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SMLoUVA o NÁJMU NEBYToVÝGH PRosToR

Praha 5
a 5, nám. 14. řIjna 4,

, DlČ:CZ00063631
zastoupena JUDr. Petrem Lachnitem, 1' zástupcem starosty
DS: yctbyzq

Ü
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MCOsXAAAgWNA

na straně jedné jako pronajímatel

(dále jen',pronaiímatel")

a

Gymnázium mezináľodních a veřejných vztahů Pľaha s.r.o.
se sídlem: Praha 13 _ Stodůlky, Kuncova 158o, PsČ155 oo
zastoupené: Mgr. Renátou ZajÍěkovou, jednatelkou
ll 281 97 682
DS:wmj9b42

Na straně druhé jako nájemce

(dále jen
',nájemce")

uzavírąi podle zákona ě. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, vplatném znění
(dále jen ,,zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostoŕ'), na základě usnesení Rady městské
části Praha 5, ě' 5117812013 ze dne 5.2'2013, kdyŽ zámér pronájmu níŽe uvedených nebytových
prostor byl vsouladu s ustanovenĺm $ 36 odst. 1 zák' č'131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném zněnÍ (dále jen ,,zákon o hlavním městě Praze") zveřejněn na Úřední desce Městské části
Praha 5 od 27.8.2012 do 11.9.2012

tuto

Smlouvu o nájmu nebytových prostor

ct.l
Předmět nájmu

Pronajímateli je v souladu s ustanovením $ 19 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, svěřen do
správy majetek hlavnÍho města Prahy, který'byl ke dni 12. listopadu 2000 hlavnĺm městem
Prahou svěřen do hospodaření pronajímatele. Ke svěření do hospodaření došlo v souladu s
ustanovenÍm $ 8 odst. 2, pÍsm. a) zákona ě,' 41811990 sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějŠÍchzměn, za poużiľStatutu hlavního města Prahy ve znění platném ke dni 12. listopadu
2000 a v souladu s ustanovením ěl. 3' odst. 1 Vyhlášky hlavnÍho města Prahy ě. 2311994 o
hospodařenís majetkem hlavního města Prahy.

2' Pronajímatel podle ustanovenÍ $ 4 odst. 5 zákona o hlavním městě Praze nakládá se svěřeným
majetkem a vykonává práva a povinnosti vlastnÍka ve vztahu ke svěřenému majetku, a to
konkrétně k:

budově ě. p. 39 postavenéna pozemku parc. č.1157 v katastrálním Územĺ KoŠíře,na adrese
Praha 5, Plzeňská 1 17 , PsČ150 00 (dále jen ,,budova")'

3. Vbudově Č.p. 39 na adrese Praha 5, Plzeňská 117 se v2' PP,1'PP, přÍzemí, 1. a 2. patře
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nacházejĺ nebytové prostory, které jsou Vymezeny v plánku, který tvoří PřÍlohu č. 1 této smlouvy
Celková podlahová plocha nebytových prostor činí 2613'23 m2.

(dále jen ,,předmět nájmu")

ct. il
Nájemnĺ vztah a úěel nájmu

Pronajímatel přenechává předmět nájmu blíŽe specifikovaný v čl. l., odst. 3 této smlouvy, do uŽÍvání
nájemci a nájemce tento předmět nájmu do svého użivání přijÍmá. Pronajímatel pronajímá nájemcĺ
předmět nájmu za účelem zajišťovánĺ výchovy a vzdělávání ve Školách, předškolních a školských
zaŕIzeni, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijnĺch programech
a programech celoŽivotního vzdělávánÍ podle zvláŠtních právních předpisů a zajišt'ováním dalŠích
činnostÍ navazujícÍch a/nebo souvisejícÍch se zajišt'ováním výchovy a vzdělávání zejména školských
sluŽeb, mĺmoŠkolnÍ výchovy a vzdělávánÍ, pořádánÍ kuzů, Školenĺ, vtetně lektorské činnosti,
provozovánítělovýchovných a sportovnĺch zařÍzenía organizovánĺ sportovníčinnosti podle zvláŠtního
právního předpisu a prohlaŠuje, Že jsou k tomuto ÚČelu stavebně určeny.

