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V Praze dne 29.05.2015 

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, 
Praha 1, Hellichova 3 

Hellichova 457/3 
118 00, Praha 1-Malá Strana 

Věc: Oznámení o rozdělení společnosti 02 Czech Republic a.s., o změně nájemce 
nemovitosti a o přechodu smluvního vztahu 

Vážení pronajímatelé, 

společnost 02 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 
140 22, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2322 {.,Rozdělovaná společnost") se rozděli la formou odštěpení 
se vznikem nové společnosti (dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), (dále jen "Rozdělení"). 
Novým subjektem, který z Rozdělení vzniknu!, je společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s .. IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 (dále jen "CETIN") 

Na CETIN přešla v rámci Rozdělení část jmění Rozdělované společnosti specifikovaná v 
článku 10 projektu rozdělení (dále jen "Projekt rozdělení") a všechny s částí jmění 
související smluvní vztahy, jak jsou vymezeny v Projektu rozdělen í. Úplné znění Projektu 
rozdělení je k dispozici na webové adrese http://www.o2.cz/projekt-rozdeleni . 

Právní účinky Rozdělení nastanou dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku, tj . k 1. 
červnu 2015 (dále jen ,,Den Rozdělení"). 

česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 
Praha 3, Vám tímto oznamuje, že na základě článku 10 Projektu rozdělení přešla na 
CETIN ke Dni rozdělení práva a povinnosti z nájemní smlouvy, popřípadě smlouvy o 
umístěn í zařízení 110000441 P1 HEL Praha, Hellichova 457/3, okr. Hlavní město Praha, ID 
ROP 434660 uzavřené s Vámi jako pronajímatelem ("Nájemní smlouva") a CETIN tak 
vstoupil do právního postavení nájemce dle Nájemní smlouvy, přičemž k účinnosti 
přechodu došlo ke dni Rozdělení. 

Veškerá práva a povinnosti dle Nájemní smlouvy zůstávají touto změnou nájemce 
nedotčena. 

Prosíme, abyste počínaje dnem doručení tohoto oznámení veškeré daňové doklady k 
úhradě nájemného a poplatků za služby spojené s nájmem dle Nájemní smlouvy 
vystavovali na společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se 
sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, a to dle pokynů uvedených níže pod písm. a) a b). 
Nájemné a poplatky za služby spojené s nájmem dle Nájemní smlouvy uhrazené Vám 
Rozdělovanou společností v souladu s Nájemní smlouvou do Dne rozdělení jsou 
považovány za řádně splněné povinnosti dle Nájemní smlouvy. 
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a) daňové doklady (roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční), jejichž den uskutečnění 
zdanitelného plnění ("DUZP") nastává po 1.6.2015 již vystavte na společnost česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:04084063, DIČ: CZ04084063; 
b) Splátkové a Platební kalendáře pro platby (roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční), 
které jsou za rok 2015 vystaveny na 02 Czech Republic a.s. a jejichž DUZP nastává po 
1.6.2015 vystavte od 1.6.2015 na společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s .• 
IČ:04084063, DIČ: CZ04084063. 

Prosím, připomínáme Vaší pozornosti, že nebudou-li daňové doklady vystaveny a 
doručeny na společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nebude možné zajistit 
proplacení stávajících daňových dokladů vystavených na 02 Czech Republic a.s. Takové 
daňové doklady budou vráceny. 

V případě jakýchkoli dotazů k výše uvedenému, prosíme, kontaktujte CETIN na telefonním 
čísle +420 267 267 074 nebo emailu premena@cetin.cz. 

Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
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člen představenstva česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

IČO: 04084063 

02 Czech Republic a.s. 
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