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UvU o NÁJMU PRosToR sLoUŽÍcÍcHPoDNIxÁľÍ

1) Městská část Praha 5
se sídlem nám.l4.Íijnal38ll4, PSČ l5O 22 Pľaha 5

zastoupena RNDľ. Danielem Mazuľem, Ph.D., staľostou

ICO: 00063631
DIČ:CZ0006363l
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

ěísloúčtu:200183 -2000857329/0800
(dále jen jako,,pľonajímatel")

2) ADRA, o.p.s.
se sídlem Markova 60016, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupena Ing. RadomíľemŠpinkou, ředitelem
ICO:61388122
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl o vložka
1196
(dále jen jako,,nájemce")

(dále také společně,,smluvní straný')

uzavíraji v souladu s ustanoveními $ 2302 a násl. zźlk.ć. 89l20l2 Sb., občanský
zékoník,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,občanský zźtkonik"),na zźi<ladé

usnesení Rady městské části Pľahy 5 č.RMČ/25l735l20l9 ze dne 19.6.201'9 tuto
smlouw o nájmu prostoľ sloužícíchpodnikání.

Čl.l
Předmět nájmu

1) Pľonajímatel prohlašuje, žev souladu sust. $ 19 odst. l a $ 34 odst. 3 zźkona ć.

l3ll2000 Sb., o hlavním městě Praze, vę zněni pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zźlkorťo),
vykonává prćxa a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném v zákoně a za podmínek
stanovených v zákoně a Statutu hlavního města Prahy k pľostoru slouŽícímpodnikání -

kanceláři č.206, nacházejici se ve 2.NP administľativní budovy bez é.p., stojícína
pozemku paľc. č.l5l2l3, k. ú. Košíře,na adrese Praha 5, Klikatá l238l90c zapsanéna
LV č. 954 vedeném Katastľálním úřadęm pro hlavní město Prahu, Katastľální
pracoviště Praha.

2| Kancelář č,.206,k. ú.Košíře, je vymezena jako prostor sloužícípodnikaní o celkové
vyměře 14,25 m2 (dále jen,,předmět nájmu").
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č ln
Nájemní  vztah a ú č el nájmu

1) Pľ onají matel přenechává předmět nájmu blí ž e speciť lkovaný v č l. il té to smlouvy
nájemci do už í vání  a nájemce tento předmět nájmu do své ho uŽí vání  přijí má.

2) Pronajimatel pľ onají má nájemci předmět nájmu Za ú č elem provozování
administľ ativní ho ztaemí  humanitární  or ganizace.

3) Nájemce sę zavazuje, Že předmět nájmu bude využ í vat pouze za tĺ č elem uvedeným
v odstavci 2 tohoto č lánku.

č l nI
Doba nájmu

1) Nájemní  poměľ  sęuzavitána dobu neurč itou s tří měsí č ní  výpovědní  dobou.
2) Stav předmětu nájmu je zaznamenán v pí semné m Protokolu o předání  a pÍ evzetí

předmětu nájmu.
3) Smluvní  stľ any jsou povinny podepsat Protokol o předání  apřevzetí  předmětu nájmu do

třiceti (30) dnů  od podpisu té to smlouvy. Nesplnění  té to povinnosti se považ uje zahrubé
poruš ení  smluvní ch podmí nek té to smlouvy a je dů vodem pro okamž ité  odstoupení  od
té to smlouvy. odstoupení  je ú č inné  doruč ení m oznź ĺ męní  o odstoupení  druhé  smluvní
straně.

č l. ry
Nájemné

1) Smluvní  strany si sjednávají  za pÍ edmět nájmu ľ oč ní  nájemné  ve výš i 1,- Kč  (slovy:
jedna koruna č eská). Výš e nájemné ho je sjednana bez DPH.