cl. ilr
Doba nájmu

1' Nájemní poměr se uzavírá na dobu urěitou od 20.2.2013 do 31 '8.2023

2' Pronajímatel se zavazuje prodlouŽit nájemnÍ vztah za podmĺnek stanovených v této smlouvě o
dalŠÍch 10 let, pokud nájemce o prodlouŽenÍ poŽádá pronajímatele písemnou formou nejdéle 6
měsÍců před ukončením nájemnÍho vztahu dle čl. lll odst' 1 této smlouvy.

3. Stav předmětu nájmu je zaznamenán v písemném Protokolu o předání a převzetí nebytového
prostoru.

4' Smluvní strany jsou povinny podepsat Protokol o předání a převzetÍ předmětu nájmu do 60 dnů
od podpĺsu této smlouvy. Nesplnění této povinnosti se povaŽuje za hrubé porušenÍ smluvnÍch
podmínek této smlouvy a je důvodem pro výpověd'tohoto nájemního vztahu s třídennÍ výpovědnĺ
lhůtou, která poÖne běŽet dnem následujÍcÍm po doruěenĺ výpovědi nájemci nebo pronajÍmateli.

cl. v
Nájemné

1. Smluvní strany sjednávajÍ za předmět nájmu roční nájemné ve výŠi 665.901,- Kě (slovy dvě stě
osmdesát sedm tisíc Šest set sedmdesát sedm korun českých) bez DPH.

Výpoěet nájemného je následujícÍ:

Provozníplochy: 1.191,92 m2 x 350,- Kělm2lrok= 417.172,- Kč/rok
obsluŽné plochy: 1 .421,31 m2 x 17 5,- Kč,l mŻl rok = 248.7 29,- Kč/rok

2. Dle $ 56 odst. 5 zákona t,. 23512004 Sb. se plátce můŽe rozhodnout, Že u nájmu jiným plátcům
pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. Smluvní strany se
dohodly, Že v případě, kdyŽ se nájemce stane plátcem daně z přidané hodnoty, bude uzavřen
dodatek k této smlouvě týkajícíse navýšenÍceny nájmu o přÍsluŠnou sazbu DPH.

Pronajímatel je oprávněn zvyšovat nájemné od roku 2014 o míru inflace, které bylo dosaŽeno
v Ceské republice v předcházejícÍm kalendářnÍm roce, vŽdy k prvnÍmu dni kalendářního měsíce
následujÍcího po oznámenÍ změny výše nájemného nájemci nebytového prostoru' Mírou inflace
se rozumí roční klouzavý průměr změny hladiny spotřebitelských cen v předmětném kalendářním
roce. Pro určení míry inflace je určující příslušný index, který bude zveřejněn teským
statistickým Úřadem.
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čl.v
ostatní sluŽby

Nájemce si sám, svým jménem a na svůj náklad zajišt'uje veškerésluŽby spojené s uŽíváním
předmětu nájmu: elektřinu, plyn, vodné, stočné,svoz odpadu atd.

2. Nájemce je povinen dodrŽovat platný zákon o odpadech

CI. VI
Splatnost a zpúsob placení nájemného a ostatních sluŽeb

1. Nájemce bude hradit pronajímateli nájemné vpravidelných čtvrtletnÍchsplátkách ve výši

166 475,25 KÖ, které jsou splatné vŽdy k 15.1, 15'4, 'l5.7' 15.10.

