
SMLOUVA
o néjmu prostorCI uréenfrch k podnikéni 6:. 201417

uzavrené v souladu s prisluénYmi ustanovenimi zékona (‘3. 89/2012 Sb. - obéanského za’koniku

Vsetinské nemocnice, a.s.
Nemocnioni 955, 75501 Vsetin
zapsané v OR vedeném u KS v Ostravé, oddilu B, vloZka 2946
zastoupena: Ing. Vérou Prouskovou, MBA, predsedkyni predstavenstva
IC: 26871068, DIC: CZ 26871068CZ
(dale jen pronajimatelem)

a

MUDr. Dana Andélové

IC: 032 64 394, ICZ 94 761 000.
(déle jen néjemcem)

CI. 1 PREDMETA UCEL NAJMU
Pronajimatel je vlastnikem nemovitosti zapsané na LV 6. 12815 0 Katastrélniho uradu pro
Zlinsky kraj, katastrélni L'Jzemi 786764 Vsetin, kterou je pozemek parc. ("3, 3083 — zastavéné
plocha a nédvori, jehoZ souéa’sti je budova odbomych ordinaci na adrese Nemocniéni ul. 945,
75501 Vsetin. Souéésti této budovy jsou prostory uréené kpodnikéni, které jsou déle
podrobné popsané.

Néjemce vyslovné prohlaéuje, 2e je oprévnén prenechat prostory uroené k podnikéni,
uvedené v odst. 3 tohoto (:lénku do néjmu, na dobu uvedenou v nésledujicim (3|. 2,

Pronajimatel pronajima’ touto smlouvou na’jemci nésledné vymezené prostory uréené
podnikéni (déle jen ,,prostory“) nacha’zejicich se ve 3. NP vyée uvedené budovy, za L'Jéelem
provozovéni privétni zdravotnicke’ praxe v oboru véeobecne’ho Iékarstvi. Pronajaté prostory
jsou zakresleny v situaénim plénku (viz priloha (‘5. 1).

:793135357558'557W, , BedlahqyépJQQha yjrlz- 7,.
3 1. 3,25 ordinace 21,1
1 2. 8,26 pfipravna 15,8
1 3. 3291/2 éekérna 14,5
[Celkem \ 5040 I

Mimo uvedené prostory umoini pronajimatel néjemci bezplatné uZivéni chlazeného prostoru
pro uklédéni nebezpeéného odpadu nachézejicich se ve 2NP. mistnosti pro ukla’da’ni
biologického materiélu uroeného daléimu zpracovéni v laboratorich pronajimatele ve 3. NP a
prostorO pro archivaci zdravotnické dokumentace v 5. NP.

Néjemce je povinen na zékladé této smlouvy uiivat pronajaté prostory pouze ke smluvenému
uoelu. Za’rovefi s pronajatymi prostorami je oprévnén q’vat spoleéné prostory v budové
v rozsahu obvyklém a priméreném.



6) Na'jemce prohlaéuje, 2e se pfedem seznémil se stavebné technickymi parametry pronajatych

prostorfl, a 2e tyto prostory jsou vhodné pro (Joel néjmu tak, jak je vymezen v odst. 3. 0|. 1.
této smlouvy a v tomto stavu je pfebiré.

7) Néjemce zérovefi prohlaéuje, 2e se spolu s pronajatymi prostory seznémil se spoleonymi

prostory v budové a Unikovymi cestami pro pfipad nutnosti evakuace budovy,

8) Zména {Joelu néjmu je moiné pouze po vzéjemné dohodé smluvnich stran,

9) Prostory se pronajimaji nezafizené. Pronajimatel je povinen umoinit néjemci vybaveni

pronajatych prostorfl vhodnym zaFizenim. Néjemce Je oprévnén do pronajatych prostorCJ

pfenést své sidlo.

(31.2 DOBATRVANi NAJMU
1) Tato na’jemni smlouva se uzaviré na dobu neuréitou.

2) Prévo uZivat pronajaté prostory vzniké néjemci okamZikem uoimosti sm|ouvy

a pfevzetim prostorfJ 0d zéstupce pronajlmatele.

(“:13 NAJEMNE A CENA ZA POSKYTOVANE SLUZBY

Néjemné a oena za poskytované slqy je stanovena dohodou.

