Oprávněnou osobou Uživatele je  
 

12.5 V případě potřeby jakýchkoliv souhlasů pro touto Smlouvou vymezené činnosti je Uživatel 
povinen obrátit se výlučně na Odbor hospodářských služeb Pronajímatele. 

12.6 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být 
písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

13 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních 
závazků. 

13.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle článku 12 této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně 
pověřených osob. 

13.4 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní 
straně doručena do datové schránky. Uživatel tak bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, je Pronajímatel povinen doručovat právnické osobě, která má zpřístupněnu svou 
datovou schránku, prostřednictvím datové schránky. Nemá-li komunikace dle věty první vliv na 
platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na čísla a adresy 
oprávněných osob. 
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13.5 Ukládá-li Smlouva vyhotovit nějaký dokument, může být doručen buď v tištěné podobě nebo 
v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS 
Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu. 

13.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny obchodního názvu, sídla, doručovací adresy, 
nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. 

14 ZÁNIK SMLOUVY 

14.1 Před uplynutím sjednané Doby užívání lze tuto Smlouvu ukončit: 

a) písemnou výpovědí za podmínek uvedených v této Smlouvě či v § 2308 a 2309 
Občanského zákoníku; 

b) dohodou Smluvních stran; v tomto případě platnost a účinnost Smlouvy končí dnem 
uvedeným v dohodě; 

c) odstoupením od Smlouvy za podstatné porušení této Smlouvy dle podmínek uvedených 
níže. 

14.2 Výpovědní doba dle článku 14.1, písm. a) této Smlouvy činí 3 (tři) měsíce a začíná běžet prvním 
(1.) dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní 
straně. 

14.3 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele se považuje: 

a) postoupení práv, přenechání Prostor do užívání třetích osob bez předchozího výslovného 
písemného souhlasu Poskytovatele, neboť takové jednání je pro rozpor s touto Smlouvou 
neplatný; 

b) změna účelu užívání Prostor bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 
14.4 Poskytovatel je rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit či ji vypovědět v případě, že bude 

Prostory potřebovat k plnění funkcí státu dle příslušných ustanovení Zákona o majetku státu. 
V tomto případě činí výpovědní lhůta 3 (tři) měsíce a začíná běžet prvním (1.) dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď této Smlouvy doručena Uživateli. 

14.5 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neposkytnutí služeb 
spojených s užíváním Prostor více než 30 (třicet) kalendářních dnů, a to ani přes předchozí 
písemné upozornění Uživatele. 

15 PŘEDÁNÍ PROSTOR PO UKONČENÍ UŽÍVACÍHO VZTAHU 

15.1 Uživatel je povinen při ukončení užívání vrátit Prostory Poskytovateli ve stavu, v jakém je 
převzal, s přihlédnutím k jejich obvyklému opotřebení. 

15.2 O předání a převzetí Prostor bude Stranami zápisu sepsán předávací protokol (dále jen 
„Předávací protokol"). 

15.3 Předávací protokol bude obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) datum, hodina a místo předání a převzetí Prostor; 
2 soupis případných oprav; 
3 potvrzení Poskytovatele o zaplacení Poplatků za služby a jejich příslušenství za celou 

dobu platnosti tohoto Zápisu; 
4 potvrzení o tom, že Prostory byly předány a převzaty ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání. 
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16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva se řídí českým právem. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních 
stran o předmětu této Smlouvy. 

16.2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení 
nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

16.3 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Plán Prostor. 

16.4 Uvedené přílohy jsou rozhodné pro stanovení práv a povinností Smluvních stran po dobu 
účinnosti této Smlouvy. Podstatné změny nebo odchylky od obsahu těchto příloh za dobu 
účinnosti této Smlouvy vyžadují písemný souhlas Poskytovatele - Odboru hospodářských 
služeb. Výše uvedená ustanovení této Smlouvy tím nejsou dotčena. 

16.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla veřejně přístupná ve smyslu příslušných 
obecně závazných právních předpisů, může být zejména bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
na oficiálních internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz). 

16.6 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran 
s uvedením čísla CES Poskytovatele, které je uvedeno v záhlaví této Smlouvy. 

16.7 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že tuto Smlouvu uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Praze dne V Praze dne. 

Za Poskytovatele: Za Uživatele: 

\ Ing. Jiří Krump 
ředitel Odboru hospodářských služeb 
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