2. PrvnÍ Úhrada nájemného je splatná k 15. 10. 2013 za poměrnou část třetího ttvrtletí roku 2013 ve
výŠi1/3 čtvrtletnÍsplátky nájemného' Pokud bude zahájen výchovný nebo vzdělávací proces
nebo poskytování souvisejícícha/nebo navazujĺcích sluŽeb nájemcem před 1.9.2013, je první

Úhrada splátky nájemného splatná nejpozději do'15 dnůode dne zahájenĺ takové činnosti,a to

zakaždý zapoÖatý měsÍc v přísluŠnémčtvrtletÍ,ve kterém bude činnostzahápna.

3' Nájemné bude hrazeno bezhotovost néöástky na Účet pronajÍmatele

vedený u teské spořitelny, a.s. ě' Účtu variabilnísymbol 3116939.

4. V případě prodlení nájemce s Úhradou nájemného nebo sluŽeb po dobu delŠíneŽ 30

kalendářních dnů, zaplati nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,025 o/o z dluŽnéčástky
za kaidý započatýden prodlenÍ. Smluvní strany si ujednávajÍ, Že prodlení nájemce s Úhradou

nájemného nebo sluŽeb po dobu delšÍneŽ 30 kalendářn[ch dnů,povaŽují za zvlášt' hrubé
poruŠenípovinnostĺ sjednaných v tétosmlouvě a pronajÍmatel je oprávněn písemně vypovědět
nájem, kdyŽ výpovědnÍ lhůtav tomto případě je jeden měsíc a počÍnáběŽet prvním dnem měsíce
následujícÍhopo doručenÍvýpovědi z nájmu nájemci. Zaplacením smluvnÍ pokuty zůstává
nedotčeno právo pronajĺmatele na náhradu škody

5' Smluvní strany se dohodly, Že peněŽité závazky vzniklé na základě této smlouvy jsou splněny
okamŽikem připsánÍ přÍsluŠnéčástky na úÖet pronajímatele.

ct. ul
Základni pľáva a povinnosti nájemce

1' Nájemce se zavazuje użívatpředmět nájmu v souladu s touto smlouvou a hradit pronajímateli
smluvně ujednané nájemné a ostatní náklady spojené s uŽíváním předmětu nájmu. NeuŽívání
předmětu nájmu nájemcem čiuŽívánípředmětu nájmu V rozporu s jeho stavebnětechnickým
určenímse povaŽuje za hrubéporušenípovinností nájemce zaloŽených touto smlouvou a je

důvodem k výpovědi této nájemní smlouvy pronajímatelem s výpovědní lhůtou jednoho měsíce,
která poěÍná běŽet od prvního dne měsíce následujícího po doručenÍvýpovědi nájemci.

2. Nájemce je povinen při uŽÍvánÍpředmětu nájmu dodrŽovat obecně závazné právní předpisy,
zejména dodrŽovat a zabezpeěit dodrŽování protipoŽárních předpisů' předpisů o ochraně
památek a Životního prostředÍ, apod' a nést náklady s tÍm spojené.

3. Nájemce se zavazuje na písemnou výzvu pronajÍmatele umoŽnit vstup do předmětu nájmu
pracovníkůmpronajímatele, popř' jím zmocněným osobám.

4. Nájemce se dále zavazuje zajistit na vlastnÍ náklady úklĺda údrŽbu předmětu nájmu a udrŽovat
předmět nájmu vtakovém Stavu, vjakém jej převzal spřihlédnutímkběŽnému opotřebení.
Smluvní strany se dohodly, Že údrŽbou se rozumí Úkony nájemce specifikované v nařízenÍ vlády
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č. 25811995 sb', které v době platnosti tohoto předpisu definovalo povinnosti nájemců
v souvislosti s údrŽbou pronajaté věci.

5. Pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne jinak, je nájemce povinen bez zbyteěného
odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umoŽnit provedení
těchto případných oprav, jinak odpovídáza škodu' která by nesplněním této povinnostivznikla.

6. Po skonČenÍ platnosti této smlouvy je nájemce povinen vrátit předmět nájmu pronajÍmateli ve
stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k běŽnému opotřebenÍ.

