
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 369

ze dne 02.06.2021

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor nesloužících k bydlení 
uzavřené dne 12.10.2020 pod č.j. OVHČ3/281/300/20/žák., 2020/00924/
OVHČ-ONP za účelem odběrového místa aiomica COVID  v objektu 
občanské vybavenosti/ č.p. 300/10, k.ú. Žižkov, Havlíčkovo náměstí 10, 
Praha 3, nacházející se na pozemku parc.č.770 – zastavěná plocha a 
nádvoří, zapsáno na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha s nájemcem 
aiomica a.s. IČO: 08002215

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor nesloužících k bydlení, dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení 

II. u k l á d á
1. Janu Maternovi, uvolněnému členu rady

1.1. podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor nesloužících k bydlení 

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady
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2020/00924/OVHČ-ONP 

DODATEK Č. 3  

KE  

SMLOUVĚ  O  NÁJMU  PROSTOR NESLOUŽÍCÍCH 

 K BYDLENÍ  

I. Účastníci :

1) Městská část Praha 3
IČ: 00063517
se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená starostou městské části Jiřím Ptáčkem
(dále jen „MČ či pronajímatel“)

a 

2) aiomica a.s.
IČ 08002215
se sídlem Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9
Spisová značka B 24294 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená Ing. Josefem Švendou, předseda představenstva
(dále také „nájemce“)

(MČ a nájemce dále také jen „strany“) 

dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2201 a násl. a § 2302 a násl. 
zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále také  
„OZ“), uzavřeli tento dodatek (dále také „dodatek“): 
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I. 

Předmět dodatku 

1. Nájemce a pronajímatel uzavřeli dne 12. října 2020 smlouvu o nájmu prostor
nesloužících k bydlení (dále „nájemní smlouva“), na jejímž základě pronajímatel nájemci
pronajal nebytové prostory pro zajištění provozování odběrového místo aiomica COVID /
Praha 3, Havlíčkovo náměstí č. 10 (dále „prostory“), jak jsou definovány v Článku I odst.
1 a 2. (Předmět smlouvy) nájemní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2021 a ve
znění dodatku č. 2 ze dne 10.5.2021.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souvislosti s úpravou délky Doby nájmu
stanovené v Čl. III. nájemní smlouvy a v souvislovsti s úpravou výše nájemného v Čl. IV,.
nájemní smlouvy.

3. Všechny pojmy uvedené v tomto dodatku, které zde nejsou definovány jinak, mají stejný
význam, jaký je jim přiřazen v nájemní smlouvě.

II. 

Změna nájemní smlouvy 

1. Strany se dohodly na prodloužení sjednané doby nájmu, a to takto:

- Doba nájmu sjednaná na dobu určitou 6 měsíců od 12.10.2020 do 11.4.2021, 
prodloužená dodatkem č. 1 do 11.5.2021, dodatkem č. 2 do 9.6.2021 se prodlužuje do 
30.6.2021.

2. S ohledem na prodloužení doby nájmu se mění i výše nájemného a to takto:

- Nájemné se sjednává dohodou smluvních stran a činí částku ve výši 15.000,--Kč od 
9.6.2021 do 30.6.2021. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

2. Ustanovení nájemní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají i nadále platné a
účinné bez jakékoliv změny.

3. Pokud v ustanoveních tohoto dodatku není uvedeno jinak, platí pro vztahy stran
ustanovení nájemní smlouvy a občanského zákoníku, v platném znění.
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4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží tři
vyhotovení a nájemce jedno vyhotovení.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s jeho
obsahem. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

6. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce,
částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele,
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.“

7. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3.
Uzavření tohoto dodatku k nájemní smlouvě bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ
Praha 3, a to usnesením ze dne ……. pod č. …..  

V Praze dne........................              V Praze dne.......................... 

.................................................           ...................................................         
    pronajímatel          nájemce  
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor vedlejší hospodářské činnosti

OVHČ předkládá ke schválení  dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor nesloužících k bydlení 
uzavřené dne 12.10.2020 pod č.j. OVHČ3/281/300/20/žák., 2020/00924/OVHČ-ONP za účelem 
odběrového místa aiomica COVID  v objektu  občanské vybavenosti/ č.p. 300/10, k.ú. Žižkov, 
Havlíčkovo náměstí 10, Praha 3, nacházející se na pozemku parc.č.770  - zastavěná plocha a nádvoří, 
zapsáno na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha s nájemcem aiomica a.s. IČO: 08002215.  
  
Dodatek je předložen z důvodu dalšího prodloužení nájemní smlouvy  do 30.6.2021 a změny výše 
nájemného na 15.000,-Kč po dobu nájemního vztahu. Účel nájemní smlouvy provozování odběrného 
místa COVID zůstává zachován.   
  
Dodatek č. 3 je odsouhlasen nájemcem a byl vytvořen a odsouhlasen JUDr. Františkem Nováčkem, 
který potvrzuje, že tento dodatek je plně v souladu s platným právním řádem ČR, včetně platných 
nařízení místní samosprávy. 
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