2) Ptoĺ ajimatel je opľ ávněn zvyš ovat nájemné  o mí ru inflace, které  bylo dosaž eno
v Č eské  republice v pÍ edcházejí cí m kalendářní m ľ oce. Mí rou inflace se rozumí  roč ní
klouzavý pruměľ  změny hladiny spotřebitelských cen v předmětné m kalendĺ ĺ řní m roce.

Pro uľ ěé ńĺ  mí ľ y inflace je uľ č ují cí  pří sluš ný index, kteý bude zveřejněn Č eským
statistickým ú řadem.

č l. v
Služ by

1) Nájemce je povinen hradit pronají matęli veš keľ é  pľ onají matelem poskýované  služ by
spojené  s už í vání m předmětu nájmu, a to sluŽbu vodné , stoč né , odběľ  el. eneľ gie a svoz
odpadu.

2) ostatní  služ by si nájemce zajisti sám, svým jmé nem a na svů j náklad.

č l. vI
Splatnost a způ sob placení  nájemné ho a ostatní ch služ eb

1) Úhľ ada nájemné ho bude pľ ováděna roč ně na zák|adé  pľ onají matelem vystavené ho
dokladu převodem na bankovní  ú č et pronají matele, č . ú č tu 20183-200085732910800,
vedený u Č eské  spořitelny, a.s. Nájemné  bude pronají matelem fakturováno vž dy
k poslední mu dni druhé ho měsí ce pří sluš né ho kalendářní ho roku se splatností  třicet (30)
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dnů  od vystavení  daňové ho dokladu nájemci. Daňový đ oklad bude mí t nálež itosti
ú č etní ho a daňové ho dokladu dle plaĘých zákonů . V pří padě, ž e daňový doklad nebudę

obsahovat potřebné  nálež itosti, je nájemce oprávněn ho vrátit pronají mateli k doplnění .
V takové m pří padě se ruš í  pů vodní  lhů ta splatnosti a nová lhů ta splatnosti zaěne plynout
doruč ení m opľ avené ho daňové ho dokladu nájemci.

2) Nájemce bude hľ adit pronají mateli náklady na služ by spojené  s už í vání m předmětu

nájmu v pľ avidelných č tvľ tletnich zá|ohách stanovených na č ástku ve výš i 1.750'-Kč .
(slovy jeden tisí c sedm set padesát korun ěeských), z toho č iĺ í 250,-Kć, zź iohana vodné
a stoěné  a L.500o_ Kć, za|oha za odběr elektľ ické  eneľ gie, kteľ é  budou splatné  vž dy
k poslední mu dni druhé ho měsí ce pří sluš né ho kalendářní ho č tvľ tletí  převodem na
bankovní  ú č et pľ onají matele, č . ú č tu 20183_200085732910800, vedený u Č eské
spořitelny a.s. Č ástky za odvoz odpadu nebudou zá|ohovtny a odpoví dají cí  č ást dle
fakturacę dodavatelę bude pľ onají matelem přeú ětována nájemci vž dy v 1. ětvľ tletí
následují cí ho roku, ľ esp. Po obdrž ení  fakturace dodavatele těchto sluŽeb.

3) Zálohana jeden kus dálkové ho ovladač e k vjezdové  bráně ěiní  č ástku ve výš i 700'- Kč .
4) Celkové  vyú č tování  jednotlivých služ eb spojených s uŽí vání m předmětu nájmu bude

splatné  nejpozději do třiceti (30) dnů  od doruč ení závěreč né ho vyú ětování  od spľ ávní
firmy Isco, spol. s ľ .o. po obdľ ž ení  faktur od dodavatelů  jednotlivých služ eb, a to
ú hľ adou nájemce na bankovní  ú č et pľ onají matele uvedený v odst. 1. tohoto č lánku.

5) Nájemce je oprávněn nahlí ž et do pří sluš ných dokumentů  vztahujicí ch se k těmto
nákladů m.