7. Při ukončení nájmu je nájemce povinen jím instalovanázařízení a vybavení pořízená na vlastní
náklady odebrat nebo po dohodě s pronajÍmatelem tyto předměty ponechat v pronajatém
prostoru a převést je bezplatně ěi za dohodnutou úplatu do vlastnictvÍ pronajímatele předmětu
nájmu.

B. Nájemce není oprávněn umist'ovat na předmětu nájmu nebo budově jakékoliv reklamy a vývěsní
štíty, bez pÍsemného souhlasu vlastníka s výjimkou reklamy a vývěsních štítů nájemce a/nebo
podnájemce umístěných na místech stanovených v přÍloze ě.4' za následujících podmĺnek:
_ nájemce zajistí uvedenífasády do původnÍho stavu v případě demontáŽe reklamního zařizení
_ nájemce v přĺpadě opravy či zateplenÍ pláŠtě budovy zajistÍ odstranění reklamnÍho zařízení po
dobu stavebních pracĺ
- souhlas oMA ÚMČ P5 s umístěnÍm reklamnIch zařízenÍ stanovených v PřÍloze č. 4'
nenahrazuje případný souhlas ostatních dotčených orgánů

9' Za majetek nájemce vnesený do předmětu nájmu nepřijímá pronajímatel Žádnou odpovědnost.

10. Nájemce je odpovědný za urovnánÍvšech oběanskoprávních nároků třetích stran ztitulu zranění
osoby, ztráty, nemoci' smrti nebo poškozeníjejich majetku z důvodu obývánÍ a užIvání předmětu
nájmu. Uvedené se netýká odpovědnosti za škody, způsobené nájemcem nezaviněným
technickým stavem a vadami budovy nebo Škody, které lze přičĺst jednáním nebo opomenutím
pronajímatele nebo jeho zaměstnanců a zástupců, za které odpovÍdá pronajÍmatel.

'11. Nájemce se zavazuje zdrŽet se jakýchkoliv jednání, která by mohla způsobit Škodu pronajímateli
nebo třetĺm osobám.

ct. uil.
Základni práva a povlnnosti pronajímatelé

1. Pronajímatelje povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému plnění
Účelu nájmu' Pronajímatel je povinen bez zbyteěného odkladu provést opravy, které mu byly
v souladu s touto smlouvou oznámeny nájemcem. V případě, Že provedení oprav ze strany
pronajímatele omezĺ nájemci právo uŽívat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou, má
nájemce právo na přiměřenou slevu nájmu. Neprovedení oprav pronajímatelem v dohodnutém
termínu se povaŽuje za zvlášť hrubé poruŠení povinností sjednaných v této smlouvě a jsou
důvodem pro výpověd' nájmu s jednoměsÍční výpovědní lhůtou, která poěne běŽet prvním dnem
měsĺce následujÍcÍho po doručenĺ výpovědĺ pronajÍmateli.

2. Pronajímatel je oprávněn provádět kontrolu předmětu a účelu nájmu' PronajÍmatel provádí
kontrolu předmětu nájmu sám nebo prostřednictvím kontrolního orgánu, který si urěí' Zmocněný
zástupce pronajímatele se můŽe přesvědčit po předchozÍm jednodennÍm upozornění a v době
dohodnuté s nájemcem , Že provoz a (ldrżba předmětu nájmu a přÍpadné opravy poruch a haváriĺ
jsou nájemcem zajišťovány řádně a pečlivě'

3. PronajÍmatel se zavazuje poskytovat nájemci potřebnou součinnost při předávání důleŽitých
informací či podkladů pro řádné plnění povinnostĺ nájemce. Podle potřeby pronajímatel vystavĺ
pro nájemce plné moci nutné k zajištění uvedených činnostÍ'

4. PronajÍmatel neručÍ za Škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu, jeho vybavení nebo na
věcech v něm uloŽených, at' jĺŽ ve vlastnictví nájemce nebo třetích osob.
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ct.lx.
Stavební úpľavy a opravy

1. Nájemce není oprávněn v předmětu nájmu provádět jakékoli stavební Úpravy, opravy, ani jiné
podstatné změny či měnit charakter předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu
pronajÍmatele' Smluvní strany si ujednávají, Že prováděnÍ Úprav předmětu nájmu bez pĺsemného
souhlasu pronajímatele, povaŽujÍ za zvlášt' hrubé porušení povinností sjednaných v této smlouvě
a jsou důvodem pro výpověd'nájmu s jednoměsíčnívýpovědní lhůtou, která počne běŽet prvním
dnem měsíce následujícího po doručenívýpovědi nájemcĺ.

