
Do<tatek číslo 1. Smlouvy č. 11010A 
. .,:~' \_., ... ,r.):~...r\~ .wub\ 

1. Gymnázium J ana Nerudy, škola Hlavního mčsta Prahy, správce objektu 
zastoupený 
se sídlem 
bank. spojení 
č. účtu 

IČO 
1\eplátce DPH 

/dále jen "uživatel"/ 

2. Nájemce 
zastoupený 
se sídlem 
bank. spojení 

IČO 
DIČ 
Plátce DPH 

RNDr.Františkem Kopeckým - ředitelem gymná7.ia 
Hellichova 457/3, I JO 00- Praha 1 
První městská banka, a.s., Na Příkopě 6 
19-1551998/6000 
334324 

T-Mobile Czcch Republic a.s. 
lng. Jiřím Fikerem, na základě pověření 
Londýnská 730, Praha 2 
Komerční banka, a.s., pobočka Náměstí Míru 
č. účtu: 192235200217/01 00 
64949681 
002-64949681 

/dále jen "provozovatel"/ 

se dohodli na uzavření dodatku č. I výše uvedené smlouvy takto : 

I. Předmět dodatku 

1. čl. 4., bod l . Popis předmětu smlouvy- roL:š ířeni předmětu smlouvy 

Dosavadní předmět smlouvy se mění následovně : 

004498-101-00 

1/ - rozšiřuje se o umístění ocelového výložníku č.2 umístěném na zaslepeném komínovém 
tělese. 

- rozšiřuje se o kabelovou trasu v délce 60m zakreslenou v příloze č. 1 tohoto dodatku 

Projekt je v přílm!:e č. I a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. 

Provozovatel odpovídá za případnou škodu, která by vznikla ncodbomým provedením prdcí 
souvisejících s rozšířením předmětu smlouvy. 

2. Zvýšení úhrady (čl. 7 ., bod 1.3. smlouvy) 

Úhradu za rozšířen í předmětu smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku, si smluvní strany 
sjcdnáv~jí ve výši 20. 000,- Kč ročně (slovy: dvacettisíckorun českých) . O tuto částku bude 
počínaje dnem účinnosti tohoto dodatku navýšena aktuální výše úhrady platná ke dni 
účinnosti tohoto dodatku. 
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004498-1 o 1-00 

3. Článek 7 odstavec 4. Platební podmínky, bod 4.2 se mění a nově zní takto: 

Druhá část úhrady za umístční zařízení bude každoročně provozovatelem uhrazena 
jednorázově, a to v aktuální výši platné v daném kalendái'nim roce, do 30.1 L každého 
kalendářního roku na účet uživatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

II. Ostatní ujednání 

I. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode 
dne vstupu provot:ova!elc za účelem instalace zařízení na předmět smlouvy rozšířený 
tímto dodatkem, o čemž bude sepsán předávací protokol, který se stane součástí této 
smlouvy. 

2. Součástí dodatku smlouvy se stane příloha č. 1 a to dnem jejího převzetí uživatelem. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemční. 
4. Dodatek smlouvy se vyhotovuje v čtyřech vyhotoveních a každý z účastníků obdrží po 

dvou vyhotoveních dodatku. 

Účastníci prohlašují, že tento právní úkon je projevem jejicl1 vážné, určité a svobodné vůle a 
že nebyl učiněn v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek . 
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