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eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2,
za kterou právn  jedná Ing. Karel Pekárek, editel odboru Hospoda ení s majetkem státu
Územního pracovišt  Ústí nad Labem, na základ  P íkazu generálního editele . 6/2014
v platném zn ní,

O: 69797111

(dále jen „pronajímatel“),

a

euroAWK s.r.o.
se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4,
kterou zastupuje Bc. Kate ina Sekytová, prokuristka, nar. xxxx 1973 a Ing. Pavlína Losinská,
prokuristka, nar. xxxx 1971,

O 24196819,
zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, sp. zn. C 187727, vl.
187727

(dále jen „nájemce“),

uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon .89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 27 zákona
. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní

pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“), tuto

S M L O U V U

O  N Á J M U  N E M O V I T É  V C I

.  1 6 / U / N o v / 2 0 1 9

l. I.

1. eská republika je vlastníkem níže uvedené nemovité v ci:

Pozemek:

 parcela íslo 501, druh pozemku zastav ná plocha a nádvo í, zp sob využití zbo eništ ,
zp sob ochrany rozsáhlé chrán né území,

zapsaný na listu vlastnictví . 60000 pro katastrální území St ekov, obec Ústí nad Labem,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, katastrálním
pracovišt m Ústí nad Labem (dále jen „p edm t nájmu“).

2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ  Protokolu o p edání a
evzetí majetku státu dle § 13 odst. 4 zákona . 290/2002 Sb., íslušný s p edm tem nájmu

hospoda it, a to ve smyslu § 9 odst. 2 zákona . 219/2000 Sb.

l. II.

1. Pronajímatel p edm t nájmu do asn  nepot ebuje k pln ní funkcí státu nebo jiných úkol
v rámci své p sobnosti ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona . 219/2000 Sb.



2. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje p enechat nájemci p edm t nájmu k do asnému
užívání a nájemce p edm t nájmu do nájmu p ijímá a zavazuje se platit za to pronajímateli
nájemné a užívat p edm t nájmu jako ádný hospodá  k ujednanému ú elu.

3. Ú elem nájmu je naložení s majetkem státu nepot ebným k pln ní funkcí státu formou nájmu
edm tu nájmu pro nájemcovu innost, a to k umíst ní a provozování oboustranné stavby

pro reklamu – billboardu a je využívána k podnikání.

4. Nájemce prohlašuje, že je mu stav p edm tu nájmu dob e znám, nebo  si jej prohlédl p ed
uzav ením této smlouvy a potvrzuje, že p edm t nájmu je ve stavu zp sobilém k ádnému
užívání podle této smlouvy a že jej pronajímatel seznámil se zvláštními pravidly, která je t eba

i užívání p edm tu nájmu zachovávat (zejména s návody a technickými normami).

l. III.

1. Nájemné za p edm t nájmu se sjednává ve smyslu § 27 odst. 3 zákona . 219/2000 Sb. ve
výši 31.300,00 K  ro . Pom rná ást nájemného za období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019
ve výši 10.462,00 K  je splatná do 15. 10. 2019.

2. Nájemné je splatné bezhotovostn  na ú et pronajímatele xxxxxxxxxx, variabilní symbol
4901900614, a to vždy do 31. 3. p íslušného kalendá ního roku.

3. Zaplacením se podle této smlouvy rozumí p ipsání p íslušné ástky na bankovní ú et
íjemce platby.

4. Skon í-li nebo po ne-li nájem v pr hu platebního období, náleží pronajímateli pouze
pom rná ást nájemného.

5. Pronajímatel m že každoro  s ú inností na období od 1. ledna upravit výši nájemného
v závislosti na r stu spot ebitelských cen v p edchozím kalendá ním roce. Výše nájemného
se v takovém p ípad  upraví podle následujícího vzorce:

N(t+1) = Nt × (1 + It/100)

kde

N(t+1) je výše nájemného v b žném kalendá ním roce,

Nt je výše nájemného v p edchozím kalendá ním roce,

It je pr rný ro ní index spot ebitelských cen za p edchozí kalendá ní rok zve ejn ný
eským statistickým ú adem a vyjád ený v procentech.

Takto upravenou výši nájemného pronajímatel uplat uje písemným oznámením nájemci.
Písemné oznámení musí být nájemci doru eno nejpozd ji sedm kalendá ních dn  p ed
splatností navýšeného nájemného. Nájemce se zavazuje takto stanovené nájemné hradit.
V p ípad  že pronajímatel navýšení nájemného neprovede v daném roce, m že p i dalším
navýšení nájemného použít kumulovanou míru inflace za dobu od posledního navýšení.

l. IV.