2' V případě schválených stavebnĺch Úprav majÍcích charakter technického zhodnocení, uzavře
pronajÍmatel s nájemcem příslušný Dodatek této smlouvy, kterým se stanoví postup pro zjiŠtění
výše technického zhodnocenÍ (znalecké posudky) a stanovĺ se pronajímateli způsob Úhrady
nákladů na schválené technické zhodnocenĺ, které provedl nájemce, a to formou zápočtu oproti
nájemnému aŽ do celkového vyrovnánÍ schváleného technického zhodnocení

3. Nájemce prohlašuje, Že byl pronajímatelem seznámen s celkovým technickým stavem předmětu
nájmu, který si prohlédl.

ct. x
Podnájem

1' Nájemce je oprávněn při zachování Účelu nájmu přenechat jinému předmět nájmu nebo jeho část
do podnájmu pouze po předchozím pÍsemném souhlasu pronajÍmatele, s výjimkou níŽe
uvedenou.

2' Smluvní strany sjednávaji, Že nájemce je oprávněn dát část předmětu nájmu dle této smlouvy do
podnájmu níŽe vyjmenovaným subjektům bez předchozího souhlasu pronajímatele:

a) Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého s.r.o., ll: 251 40 108
b) Střední škola průmyslové elektrotechniky Stodůlky, s.r.o., lČ: 499 66 405
c) Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.' lČ 257 39 018

Nájemce je však vŽdy povinen oznámit pronajímateli, Že část předmětu nájmu byla některému
z těchto subjektů dána do podnájmu, spolu se specifikací prostor daných do podnájmu a
specifikací podnájemce. Pronajímatel souhlasí, Že subjekty uvedené pod písmenem a) a b)
mohou po dobu podnájmu uŽívat předmět nájmu jako sÍdlo společnosti. Pronajímatel se zavazuje
na Žádost nájemce vystavit pro podnájemce potvrzení o souhlasu s umístěním sídla společnosti.
Souhlas s umĺstěním sÍdla společnosti končídnem ukončení nájemní smlouvy s nájemcem.

3. Smluvní strany si ujednávajÍ, Že porušení výŠe uvedených ujednánÍ, povaŽují za zvláŠt' hrubé
porušení povinnostĺ sjednaných v této smlouvě a je důvodem k výpovědi nájmu s výpovědnĺ
lhůtou jeden měsĺc, která počne běŽet prvním dnem měsíce následujícího po doruČenĺ výpovědi
nájemci'

ct. xl
Ukončení nájemního vztahu

1. Nájemní vztah lze ukončit;

a) uplynutím doby nájmu podle této smlouvy,
b) výpovědíjedné ze smluvních stran v případě hrubého poruŠení povinností podle této smlouvy

s výpovědní lhůtou jednoho měsíce,
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c) výpovědí pronajímatele nebo nájemce z důvodu ztráty oprávnění nájemce vykonávat činnost
školy podle zvláŠtního právního předpisu s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta počne běŽet prvního dne měsíce následujÍcího po měsíci, v němŽ byla písemná
výpověd' doručena na adresu druhé smluvní strany'