1) Néjemné
. , 2 Sazba v Kc": Ko/rok Ké /1mésic

% Pronajate ploohy m za1m2/rok

3,25 ordinace 21,1 20,100,00 1 675,00

3,26 pfipravna 15,8 1 000,00 15 800,00 1 316,70

3,291/2 éekérna 14,5 14 500,00 1 208,30

Celkem 50,4 1 50 400,00 4 200,00

Cena za pronéjem pronajatych prostorfl éini 4 200,00 Kc": za 1 mésic.

2) Sluiby, které pronajimatel poskytuje na’jemci v souvislosti s uZivénim vyée uvedenych prostortl

uroenYCh k podnikéni hradi néjemce stélym mésionim poplatkem. vyée Uhrady se stanovi

nésledovné:
Cena v K0 bez 1 Sazba ‘ Cena v KC 7

Druh slqy DPH za 1 mésic DPH 1 voetné DPH
(zaklad dané) ‘ za 1 mesic

6” :ggéggitoE/flE/figkugZ,60m2) 1 2 436,00 1 snizena % 2 801,40
b) spotfeba el, energie 700,00 zakladni 1 847,00
0) doda’vka vody a stoéné 500,00 1 sniZené 1 575,00
d) Uklid 2100,00 }zékladni [ 2 541,00

feuotovani nakladfl na , . 1
e) fikvidacikomunainiho odpadu 150‘00 ,Zakladm 18150 2

, f) pouiiti telefonnioh linek 1 200,00 1zékladni ‘ 242,00
Celkem 1 7 187,90 J

Celkové vyée Uhrady za poskytnuté sluiby v0. DPH 7 188,00 K0 za 1 mésic.

3) Néjemce se zavazuje uhradit pronajl'mateli néjemné a 0hradu za poskytnuté slqy dle vyée
dohodnutého rozsahu v celkové oéstce 11 388,00 KI: za 1 mésic (slovy jedenéct tisic tfi sta

osmdesét osm korun oeskych). Néjemoe uhradi tuto oéstku ssobem dle 0|.4, bod (1).

4) Hovorné bude uotovéno zvlaét" formou faktury na zékladé vypisu uskuteonénych hovorU na

pronajaté telefonni lince.

5) vysledné oena za poskytované sluzby véetné DPH mOZe byt pronajimatelem upravovéna
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podle aktualnich sazeb DPH platnyoh pro dané fakturaéni obdobl' vsouladu splatnymi
predpisy.

Cl. 4 SPLATNOST NAJEMNEHO A UHRADY ZA SLUZBY

1) Uhrada najemného a sluieb dle 6|. 3 této smlouvy bude najemcem provedena na zakladé
faktury vystavené pronajimatelem. Faktury budou pronajlmatelem vystavovany mésiéné, vidy
za kaidy uplynuly mésic. Splatnost faktur (:im' 14 dm] 0d data jejich vystaveni pronajimatelem..

2) Za zaplacenou se faktura povaiuje dnem pripsani fakturované oastky na L'Jéet pronajimatele.

3) Pronajimatel je opravnén jednostranné zvyéit cenu najemného o vyéi inflace a cenu za sluiby,
dojde—Ii ke zméné ceny u dodavatelL].

4) Zménu vyée najemného a Uhrady za sluiby je pronajimatel povinen sdélit najemci pisemné
v terminu 30 kalendarnich da pred datem, kdy bude cena navyéena.

5) Pro pripad prodleni se zaplacenim najemného a sluZeb hrazenych staIYm poplatkem sjedna'vaji
smluvni strany smluvni pokutu ve vyéi 0,02 % z dluZné oastky za kaZdy den prodleni.
Ujednanim o této smluvni pokuté nejsou dotoeny na’roky pronajimatele na Uhradu Uroku z
prodleni ve vyéi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy a dale narok na nahradu
pripadné vzniklé ékody v plné vyéi.

C|.5 PODNAJEM
Najemce neni opravnén dat pronajaté prostory do podnajmu bez souhlasu pronajimatele.

ore BEZNA L’JDRZBA A BEZNE OPRAVY
Naklady na béiné opravy, béZnou L'Jdribu a udriovani hradi najemce ze svého, Pro 06:e této
smlouvy se za béinou opravu povaZuje oprava nasledku béZnych opotrebeni vznikajicich
provozem v prostorach a provozem zafizeni, zejména Uklidove' prace, malovani, opravy a vymény
ovladacich prvkfl elektroinstalaci, ovladani a zamku dveri nebo oken a jejich prisluéenstvi,
osvétlovacich téles a zdroju svétla, opravy nebo vymény vodovodnich baterii, apod.