Nájem p edm tu nájmu se sjednává na dobu od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2026.

l. V.

1. Jakékoliv zm ny na p edm tu nájmu, stavební úpravy, umíst ní jakékoliv reklamy i
informa ního za ízení a terénní úpravy p edm tu nájmu má nájemce právo provád t jen na
základ  p edchozího písemného souhlasu pronajímatele, jehož sou ástí bude i ujednání
smluvních stran o tom, zda mají být úpravy k datu ukon ení nájmu odstran ny a ujednání o
vzájemném vyrovnání smluvních stran z d vodu zhodnocení p edm tu nájmu. Po ud lení



takového písemného souhlasu pak nájemce jakoukoliv zm nu provádí na sv j náklad. Bez
ud lení písemného souhlasu není nájemce oprávn n zm ny na p edm tu nájmu provést a
nemá nárok na vyrovnání p ípadného zhodnocení p edm tu nájmu.

2. Provede-li nájemce zm nu na p edm tu nájmu bez písemného souhlasu pronajímatele a
neuvede na výzvu pronajímatele p edm t nájmu do p vodního stavu, m že pronajímatel
nájem vypov t bez výpov dní doby a požadovat po nájemci i náhradu vynaložených
náklad  v souvislosti s uvedením p edm tu nájmu do p vodního stavu.

l. VI.

1. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci užívat p edm t nájmu k ujednanému ú elu.

2. Pronajímatel je povinen p edm t nájmu udržovat v takovém stavu, aby mohl sloužit ú elu
užívání.

3. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušené užívání p edm tu nájmu po dobu trvání
nájmu.

4. Nájemce je povinen užívat p edm t nájmu jako ádný hospodá  a pouze k ujednanému ú elu
l. II. odst. 3), vycházejícímu z povahy p edm tu nájmu a stavebního ur ení tak, aby

nedocházelo k poškození p edm tu nájmu nebo opot ebení nad míru p im enou pom m a
okolnostem. P edm t nájmu nesmí být využíván k výrob , manipulaci a skladování výbušnin,
prudce ho lavých materiál , jed , drog a dalším innostem, které ohrožují nebo negativn

sobí na životní prost edí (zejména prašností, hlukem nebo exhalacemi). Nájemce nemá
právo provozovat jinou innost nebo zm nit zp sob nebo podmínky jejího výkonu, než jak
je uvedeno v l. II. odst. 3.

5. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli poškození, pop . vadu p edm tu nájmu, kterou
zjistil (pop . m l a mohl p i ádné pé i zjistit) a kterou má pronajímatel odstranit a to bez
zbyte ného odkladu (dle závažnosti vady).

6. Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v dob  uzav ení nájemní smlouvy strany v ly
a které nebrání užívání p edm tu nájmu.

7. Nájemce m že z ídit t etí osob  užívací právo (podnájem) jen v p ípad , vydá-li s tím
pronajímatel písemný souhlas.

8. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na p edm t nájmu, pop ípad
do p edm tu nájmu, a to zejména za ú elem kontroly dodržování podmínek této smlouvy,
provád ní pot ebných oprav nebo provád ní kontroly instalovaných inženýrských sítí.

9. Za organizaci a zajišt ní požární ochrany, bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany
životního prost edí a hygieny v souladu s platnými p edpisy odpovídá na p edm tu nájmu a
v p edm tu nájmu nájemce. Pronajímatel je oprávn n dodržování platných p edpis
kontrolovat.

10. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s b žnou údržbou p edm tu nájmu, nap . náklady
na udržování povrchu p edm tu nájmu a porost  na n m, jak trvalých, tak i travních, a
náklady na opravy poškození, které zp sobil nájemce nebo osoby ve spojení s ním. Nájemce
se zavazuje zajistit se  tak, aby travní porost nep esáhl výšku 30 cm.

l. VII.

1. Nájem skon í uplynutím doby, na kterou byl ujednán.

2. Nájem je možné ukon it dohodou smluvních stran.



3. Nájemní vztah m že být ukon en i výpov dí bez udání d vodu. Výpov dní doba iní t i
síce a po ne b žet prvním dnem m síce následujícího po doru ení písemné výpov di

druhé smluvní stran . V p ípad , že p estanou být pln ny podmínky podle ustanovení § 27
odst. 1 zákona . 219/2000 Sb. je pronajímatel oprávn n nájem ukon it okamžit . Okamžité
ukon ení nájemního vztahu je ú inné dnem doru ení oznámení protistran .