2' Smluvní strany této smlouvy se dohodly, Že pokud není moŽné doruěit dokument do datové
schránky pronajÍmatele nebo nájemce, budou dokumenty náhradně doručovány následujícím
způsobem na adresách pro doručování písemné korespondence:

a) adresa pro doručovánÍ pronajímatelije: Úřad městské části Praha 5
nám. 14' října 4l13B1
150 22 Praha 5

b) adresa pro doručování nájemcije: Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů
Praha s.r.o.
Kuncova 1580,
155 00 Praha 'l3 - Stodůlky

3' Smluvní strany se dohodly, Že v případě změny sídla, místa bydliště, adresy pro doručování či
jiných Údajů podléhajících zápisu do obchodnĺho, Živnostenského či jiného rejstřÍku, budou
písemně informovat o tóto skutečnosti nejpozději do 30 dnů od vzniku změny druhou smluvní
stranu.

4. Smluvní strany se dohodly, Že pro doruČování podle této smlouvy se analogicky pouŽijí
ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, o doručovánĺ.

ct. xlt
Závěrečná ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Městskou částí Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje Údaje o smluvnÍch stranách,
předmětu smlouvy, číselném označenĺ této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
prohlaŠujÍ, Že tyto skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽujÍ za obchodní tajemství ve
smyslu $ 17 zák. č,' 51311991 sb. (obchodní zákoník) a udělujĺ svolenÍ k jejich uŽití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnÍmi stranami a účinnosti ke dni 20.2
2013.

3. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich
podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástítéto smlouvy.

4. K této smlouvě náleŽí následující přílohy:

Přĺloha č. 1 - VymezenÍ pronajímaných prostor
Příloha č. 2 - Výpis ze Školského a obchodnĺho rejstříku nájemce
Příloha č. 3 - Výpis z katastru nemovitostí
PřÍloha č,. 4 _ Grafické znázornéní umístění reklam a vývěsních Štítů nájemce a/nebo
podnájemce

5. Tato smlouva byla sepsána v Šesti vyhotoveních, z nichŽ dvě obdrŽí nájemce a čtyři vyhotovení
pronajímatel.

6. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí přísluŠnými ustanovenĺmi zákona
o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zäkona č. 4011964 Sb', občanský zákonÍk a dále
obecně zävaznými právními předpisy.

7 ' V přÍpadě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotČena

6
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ostatní ustanoven í tétosmlouvy'

obě smluvní strany potvrzujÍ autentiÖnost této smlouvy a prohlašujĺ,Že si smlouvu přečetly, a s
jejím obsahem souhlasí, Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých Údajů' z jejich pravé a

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, coŽ

stvrzují svými níŽe připojenými vlastnoručnÍmipodpisy osoby oprávněného jednat za smluvní
strany.

V Praze dne V Praze dne

Pronajímatel
Městská část Praha 5

JUDr. Petr Lachnit, '1. zástupce starosty

Nájemce
Gymnázium mezin
Praha s.r.o.
Mgr. Renáta ZĄítkov á, jed natelka

7
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ĺĚ lovÝc ľ ovv

;' se do školského rejstříku zapisuje
Středníškola

Gymn. Šk.mez. a Veř. Vztahů Praha s.r.oKuncova lSgO/s
155 00 praha S

Rozhodnutí

Min'isterstvo školství'mládeŽe a tělovýchovyp^osoudilo vsouladu s $ 148 odst. 1 zákonač. 56.ĺ/20o4 sb.ľ*:{,ĹL}t!'ľiľ'"TtŁ,jilĘi.x;}" 3ľď;i{ĺjšt
"J,.ži'n,.nu

,sooy
-šäa.'uá'

,
Gymnázium słđy

'*;'Ĺ1ĺiä,Í3-,';.1,3'"líýipľT'3i?i"iťfľ,['í!?,';{,ĺ!:ő!a"lĺĺti
j#jĺ.ľ.xĺ.łť!

do rejstříku słol" s3Jlľł?lí'::fjjiT:.läí{{ľj.i:Tsĺ"ä"Ł"",#i.{l!"li";.:'"
,';.,;. ;";,:!"'tľ:[:il;átr|3ľ*juä;;:đJJi-''oooo.nä'"iňžäu'.äu,rurnř1sł"l.ły

