
Správce 

nájemce: 

Dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě ze dne 30.12.2004 uzavřené mezi 

objektu: 
Gymnázium Jana Nerudy IČ: 70872767 
Hellichova 3 
ll O 00 Praha 1 
bankovní spojení- První městská banka ,a.s., č.ú.2001230018/6000 
zastoupený: RNDr. Františkem Kopeckým, ředite lem gymnázia 
kontaktní osoba: Ing . Jan Dušek tel. 602 684 506 

Eurotel Praha, spol. s r.o. 
Vyskočilova čp. 1442 / 1 b 
1 4 O 21 Prah a 4 

a 

I Č: 1 5268306 
DIČ: Cll 5268306 

bankovní spojení Živnostenská banka, Praha 1, č. ú. 
480512004 / 0400 

zastoupený: panem Petrem Gazdou, zástupcem společnosti ve věcech 
sm luvn ích na základě plné moci 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

odd.C, vložka 1 504 
identifikační kód ·nájemce: Pl HEL, finanční kód: 2 1264 
kontaktní osoba: Jan Dubay tel.602 600 558 

I. 

Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách a dop l ňcích: 

V čl. S se mění bod 5.2.1 a 5.2.2 takto: 

S .2 .1 Splatnost ná jemného. vč. nákladů za poskytované slu žby 
Na základě úprav prostor základn ové stanice bylo dohodnuto, že první část 

nájemného a nákladů za poskytnuté služby bude nájemce hradit ročně 
převodem na účet sp rávce objektu ve výši: 

nájemné 35.516,- Kč 
služby 80.000,- Kč 
Celkem ll 5.516,- Kč 
(s lovy jednostopatnácttisícpětsetšestnáct korun českých) 

Tato část úhrady nájemného a nákladů za poskytnuté služby budou hrazeny 
nájemcem vždy k poslednímu dni prvního měsíce příslušného kalendářního roku. 

5.2.2. Druhá část úhrady za nájemné ve výši: 1 32.092,-Kč ( slovy 
jednostotřicetdvatisícdevadesátdvě koru ny české) bude kompenzována prodejem 
mobiln ího tel ·~fonu ( vč. příslušenství) a poskytnutím mobilního telefonního 
spojení ( dále jen kompenzace). Cena této kompenzace bude činit včetně 



I 

příslušné daně z přidané hodnoty ročně 
jednostotřicetdvatisícdevadesátdvě koruny české). 

ll. 

132.092,-Kč ( slovy 

2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.1 2.2004. 
2.2 Tento dodatek č . 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti od 1 .1 .2006. 
2.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich 

pravé a svobodné vů l e, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním 
souhlasí, což stvrzují svými vl astnoručními podpisy. 

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá 
smluvn í strana obdrží dvě vyhotovení. 

V Praze dne 
21 -12- 2005 
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