6) Pronají matel je oprávněn na dalš í  kalendářní  ľ ok zálohy upľ avit dle oč ekávané  ľ oč ní
spotřeby tak, aby zé ł věreěné  vyú č tování  vykazovalo co nejmenš í  rozdily. Skuteč nost o

ú pľ avě záloh na pří š tí  období  oznź tmí  spľ ávní  firma ISCO, spol. s r.o. v zastoupení
pronají matele pí semně nájemci.

7) Podkladem pro placení  peněž itých ztlvazktl jsou pří sluš ná ustanovení  té to smlouvy.
8) v pří padě pľ odlení  nájemce s ú hĺ adou nájemné ho nebo služ eb po dobu delš í  neŽ pět (5)

kalendářní ch dnů , zaplatí  nájemce pronají mateli smluvní  pokufu ve výš i 0,025 oÁ

z dluž ĺ é  č ástĘ za kaŽdý započ atý den pľ odlení . Smluvní  stľ any si ujednávají , ž e
prodlení  nájemce s ú hľ adou nájemné ho nebo služ eb po dobu delš í  než  jeden (1)

kalendářní  měsí c, považ ují  za zvláš ť  hľ ubé  poruš ení  povinností  sjednaných v té to

smlouvě a pľ onají matel je opľ ávněn pí semně vypovědět tuto smlouvu,kďyž  výpovědní
doba je tří měsí č ní  (3). Zaplacenim smluvní  pokuty ztlstź xá nedotč eno pľ ávo
pronají matele na náhľ adu š kody, která se pronají matelipřizné lvćlv plné m rozsahu.

9) Smluvní  strany se dohodly, ž e peněž ité  zé xazky vzniklé  naztlkladě té to smlouvy jsou
splněny okamž ikem připsání  pří sluš né  č ástky na ú č et pľ onají matele.

Č l. vrr.
Zá./rladní  pľ ĺ ĺ va a povinnosti nájemce

1) Nájemce se zayazuje uŽí vat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a hĺ adit
pľ onají mateli smluvně ujednané  nájemné  a ostatní  náklady spojené  s už í vání m
předmětu nájmu. NeuŽí vání  předmětu nájmu nájemcem ěí  už ivání  předmětu nájmu
v ľ ozponr s ú č elem uvedeným v č 1. il odst. 2 té to smlouvy se považ uj ezahrubé poruš ení
povinností  nájemce za\ož eĺ ýchtouto smlouvou a je dů vodem k výpovědi té to smlouvy
pľ onají matelem s tří měsí č ní  výpověđ ní  dobou.

2) Nájemce je povinen při llž í váĺ í  předmětu nájmu dodľ ž ovat obecně zź xazné  pľ ávní
předpisy zejmé nadodľ ž ovat azabezpeč it dodrž ování  protipož ĺ ĺ ľ ní ch předpisů , předpisů

o ochľ aně památek a ž ivotní ho prostředí , apod. a né st náklady s tí m spojené . V rámci
pľ ovozní ch nákladů  bude nájemce hľ adit té ž  veš keľ é  pří padné  mí stní  poplatĘ a

podobně.
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3) Nájemce se zavazuje na pí semnou výzvu pronají matele umož nit vstup do předmětu

nájmu pracovní ků m pronají matele, popř. jí m zmocněným osobrĺ m. Předchozí  pí semná
výzva pronají matele se nevyŽaduje, je_li nezbytné  zabránit š kodě nebo hľ ozí -li
nebezpeč í  z prodlení .

4) Nájemce se dále zavazuje zajistit na vlastní  náklady ú klid a ú dľ ž bu předmětu nájmu a
udrž ovat jej ve stavu, v jaké m byl převzat, s přihlé dnutí m k běŽné mu opotřebení .

5) Nájemce je povineĺ bezzbýeč né ho odkladu oznź lmitpronají mateli potřebu oprav, které
má pľ onají matel pľ ové st a umož nit provedení  těchto pří padných opľ av' jinak odpoví dá
za š kodu, kteľ á by nesplnění m té to povinnosti vznikla.