'aLán;,
veznenĺ pozdějších

vyhovět.

pokud do této doby budou dolożeny r"ľ*ä;'il:iJlľľ;Łío1'^,^
zákona.

plsm. g) a h) výŠeuvedeného školského

kmenových oborůvzdělání a'Rámcove vzdělávací ;;::""'
"'

délka vzdělávání. 8 r. 0 měs.
ípovolený početżákŮ ve škole: 240

sto poskytovaného vzdělávání nebo školských sluŽeb:1' Kuncova ĺsaols-,-řä'óii'.älun. s
zápisu do rejstříku
zahájenĺčlnnosti.

20. 8. 2oo8
1. 9. 2008

I-t-

j. 14 973/2008_21
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&nct školy bude vykonávat právnĺcká osoba
Gymnázium Šłorymezinárodních a veřejných vztahůPraha s.r.o'

identifikátor právnické osoby: 69í ooo 212
společnost s ručenímomezeným

Kuncova 1S80/s
155 00 Praha 5

łávnická osoba bl1la zŕízenana dobu neurčitou.

Ředitelka: Mgr' Renáta Zajićková,narozena ,ĺ7.8. 1967

yłníforma:

Scresa:

statutární
orgán:
trvalý pobyt:

lČ:28í97 682

lng. Alois Houdek, narozen S. B. 1g43

Rybalkova'ĺ0
120 00 Praha2

odůvodnění

Střednĺ škola' ieiíŽčinnostvykonává výše,jmenova.ná právnická osoba, byla zapsána do rejstříku Školaškolských zaŕízení'k1. g, 20óä-.äpoá;ĺĺnŕy,ze oó-täio'áoov bude Mŕnistersivu, školství,mládeŽea tělovýchovy předloŽen doklad o.uoo8uiĹĺ
"l"'ł'"rj."ď'ž"áĹĺ;;;;" äili""d osoby vykonávajícĺčinnostškoly nebo školského .urĺ'áni] xoe bude usru1"ĺnouanó

"źo.ílauänř

'neno
školskésluŽbva stanovisko příslušnéhoorgánu ochraańy

"""j.é!;;d;;;;';; ktereho
"l,prý*l!"

příslušnéprostory lzóuŽívat pro navrhovaný účel,"včetneüJ"i"'o
1l9iívššÍm-ň"ei,-iJšob, ktere l''ä'ítii"hänprostoráchvzdělávatnebo jim poskytovat štolské.l'äř pä]|" s 1.1źäos! .1-ňí-ň ;i a h) výše uvedeného zákona č561/2004

35;,lj".1jiäi:'u'TłŤiä3x3;.*ű
ňěňo.äoii o".á'iłai"Lřéi.'Ť,ł.Ti*"'v;

-ö
ä0ää;!uzaxonono v $ 147

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí m ůŽeúčastníkřízenĺpodat podle $ 152 zákona č.500/2 004 sb., správnÍ řád,ve znění pozd ějšíchpředpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dálenamítaný rozpor s právními předpisy nebo nes právnost rozh odnutí nebo řízení ez mu předcházelo, ve lhůtě15 dnri ode dne jeho oznáméní'Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeŽe a tělovýcha rozhoduĺe o něm
85 odst. i zákona

minĺstrškolství'mládeŽe a těl
č'500/2004 Sb. odkladný účinek. Podá

Podaný
ní rozkladu jen proti

rozklad má v
odůvodnění rozhodnu
souladu s ustanovením$

tĺ je

ovýchovy ovy

ustné

Praze dne 20. B. 2OOg
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MlNlsTERswo ŠKoLsľvĺ, ľvuÁoeŽe ł ĺĚlovÝcHovy
Karmelitská 7 , 11B 12 Praha 1 - Malá Strana

Rozhodnutĺ
....*.