C|.7 LIKVIDACE ODPADU

1) Najemce musi dbat doeovani povinnosti vyplyvajicich z platnych legislativnich predpisu
vztahujicich se knakladani sodpady jejichi pavodcem. Za doeovani téchto predpisu je
najemce odpovédny 0d doby vzniku odpadu na jeho pracoviéti a2 do doby jeho prevedeni do
vlastnictvi osoby opra’vnéné k pfevzeti, podle § 12 odst. 3 zakona 63. 185/2001 Sb. 0 odpadeoh
v platném znéni (dale v élr 7 této smlouvy jen zakona)

Mezi zakladni povinnosti najemce jako p0vodce odpadu patri zejména:

- Zajistit likvidaci odpadu na své naklady a zpflsobem dle vyée uvedeného zakona.

- Shromaid’ovat odpady na misté uréene’m pronajlmatelem, utridéné podle jednotlich
druhfl a kategorii vsouladu s §16 odst.1) pism.e) zakona a vsouladu 5 § 5 vyhl. c3.
383/2001 Sb. 0 podrobnostech nakladani s odpady v piatném znéni.

- Oznaéovat nebezpeény odpad katalogové 61310
180101 - ostré predméty,
180103 — odpady na jejichZ sbér a odstrafiovani jsou kladeny zvlaétni poiadavky

s ohledem na prevenci infekce (infekéni odpady)
nasledujicim zpflsobem

a) nazev druhu odpadu, katalogove’ éislo odpadu, kategorli odpadu, datum a (:as vzniku
odpadu, (v pripadé poruchy klimatizace v prostorach pro shromaZd’ovani odpadu
bude uveden také éas vzniku odpadu)

b) nazev pracoviété, kde odpad vznikl,
c) jméno osoby odpovédné za nakladani s nebezpeénym odpadem,
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d) graficky symbol nebezpeéné vlastnosti odpadu.

Pfedévat odpady katalogové 61510 180101 a 180103 do vlastnictvi osobé oprévnéné k jejich
pfevzeti nejpozdéji 1 x tydné. V pfipadé poruchy klimatizaéniho zafizeni v prostoréoh
uréenych ke shromaid’ovéni odpadt] je nutné terminy pfedévéni odpadL’J k odstranéni
(Iikvidaci) upravit podle ustanoveni § 10, odst. 5) vyhlo MZ (3. 195/2005 Sb. Maximélni doba
mezi shroméidénim odpadu a jejich koneénym odstraném’m je v zimnim obdobi 72 hodin a
v letnim obdobi do 48 hodin).

2) Za ukléda’ni komunélm’ho odpadu do kontejneru, jehoi roéni néjem je vlastnikem kontejneru

10)

L'Jétovén na vrub pronajimatele, uhradi néjemce pronajimateli pomémou éést
néklado stanovenou vodst. 2 6|. 3) této smlouvy. Vrémci identity tuhého komunélniho
odpadu ukla’daného néjemcem do spoleéného kontejneru bude obal, ve kterém je odpad
uloien oznaéen kategorii odpadu a na’zvem pracoviété vodce odpadu. SIoZeni komuné|niho
odpadu musi odpovidat podminkém osoby oprévnéne’ k jeho pfevzeti.

Néjemce nesmi vypouétét do kanalizace odpadni vody s obsahem zvléét‘ nebezpeénych Iétek
a nebezpeénych létek uvedenych v pr‘iloze k zékonu 6.254/2001Sb‘ o vodéoh

C|.8 OBECNE USTANOVENi

Néjemce je povinen peéovat o pronajaté prostory s pe'éi Fédne’ho hospodéfe, nepoékozovat je
a bez zbyteéného odkladu oznémit pronajimateli potfebu provedeni ueovaoich praci a oprav,
které mé pronajimatel provést, Zéroveh je povinen umoZnit pronajimateli provedeni téchto
praci a jinych nezbytnYch oprav, jinak néjemce odpovidé za ékodu, které nesplnénim této
povinnosti vznikla‘

