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NÁJEMNÍ SMLOUVA 
Smlouva č. NAP/35/05/007115/2019 

kterou dne. měsíce a roku níže uvedeného uzavírají 
podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů,

(dále jen jako „občanský zákoník ')
(dále jen jako „nájemní smlouva" nebo „smlouva")

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl, m Prahv 
IČO: 00064581 ' y
DIČ: CZ00064581, plátce DPH 
(dále jen jako „pronajímatel") na straně jedné

a

ani

„nájemce") na straně druhélejen

(oba dále jen jako „smluvní strany")

takto:

Nájemní smlouva

L
Předmět nájmu

1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. 1612/11, parc.č. 1614/2 a pare. č. 1615/1 
vše v kat. území Dejvice, obec Praha tak, jak je uvedeno na LV č. 2510 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha se sídlem v Praze. Vlastnické právo k těmto 
pozemkům nabyl pronzgímatel na základě § 1 a § 5 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 
věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění.

2. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání pozemek parc.č. 1612/11 o výměře 44 m2, část 
pozemku parc.č. 1614/2 o výměře 147 m2 a část pozemku parc.č. 1615/1 o výměře 110 ra2 - celková 
výměra činí 301 m2 - v kat. území Dejvice, obec Praha uvedené v odstavci 1. tohoto článku tak, jak 
je vyznačeno na přiložené kopii katastrální mapy - viz příloha této smlouvy (dále jen jako „předmět 
nájmu") a nájemce tento předmět nájmu do svého užívání přijímá.

n.
Účel nájmu

Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy za účelem užívání 
jako zahrádku k rekreačním účelům.
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m.
Doba nájmu

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

IV.
Nájemné

ročně, tj. 11,- Kě/mVrok. f ^ kor™
Z pndané hodnoty, ve zněni pozd^ch předpisů, od Lěo^L-in '235/2004 Sb > 0 dani

2. Nájemce se»*■ ■ ^S&SLSStZtžZ*-* jgr^; - «platí, a to bezhotovostním převodem na účet nronaiímaf i áň^°r0ku’ 23 n^ž ^ náJemné 
Evropská 2690/17,160 41 Praha 6, č. ú. 149024-OMSI^wSn ^ “ PPF
Tento den je současně dnem uskutečnění plné^ J3S' Mm0S264’ KS a.s.,

0558.

1 |^£2£5£?ss —■*»vydání bezdůvodného obohacen,' ve s^lu §29Ma17JZ f &^ch>
V platném znění. Tato platba bude uhrána na účet 2 Sb" 0bíans^ ^oník
smlouvy nejpozdčji ke dni 31.12.2019 pronajimatele uvedeny v ČI. IV. odst. 2. této

■ Alikvotnl část nájemného za období od 1.10.2019 do 31 12 
Ke (slovy: osm set třicet pět konin českých),
, °t° plánku nejpozději do dne 31.12 
dané období.

nsi- , . 2019 (92 dní), která Činí částku 835 -
201 ňZta 1 "a 1 pr0najímale'e uyeden>' V odst. 2 
2019. Tento den je současné dnem uskutečnění plnění za

5. Pronajímatel a nájemce
upravit výši nájemného a 0právnfn Maticky
dodatku ktéto smlouvě. V případě že do 3 měsíců’ L ^™^součfa,f toho,° oznámení bude návrh
k^dodatku.jehožpiaLet^^et^ei  ̂ta®uta* “***
oprávněn tuto smlouvu vypovědět podle ČI. vťodst. 2 té“s^0u^ P>™ajímatel

V.
Závazková Část

oajnm ve stavu, v jakém se ke dni nabytí úěinnosti této smlouvy nachází.1. Nájemce přejímá předmět nái

2. Nájemce se zejména zavazuje:
a) užívat předmět nájmu jako řádný hospodář a pouze k úěelu

stanovenému v této smlouvě,
b) řádně a včas hradit nájemné dle ustanovení ČI. IV. této smlouvy.

d) bezodkladně hlásita okohosti - pP=í E&SSSA2BX

e) pn skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vyklizenv i^i
vefttvu.vjakératylvdobě.tdyhopřm^ds  SS£{5%Z«£S£*

charakteru.
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užívání, nedohodnou-Ii 
předávací protokol,

í) provádět na své 
nájmu.

se smluvní strany jinak. O předáni předméh. nájmu bude pořízen 

vlastní náklady běžnou údržbu, drobné opravy, čištění a úklid na předmětu

* .loísssr sr ««s„
3. Nájemce je povinen:

^ DáÍmu neV2nikk aoda- P«P- odstranit veškeré vady

* ssszsse

*sscsssaaaejairy-gs^E-s,^tt
tyto závady zdokumentuje a prokazatelným způsobem oznámí ^pronajímatelodstranění těchto zjištěných závad. ^^i^^e^ov^onakto^^t&éTomáin^tóvatty ottoranit

na majetku vzniklých na předmětu nájmu budou připsány k tíži

na předmětu 
se souhlasem

emce,

4. Případné újmy na zdraví a Škody 
nájemce.

1

—íssSSěS
6 - '^pSstSi^rSiS^S nát

p edmětu nájmu, tedy ani nárok na úhradu protihodnoty toho, o co se zS

7• Nájemce nesmí zřídit třetí 
souhlasu pronajímatele. osobě k předmětu nájmu užívací právo bez předchozího písemného

VI.
Výpověď smlouvy a skončení nájmu

1 sssíiaeiastasKnebo pontší-li nájemce podmínky této smlot^nebo užíváTJe^SS ná
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3. Pronajímatel je oprávněn, po předchozím upozornění nájemce, obsahujícím náhradní lhútu k plnění, 
která nesmí být kratší než 7 dnů, vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní době v případě 
prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc.

4. Účinnost této nájemní smlouvy lze ukončit i v dalších případech stanovených občanským 
zákoníkem, není-li touto smlouvou ujednáno něco jiného.

5. Výpovědní doby počínají běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

6. Výpověď bude druhé smluvní straně doručena do vlastních rukou na její adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, popřípadě najinou adresu oznámenou dle odst. 7 věty druhé tohoto článku.

7. Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu pronajímatele nebo nájemce uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi 
tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty.

8. Smluvní strany sjednával, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních 
služeb se řídí § 573 občanského zákoníku.

vn.
Smluvní pokuty

1* 23 porušení níže uvedených smluvních povinností je nájemce povinen zaplatit pronajímateli tyto
smluvní pokuty: 3

a) za užívání předmětu nájmu v rozporu s účelem nájmu dle ČI. U. této smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 100,- KČ (slovy: jedno sto korun českých), a to za každý i jen započatý den, v němž bude 
toto porušení povinnosti trvat,

b) v případě, že nájemce při skončení nájmu nepředá v souladu sčl. V. odst. 3 písm. e) této 
smlouvy pronajímateli vyklizený předmět nájmu, a to nejpozději ke dni skončení nájmu, 
je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne 
protokolárního předání předmětu nájmu,

c) v případě, že nájemné nebude řádně zaplaceno do 30 dnů ode dne termínu splatnosti, je nájemce 
povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení, minimálně však 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých),

d) za porušení povinnosti oznámit místo doručování korespondence podle čl. VI. odst 7 věty druhé 
této smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč (slovy- 
deset korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat,

e) za porušení každé další povinnosti uložené nájemci touto smlouvou, která není utvrzena žádnou 
ze smluvních pokut dle tohoto odstavce, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní 
pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den, v němž 
bude porušení této povinnosti nájemcem trvat.

2. Smluvní pokuty sj ednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků pronajímatele na náhradu škody
vůči nájemci a lze je požadovat kumulativně.
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vin.
Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené touto smlouvou 
ustanoveními občanského zákoníku

Z' nřZlfVj 43 V^0"2 č- ,3,/200° Sb> ° hla™™ «*» Praze, ve W pozdějších
předpisů tímto Pronajimatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hi m Pmhv
vTlTot / “ ř165;8-2?19- »»*■ Pronájmu předmětu nájmu uvedS

se řídí pří služnými
ostatními účinnými právními předpisy.a

3‘ ^dn^ré^°1ÍV vustanovení.íé^ smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
CT neTUlI, >1rm a/neb0Jbude hledáno neplatným či nevynutitelným soudem 

?J § ^ orgáliem! pak ^ neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv*
či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich části. na platnost

4 žsíssk;aasstřdoplnSD pouze se ^ °bou—-
S' frP^”ÍS VýS'°Tě !°,UhlflS! 8 ,tm> aby tat0 by)a “vedena v Centrální evidenci smluv

sfES- u « f ,Pr°naJ elem- k1erá Je veřeJné Přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, číselné označeni této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

6‘ nm!v!í Prohlašují že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v 611. - vm. této smlouvy)

7 stíswanKKsssis sar ■*“ ■— —
8' TmoS^.?UVa Jnabývá pklností dnem jejího podpisu oběma smluvními 

1.10.2019, nejdříve ale dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si 
vážnou a svobodnou vůli. 
připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha Č. 1 - kopie katastrální mapy se zákresem předmětu náj

stranami a účinnosti dnem

- , ^smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji
Smlouva se nepřici dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho

mu

‘tý-t/fáV P. V Praze dne:

za nájemce:

3^Ing.

V i*

Wi
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