6) Při ukoněení  nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit a vyk|izený předat
pľ onají mateli ve stavu, v jaké m jej převzal s přihlé dnutí m k běŽné mu opotřebení .

7) Při ukoněení  nájmu je nájemce povinen jí m instalovaná zaÍ izení  a vybavení  poÍ izenána
vlastní  náklady odebľ at nebo po dohodě s pronají matelem týo předměty ponechat
v předmětu nájmu a převé st je bezplatně ěi za dohodnutou ú platu do vlastnictví
pronají matele.

8) Nájemcę se zavazuje uzavří t do 15 (patnácti) dnů  ode dne podpisu té to smlouvy
pojiš tění  na své  věci a majetek uvnitř předmětu nájmu a pojiš tění  odpovědnosti za š kody
způ sobené  třetí m osobĺ ĺ m. Nesplnění  té to povinnosti se považ uje za zvláš ť  hrubé
poruš ení  povinností  sjednaných v té to smlouvě a pronají matel je oprávněn pí semně
vypovědět tuto smlouvu,když  výpovědní  doba v tomto pří padě je tří měsí ění .

cr. VIII
Pľ áva a povinnosti pľ onají matele

1) Pľ onají matel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způ sobilé m k
řádné mu plnění  ú ěęlu nájmu.

2) Pľ onají matel je povinen zajistit nájemci veš keľ é  služ by spojené  dosud s už í vání m
předmětu nájmu.

3) Pľ onají matel je oprávněn provádět kontľ olu předmětu a ú č elu nájmu. Pronají matel
provádí  kontrolu předmětu nájmu sám nebo pľ ostřednictví m kontľ olní ho orgánu, kteľ ý
si uľ č í .

4) Pľ onají matel se zavazuje poskytovat nájemci potřebnou souč innost při předávĺ ání
dů lež itých infoľ mací  č i podkladů  pľ o řádné  plnění  povinností  nájemce. Podle potřeby
pľ onají matel vystaví  pro nájemce plné  moci nutné  k zajiš tění  uvedených č inností .

5) Pľ onají matel neruč í  za š kody způ sobené  nájemcem na předmětu nájmu, jeho vybavení
nebo na věcech v něm ulož ených, ať  již ve vlastnictví  nájemce nebo třetí ch osob.

č l. x
Stavební  ú pľ avy

1) Nájemcę není  oprávněn v předmětu nájmu provádět jaké koli stavební  ú pravy, ani jiné
podstatné  změny č i měnit chaľ akteľ  předmětu nájmu bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu pľ onají matele. Smluvní  strany si ujednávají , ž e provede-li nájemce změnu
předmětu nájmu bez souhlasu pľ onají matele, je nájemce povinen uvé st předmět nájmu
do pů vodní ho staw, jakmile o to pľ onají matel pož ádá, nejpozději vš ak při skonč ení
nájmu. Neuvede_li nájemce na Žádost pronají matele předmět nájmu do pů vodní ho
stavu, mů ž e pronají matelnájem vypovědět bez výpovědní  doby.

2) Nájemce pľ ohlaš uje, Že si předmět nájmu prohlé dl, byl pronají matelem seznámen s

celkovým technickým stavęm předmětu nájmu, technický stav předmětu nájmu bere na
vědomí  a nemá ž ádné  výhľ ady.
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Č l. x
Podnájem

Nájemce je oprávněn přenechat jiné mu předmět nájmu nebo jeho ěást do podnájmu
pouza po předchozí m pí semné m souhlasu pronají matele. Smluvní  strany si ujednávají ,
ž e poruš ení  výš e uvedené ho ujednĺ ání , považ ují  za hrubé  poruš ení  povinností
sjednaných v té to smlouvě a je dů vodem k vypovědi té to smlouvy s tří měsí č ní  (3)
výpovědní  dobou.