Zpflsobi-Ii néjemce na pronajath prostoréch ékodu, poékodi je. nebo uiivénim
v rozporu s touto smlouvou, nebo uZivénim v souladu s touto smlouvou opotfebi pronajaté
prostory nad miru pfiméfenou sjednanému rozsahu a zpusobu uZIvéni vyvolé potfebu
zvyéenYCh udriovacich nékladu nebo potfebu opravy, je povinen tyto zvyéené néklady
pronajimatel v plném rozsahu uhradit

Néjemce nesmi v pronajatych prostoréch provédét éédné Upravy, vyjma béinych udriovacich
praoi. Néjemce zejména neni oprévnén bez souhlasu pronajimatele prova’dét stavebni Upravy
a to ani takové, které nepodléhaji stavebnimu povoleni‘

Néjemce nesmi Zédm'Im zpflsobem zasahovat do rozvodu elektrické energie. vody. telefonni
nebo datové sité a daléich obdobnych rozvodu, nedohodne—li se 5 pronajimatelem v kaidém
pfipadé pisemné jinak.

Néjemce v plném rozsahu odpovidé za ékodu, kterou pronajimateli ssobi provedenim
nepovolenych L'Jprav nebo zésahfl do siti.

V pfipadé, 2e néjemce provedl bez pisemného souhlasu pronajimatele stavebni Upravy
pronajatych prostor, jiné zésahy nad rémec béZné Udriby a béZny’oh oprav. nebo zésahy do
siti, je pronajimatel oprévnén véechny provedené Upravy na néklady néjemce svymi silami
nebo prostfedniotvim tr‘etich osob odstranit.

Néjemce se zavazuje v plném rozsahu uhradit pronajimateli ékodu na spoleénYch prostoréch a
spoleonych zafizenich zpflsobenou jim, jeho zaméstnanci nebo klienty
a to i v pfipadé, Ze tyto osoby jednaly v rozporu s pokyny nebo pfikazy néjemce.

Néjemce odpovidé za dodriovéni bezpeénostnich, protipoZérnich a jinych pfedpisU
vztahujicich se kjeho oinnosti v pronajatych prostoréch. Za timto doelem je povinen se
seznémit s pfisluénymi pfedpisy, zejména poiémim fédem pronajimatele‘ umisténim hydrantfl,
ruonich hasicich pfistroju, Unikovymi cestami apod.

Pronajimatel je povinen vybavit pronajate’ prostory do dne L'Jéinnosti teto smiouvy pfedepsanym
mnoistvim hasicich pfistrojfl a jinych pfedepsanych protipoZémich prostfedkfl.

Néjemce je povinen umoinit pronajimateli nebo jim pisemné zmocnénYm osobém vstup do
pronajatych prostorfl za doelem provedeni kontroly a revize stavebniho stavui technickych
zafizeni nebo podminek dodriovéni této smlouvy,
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11) Pronajimatel je povinen na své néklady zajiét’ovat v pronajatem nebytovem prostoru provédém’
predepsanych periodickych revizi elektroinstalace, protipoia’rnich prostredka, popr. daléich
zarizeni, které jsou jeho vlastnictvim, u nichi jsou periodické revize predepsa'ny. Predepsane'
revize koncoch odbérovych zafizeni zajiét’uje na sIj néklad néjemce.

12) Pronaji'matel odpovida’ za odstranéni zévad zjiéténych revizemi na zarizem', které je vjeho
vlastnictvi‘ Néklady na odstranéni zévad zjiéténych revizi, pokud nebyly ssobeny néjemcem
hradi pronajimatel, priéemz je povinen odstranit zjiéténe zavady v terminech stanovenyoh
revizni zprévou. Pokud zjiéténé zévady zp0$obil néjemoe poruéem’m za’kazu zasahovat do siti
a rozvodCz nebo jinou nedovolenou éinnosti, je néjemce povinen odstranit zévady na sve
néklady a to v terminech stanovenych revizni zprévou a uhradit néklady souvisejici
s provedenim nésledné revize.