Ministerstvo školstvĺ, mládeŽ9 -a.tělovýchovy. 
posoudilo dne 27. 12' 2010 Žádost právnické osoby

sházvem Gymnáziuň mezinárodnĺch a"éĺ";n_y91'^"ztahú Praha s'l'o' se sĺdlęm Praha 5' Kuncova 1580'

ze.dne 29. g. 2uő'a'äoplneńou one g.-i'i'źo^lo ,uvěci^návrhu na zápis 1Těny v údajích vedených

vreistříku škol a Školských zařÍzeníavsouladu s$ 143 odst 2 a podle$ 149odst'4 zákona č' 561/2004 Sb,

o oŕedškoł,nÍm, zaxlaáńim' střednĺm, uvsšĺń oäborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

pozdějšĺch předpisů,

rozhodlo

u školy
Střednĺ škola

jejĺŽ činnost vykonává právnická osoba

GymnáziummezinárodnĺchaveřejnýchvztahůPrahas.r'o

identifikátor právnické osoby: 691 000 212

,právnĺ forma: společnost s ručen'Ím omezeným

adresa: Kuncova 1580
155 00 Praha 5

takto

S rjčinnostÍ od 1. 1. 2011

se do Školského rejstříku zapisuje

Ć,, j.25 47812010-21

Gymnázium mez.a veř. vztahů Praha s.r.o
Kuncova 1580

155 00 Praha 5

tzo'.181002 931

lČ: 28 197 682

délka vzdělávánĺ: 4 r. 0 měs

obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělánÍ a Rámcové vzdělávací programy

79-41-K Gymnázium
1. 7941 -Kt401 Gymnázium _ všeobecné' 

dennĺ forma vzđěláván1 délka vzdělávání'' 4 r' 0 měs'

dobĺha1ĺcĺ obor

2.7941-R]41 Gymnázium
dennĺ forma vzdělávání

3. 79-41 -Kt61 Gymnázium
dennĺforma vzdělávání

výuka vybraných předmětů v cizím jazyce:jazyk italský

délka vzdělávánĺ: 6 r. 0 měs.
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odůvodněni

Poučenĺ

tomuto rozhodnutí můŽe Účastnĺkřízenípodat podle
se uvede, v

s 152 zákona č.5oo/2004 Sb., správnĺ řád,

ĺchpřed ptsu, ;rozklad, ve kterém jakém rozsahu se rozhodnutĺ napadá a dále

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutĺ nebo řízenĺ, jeŽ m ázelo, ve lhůtě

dne jeho oznámenĺ Rozklad se podává u Ministerstva ško stvĺ,
u předch
mládeŽe a tělovýchovy

o něm ministr školstvĺ,mládeŽe a tělovýchovy Podaný rozklad má v souladu s ustanovením $ 85

c. 500/2004 Sb odkladný ÚČinek Podánĺ rozKladu jen proti odůvodněnĺrozhodnutĺ je

V Fraze dne27 . 12' 2010



MlNtsTERSTVo ŠK(
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č. j. 3s 38612011-25

FJ[:í:,i?rTez.a veř. vztahů Praha s'r o

í55 00 Praha 5

Rozhodnutí

rozhodlo

Střední škola

činnost vykonává právnĺcká osoba

íforma

Kuncova 1SB0
155 0O praha S

S Účinností od 1. 1' 2012

kého rejstříku zapisuje:

povolený počet Žáků ve Škole: 480

: T J":,: í':il' i,"łľ,.'* 
-i|ŤH .Ji: 

;:,

Gymnázium mezináľodních a veřejných vztahú Praha s.r.o.

l'""[ľĺ: :? :'ł1ł",[.#:::,i il 
o o o 2 1 2

Dsoby
I 580,
řízenĺ
dním

l7o: 181oo2 93í

lČ: 28 í97 682

11-25
-1-
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ľze dne 19. 12.2011

Pouěenĺ

-t-

s č.500/2004 sb'; spl'áVní řád
są rozhodnutí' napadá a dále

mu ve lhŮtě
a

85
nu Je

t.
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