CI. XI
Ukonč ení  nájemní ho vztahu

1) Nájemní  vztah lze ukonč it:

a) pí semnou dohodou smluvní ch stľ an;
b) výpovědí  jedné  ze smluvní ch stľ an dle ustanovení  $ 2312 a násl. obč anské ho

zákoní ku v platné m zné ní ;
c) výpovědí  pronají matele z dů vodů  uvedených v té to smlouvě; výpovědní  doba

poč ne běž et pľ vní ho dne měsí ce následují cí ho po měsí ci, v němž  byla pí semná
výpověď doruč ena dľ uhé  smluvní  straně;

d) odstoupení  od té to smlouvy z dů vodů  uvedených v té to smlouvě.

2) Smluvní  stľ any se dohodly, ž e v pří padě zmé ny sí dla, adľ esy pľ o doruč ování  č i jiných
ú dajů  podlé hají cí ch zápisu do obchodní ho, ž ivnostenské ho č i jiné ho ľ ejstří ku, budou
pí semně infoľ movat o té to skuteč nosti nejpozději do třiceti (30) dnů  od vzniku zmé ĺ y
druhou smluvní  stľ anu.

3) Pí semnost se považ uje za doruč enou pátým dnem po její m pľ okazatelné m odeslání
pľ otistraně na adresu, na které  je dle ujednání  nájemní  smlouvy, povinna pí semnosti
přijí mat.

4) Za den doruěení  výpovědi, pí semné ho upozornění  nebo jaké koliv jiné  pí semnosti druhé
smluvní  stľ aně bude pro ú č ely té to smlouvy považ ován té Ž den, kdy druhá smluvní
stľ ana odmí tla doruč ovanou výpověď nebo jinou pí semnost pÍ evzí t, nebo té ž  den, kdy
uplynula lhů ta pro ulož ení  doporuč eně zas|ané  výpověđ i nebo jiné  pí semnosti u
pří sluš né ho provozovatele poš tovní ch sluŽeb v pŤ í padě, ž e si druhá smluvní  strana
doruč ovanou výpověď nebo jinou pí semnost nepřevezme.

č l. xu
ostatní  ustanovení

1) Záměr pronájmu výš e speciť rkované ho předmětu nájmu byl v souladu s ustanovení m $
36 odst. I zák. č ,.l3ll2000 Sb., o hlavní m městě Praze, v platné m zné ní , zveřejněn na
uřední  desce městské  č ásti Pľ aha 5 od 30.5.2019 do 17.6,2019.

cl. xrII
Povinná ustanovení

l) Smluvní  strany berou na vědomí , ž e k nabýí  ú č innosti té to smlouvy je nezbýné  její
uveřejnění  v ľ egistru smluv podle zź lkona č ). 340l20t5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú ěinnosti někteľ ých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve zĺ é nĹ
pozdějš í ch předpisů , do třiceti (30) dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní
stranou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, kteľ é  pľ ovede Městská

5



r r Mtsltll(A (A5l
t PRAHA 5
ł

část Praha 5. Smluvní strany beľou na vědomí, že zveÍejněníosobních údajůve smlouvě
uveřejněné v ľegistru smluv podle věty pľvníse děje v souladu s tímto zákonem a s čl.

6 odst. 1 písm. c) nařizeni Evropského paľlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní
strany pľohlašují,žeskutečnosti obsaŽenéve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užítía uveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

2) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zźtkona č.13112000 Sb., o hlavním městě

Ptaze,ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pľo platnost

právního jednání městskéčásti Pľaha 5, a to usnesením RMC Pľaha 5 č.

R.J|IÁC| l25 l 7 3 5 l 2019 ze dĺę19.6.2019.

Čl.xIv
Závérećná ustanovení

1) Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stľan a úěinnosti dnęm
jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zźkonač.34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

2) Yzajemná práva a povinnosti neupľavenév této smlouvě se řídíplatnými právními
předpisy.