13) Néjemce je povinen mimo dobu verejneho pristupu do budovy tj. v pracovm’ dny od 18:00
hodin do 06:00 hodin, o sobotéoh nedélich a svétcich celodenné, pri kaZdem prichodu nebo
odchodu uzamykat vchod. Za timto L'Jéelem obdrii od zéstupce pronajimatele pfisluéné kliée.
Néjemce neni oprévnén poskytovat kliée od budovy tretim osobém.

14) Néjemce je se souhlasem pronajimatele oprévnén oznaéit své pracoviété a to na své néklady
a v souladu s provedenim orientaéniho systému budovy.

15) Kparkovéni vozidel néjemce a jeho klientu je mozné vyuéit dohodnutou éa’st parkoviété
vyhrazeného pro pronajimatele a verejné parkoviété nacha’zejici se u budovy. Parkovéni na
ostatnich mistech, zejmena tam, kde by mohlo dojl't k omezem’ pohybu osob nebo dopravnich
prostredkfl zajiét‘ujicich pro pronajimatele dopravni obsluhu je zakézéno.

(:19 SKONCENi SMLOUVYAVYPOVEDNi LHUTA
1) Tato néjemni smlouva konéi pisemnou vypovédi jedné ze smluvnich stran podle § 2231 z. 6‘

89/2012 8b., 3 vypovédni Ihfltou 3 mésicfl, pooinajici béZet od prvého dne mésice
nésledujiciho p0 doruéeni vovédi.

2) Poruéuje—li smluvni strana zvléét" za’vainym zpflsobem sve’ povinnosti, a tim pasobi znaonou
L'iu druhé strané, mé dotéené strana prévo od teto smlouvy odstoupit s 06inky ,,ex nunc‘fl
Odstoupeni musi byt provedeno pisemné a musi byt doruéeno do sfery vlivu druhé strany.
Smlouvy zaniké dnem nésledujicim po dni, ve kterem bylo pisemne’ vyhotoveni odstoupeni
doruéeno do sferu vlivu druhé smluvni strané.

3) Néjemce se zavazuje v pripadé skonoeni néjmu pronajaté prostory vyklidit
3 ve stavu Umérném primérenemu opotrebeni a uZivéni predat pronajimateli nebo jeho
zéstupci, nejpozdéji v den zéniku smiouvy.

4) Néjemce je povinen nejpozdéji ke dni skonéeni smlouvy odstranit z orientaoniho systemu své
oznaéeni a odstranit pripadné poékozeni sJsobené instalaci a demontéii oznaéeni.

5) Néjemce je povinen vden'pfeda’ni nebytovych prostoru predat pronajimateli take kliée od
pronajath prostorfl, budovy a ostatnich poskytnutych prostoru.

6) Pro pfipad, 2e néjemce nebytovy prostor nejpozdéji do sedmi dnu ode dne skonéeni smlouvy
nevyklidi, sjednévaji smluvni strany smluvni pokutu ve vyéi 20,00 Ko/mZ/den (dvacet korun
éeskych za kaZdy metr étvereéni neoprévnéné uZivaneho nebytoveho prostoru denné),
poéinaje pwnim dnem na’sledujicim po zéniku na’jmu. Smluvni pokuta je splatné nejpozdéji do
jednoho tydne ode dne, kdy na ni pronajimatel uplatm’ u néjemce nérok. Timto ujednénim o
smluvni pokute nenI’ dotéen nérok pronajimatele na pripadné vzniklou ékodu véetné pr’ipadné
uélého zisku.

C1010 ZAVERECNA UJEDNANi
1) Smluvni strany se dohodly, 2e prévni vztahy touto smlouvou neupravene se Fidi prisluénymi

ustanovenimi obéanského zékoniku.



2) Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvm’mi stranami a UCinnosti dne

1.10.2014.

3) Po pfeéteni této smlouvy smluvni strany prohlaéuji a svymi podpisy potvrzuji, 2e véem

ustanovenim této smlouvy porozumély, 2e tento dodatek byl sepsén podle jejich pravé, vézné

a svobodné VOIe, 2e zédné ze smluvm’ch stran neuzaviré tuto smlouvu v tisni a nepovaéuje

podminky této smlouvy pro sebe za népadné netodne’.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ kaidé smluvni strana obei p0

jednom.

Vsetin, 1.10.2014

Ing. Véra Phrouskové, MBA MUDr. Dana Andélové
pfedsedkyné pfedstavenstva




