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DODATEKč.2 
k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.12.2004, ve znění dodatku č. l, mezi 

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 
se sídlem Hellichova 457/3, 118 00 Praha 1 ''" 
IČ:70872767 
zastoupeno: RNDr. Františkem Kopeckým, ředitelem školy 
bankovní spojení: První městská banka, a.s. 
číslo účtu: 2001230018/6000 
(dále jen "správce objektu") na straně jedné 

a 

Telefónica 02 Czcch Rcpublic, a.s. 
se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 
IČ: 60193336 
DIČ: CZ60193336 
bankovní spojení: UniCredit Bank CR, a.s. 
číslo účtu: 480512004/2700 
zastoupená JUDr. Vladimírem Chrásteckým, na základě pověření představenstva 
identifikační kód: PlHEL; finanční kód: 21264 
kontakt: dohledové centrum T02, tel. 271484409, e-mail: runc.cz@o2.com 
(dále jen "nájemce") na straně druhé 

(. 

Smluvní strany berou na vědomí změny provedené v hlavičce tohoto dodatku. 

II. 
Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím. 
Smluvní strany konstatují, že vyhlášená míra jnflace pro rok 2006 činí 2,5 %, pro rok 2007 
činí 2,8 % a pro rok 2008 činí 6,3 %. Z tohoto důvodu dochází ke změně výše nájemného, a 
to s ohledem na vyhlášenou míru inflace za předcházející roky, pro rok 2009 
na výši 187.735 ,- Kč. 

III. 
1. V čl. 5 odst. 1 se částka "167.608 Kč" a slova ,jednostošedesátsedmtisícšestsetosm 

korun českých nahrazuje částkou "187.735 Kč" a slovy 
,jednostoosmdesátsedmtisícsedrnsettřicetpět korun českých". 

2. V čl. 5 odst. 2.1. se částka "35.516,- Kč" " nahrazuje částkou "39. 781 ,-Kč" a částka 
" 115.516,- Kč a slova ,jed.nostopatnásttisícpětsetšestnáct korun českých" nahrazují 
částkou "119. 781,- Kč" a slovy ,jednostodevatenácttisícsedmsetosmdesátjedna korun 
českých". 

3. V čl. 5 odst. 2.2 se částka "132.092,- Kč" a slova"jed.nostotřicetdvaticícedevadesátdvě 
koruny české" nahrazuje částkou "147.954,- Kč" a slovy 
,jednostočtyřicetsedmtisícdevětsetpadesátčtyři koruny české.". 
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IV. 
1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí nájemní smlouvy ze dne 30.12.2004, ve znění 

dodatku č. 1. 

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že se jejich vzájemný 
vztah v době od 1.1.2009 do nabytí účinnosti tohoto dodatku řídil stejnými právy a 
povinnostmi, jako jsou práva a povinnosti uvedené v tomto dodatku. 

3. Smluvní strany konstatují, že nájemné a paušální částka za rok 2009 bylo nájemcem 
správci objektu uhrazeno. 

~· Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

3':' Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž správce objektu obdrží 
dva výtisky a nájemce jeden výtisk. 

V Praze dne 20.4.2009 

Za správce objektu: 
Gymnázium Jana Nerudy, 
škola hlavního města Prahy, 
Praha 1, Hellichova 3 

Za nájemce: 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 
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