3) Pronajímatel v souladu s $7a odst. 3 písm. b) zźkoĺač,.40612000 Sb., o hospodaření

eneľgií,ve znění pozdějšíchpředpisů, předá opľoti podpisu tétosmlouvy smluvními
stranami nájemci ověřenou kopii prukazu energetické náľočnostibudovy zpracovaného

Ing. Petrem Suchiánkem, Ph.D., ze dne 18.7 .2016
4) Změny adoplňkytéto smlouvymohoubytpľovedenypouze foľmoupísemnéhododatku

podepsaného oběma smluvními stranami.

5) Tato smlouvabyla sepsána v pěti (5) vyhotoveních, znicllž po jednom (1) vyhotovení
obdrŽínájemce a správní ťrľma,kterou je ISCO, spol. s r.o. .,IČo: 64946l26,se sídlem
Střešovická 906166, Pľaha 6 a po třech (3) vyhotoveních obdržípľonajímatel.

6) V případě neplatnosti nebo neúčinnostiněkteľého ustanovení této smlouvy nebudou

dotčenaostatní ustanovení této smlouvy.
7) Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č.1 - Plánek pľostoru sloužícíhopodnikĺĺní
Příloha ě.2 _ Výpis z katastru nemovitostí

8) Smluvní strany pľohlašují,žesmlouvu sepsaly na ztlkladě pravdivých údajů,jejich
pľavéa svobodné vůle,nikoli v tísni ani zanápadně nevýhodných podmínek, smlouvu
si přečetly, s jejím obsahem souhlasí ana dtlkaz toho připojují svépođpisy.

V Pľaze dne 1 1 -07- 2019
Y P r azę an": Ił. ".Q. ". a

Městs
RNDr. Ing. Radomír

6

pronaj naJ

ředitel
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554782 Praha

č Í slo paRcrlv:

vÝuĚnn 1m21l
rł ľ nsrnÁlnl ÚzemÍ :

püvoo pł Rcety:
LIST MAPYI

unč eľ Í  vÝmĚnyl
DRUH POZEMKUI

zp0sog ocHRANy!
souč Ásľ Í  JE STAVBAI

Řĺ zeľ ĺ Í  vzĺ ĺ Ixu:

INFORMACE O PARCELE

KN 1512/3
423

Koš ĺ ře 728764
Katastr nemovltostÍ  (KN )
DKM
Ze souřadnlc v 9-JTSK
zastavěná plocha a nádvořĺ
ochn pásmo nem,kult, pam,, pam,zóny,rezeł vace,nem, ná r, kult, pam

bez č p/č e' Jlná st.
z-6L89120I4-I0t

BPEJ!

opnÁvľ Ěľ É  osoBY! na LV 954

oprávněný subJekt, adresa

nemá BPEJ

IdentlÍ lkátor Podll

Vlastnlcké  právo

nuvĺ Í  uĚsľ o PRAHA, Madánské  náměstí  2/2, 11000 Prahą - Staré  Město

Svěřená spľ áva nemovltostl ve vlastnlctvl obce

00064581

Městská č ást Praha 5, náměstí  14. řllna !38tl4,15000 Praha - Smĺ chov 00063631

Nemovltostt Jsou v ú zemnÍ m obvodu, ve které m vykonává státnÍ  správu katastru nemovltostÍ  Č R
Katastrálnl ú řad pro hlavnÍ  mé sto Prahu, Katastrálnĺ  pracovlš té  Praha, kód: 101

V kat. ú zemĺ Jsou pozemky vedeny v Jedné  č í selné  řadě

yJll?rg:3." systé mem MIsYs ver.14.20.116548 HW hasp.12 Debug pľ o VFK Dä tum l č as vyhotovenl výplsu: 
'i8?ś ?9ł 7vyhotovll! llllľ l'W-u9ER Výpls vyhotoven za 0,463s,'auĺ ,%3'.i:l'ä :d

Tento výpls má lnformatlvnÍ  charakter a te urč en pouze plo vnltřnÍ  potřabu oprávněné ho uź lvatele dat sPI KN,
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