4. Smluvní strany se výslovn  dohodly na vylou ení op tovného uzav ení nájemní smlouvy
podle § 2230 zákona . 89/2012 Sb. a ujednávají si, že nájem bez ohledu na aktivitu
pronajímatele kon í ke sjednanému datu a p ípadné další užívání p edm tu nájmu nájemcem
nebude pokládáno za op tovné uzav ení nájemní smlouvy. Toto ujednání zárove  pokládají
za sd lení o ukon ení nájmu dle odst. 2 citovaného ustanovení ke sjednanému datu a

ípadné další užívání p edm tu nájmu nájemcem nebude pokládáno za op tovné uzav ení
nájemní smlouvy.

5. Užívá-li nájemce p edm t nájmu takovým zp sobem, že dochází k opot ebování nad míru
im enou pom m a okolnostem nebo že hrozí poškození p edm tu nájmu, pop ípad

užívá-li nájemce p edm t nájmu k jinému než sjednanému ú elu, vyzve ho pronajímatel, aby
edm t nájmu užíval ádn  a v souladu se sjednaným ú elem. Pronajímatel sou asn

poskytne nájemci p im enou lh tu k náprav  a upozorní jej na možné následky
neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li nájemce této výzvy, má pronajímatel právo nájem
vypov t bez výpov dní doby. Pokud by ale hrozilo vážné poškození nebo zni ení p edm tu
nájmu, má pronajímatel právo nájem vypov t bez výpov dní doby i bez p edchozího
upozorn ní.

l. VIII.

1. Nejpozd ji v den skon ení nájmu, v p ípad  okamžitého ukon ení nájemního vztahu (pop .
výpov di bez výpov dní doby) pak nejpozd ji do 15 dn  po doru ení oznámení o okamžitém
ukon ení (resp. výpov di), p edá nájemce pronajímateli p edm t nájmu vyklizený, uvedený
do p vodního stavu, p ípadn  ve stavu, v jakém p edm t nájmu p evzal s p ihlédnutím
k obvyklému opot ebení.

2. P i faktickém p edání a p evzetí p edm tu nájmu zp t pronajímateli bude smluvními stranami
sepsán protokol o p edání a p evzetí, ve kterém bude uveden stav p edm tu nájmu.

l. IX.

1. Neuhradí-li nájemce splatné nájemné ádn  a v as, je pronajímatel oprávn n požadovat
úroky z prodlení dle platné právní úpravy po nájemci.

2. Nep edá-li nájemce p i skon ení nájmu p edm t nájmu v as a ádn  vyklizený, uvedený do
vodního stavu, p ípadn  ve stavu, v jakém p edm t nájmu p evzal s p ihlédnutím

k obvyklému opot ebení, zaplatí pronajímateli za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05
% ro ního nájemného za každý den prodlení. Právo na náhradu škody v plné výši není
uplatn ním smluvní pokuty podle této smlouvy dot eno. Smluvní strany výslovn  vylu ují
použití ustanovení § 2050 ob anského zákoníku.

l. X.

Za užívání p edm tu nájmu nájemcem náleží pronajímateli za dobu od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019
náhrada ve výši 5.317,00 K , a to z titulu bezd vodného obohacení. Nájemce se zavazuje
zaplatit tuto náhradu do 15. 10. 2019 na ú et a variabilní symbol uvedený v l. III. odst. 2 této
smlouvy.

l. XI.

1. Smlouva je uzav ena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.



2. Smlouva nabývá ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se zákonem
. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . Pronajímatel
zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji
však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. Pronajímatel p edá nájemci doklad o uve ejn ní
smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv, jako potvrzení
skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní
strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva a
povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb.

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou v podob  oboustrann  uzav ených, vzestupn íslovaných dodatk
smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.

V Ústí nad Labem dne 12.09.2019 V Praze dne 30.08.2019

eská republika - ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových

euroAWK s.r.o.

Razítko a podpis Podpis

...................................................... ......................................................
Ing. Karel Pekárek

editel odboru
Hospoda ení s majetkem státu

Bc. Kate ina Sekytová
prokuristka

Podpis

......................................................
Ing. Pavlína Losinská

prokuristka


