
č. IDS 2019046 

RS: 0009820115 

Smluvní strany 

 

CIB RENT PÍSNICE s.r.o. 
se sídlem: Jeruzalémská 1321/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupená: Pavlem Španko 

IČ: 03091104 

DIČ: CZ03091104 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 117 961 593/0300 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 227515 

 

dále jen „Pronajímatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, 

místopředsedou představenstva                  
IČ: 00005886,  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH, 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1  

č. účtu: 1930731349/0800, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847 

 

dále jen „Nájemce“ na straně druhé 

nebo společně jako „Smluvní strany“ 

 

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“ ke smlouvě o nájmu  
č. RS 0009820015 (IDS 2116010) ze dne 3. 3. 2016 (dále jen „Smlouva“) následovně: 
 

Preambule 
Na základě kupní smlouvy č. 000016_2017 ze dne 8. 6. 2017 uzavřené mezi ČEZ a.s a CIB 

RENT PÍSNICE, s.r.o., se stal Pronajímatel vlastníkem pozemků parc. č. 910/1, parc. č. 911/34 
a  parc. č. 911/7 v k.ú. Písnice, obec Praha. Nájemce pro tyto pozemky v minulosti uzavřel 
Smlouvu s tehdejším vlastníkem - společností ČEZ, a.s., IČ: 45274649. Pronajímatel bere na 
vědomí, že v souladu s §2221 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zák. v platném a účinném 
znění, vstupuje do právního postavení původního vlastníka a s jednotlivými ustanoveními 
uzavřené Smlouvy vyslovuje svůj souhlas. Na základě výše uvedeného a na základě postupu 
přípravy stavby „Trasa I.D. metra v Praze“ se Smluvní strany dohodly na následujících 
změnách a doplnění Smlouvy. 

 

 

1. Předmět nájmu 

 

1. Čl. 1. odst. 1.1. se doplňuje o pozemek parc. č. 911/33 o výměře 442 m2 v k.ú. Písnice, 

zapsaný na listu vlastnictví č. 513 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 



 

2. Čl. 1. ods. 1.3. se nahrazuje tímto zněním: 
„Touto Smlouvou Pronajímatel pronajímá Nájemci Pozemky/jejich části:  
 

parc. č. 910/1   část o rozloze 875 m2   

 z této plochy bude:  část o výměře 489 m2 na celou dobu Stavby 

část o výměře 386 m2 po dobu do 1 roku 

parc. č. 911/33   část o rozloze 442 m2  

 z této plochy bude:   část o výměře 440 m2 po celou dobu Stavby  

     část o výměře 2 m2 po dobu do 1 roku   

parc. č. 911/34   část o rozloze 13 m2po celou dobu Stavby 

parc. č. 911/7    část o rozloze 763 m2  

 z této plochy bude:   část o výměře 263 m2 po celou dobu Stavby  

     část o výměře 500 m2 po dobu do 1 roku 

   

 (dále jen „Předmět nájmu“) za účelem realizace Stavby v rozsahu vymezeném v Příloze  
č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy (Záborová situace), aby jej ve sjednané době užíval a 

Nájemce se za to zavazuje hradit Pronajímateli nájemné stanovené dále ve Smlouvě. Užívání 
Předmětu nájmu je dle této Smlouvy rozděleno na dvě části dle doby trvání, a to na krátkodobé 
o délce trvání na jeden rok a na dlouhodobé o délce trvání na dobu provádění Stavby (oba tyto 
typy jsou vyznačeny v Příloze č. 1, a to dle přiložené legendy).“ 

 

3. Čl. 1. ods. 1.5. se nahrazuje tímto zněním: 
„V souladu s projektovou dokumentací budou na Pozemcích/jejich částech vymezených v odst. 

1.3 probíhat stavební práce související s realizací těchto objektů: 

 

na parc. č. 910/1  

 

    SO 24-01 

    ZS 

Příprava území  
Zařízení staveniště 

   

na parc. č. 911/33  

 SO 24-01 Příprava území  
 ZS Zařízení staveniště 

 SO 24-41 Provizorní vozovky a chodníky – ul. Libušská 

   
na parc. č. 911/34  

 ZS Zařízení staveniště 

 SO 24-01 Příprava území  
       SO 24-41         Provizorní vozovky a chodníky – ul. Libušská 

 

na parc. č. 911/7  

 ZS Zařízení staveniště 

 SO 24-01 Příprava území  

 SO 24-20 Stanice Písnice 

       SO 24-41          Provizorní vozovky a chodníky – ul. Libušská 

 



Budou-li v rámci těchto stavebních prací vybudovány objekty, které jsou v souladu s právní 
úpravou považovány za samostatnou věc v právním smyslu, nestanou se součástí 
Pozemků/jejich částí (dále jen „Objekty I“). Vlastníkem Objektů I bude Nájemce.“  

 

 

 

4. Čl. 1. ods. 1.6. se nahrazuje tímto zněním: 
„Na Pozemcích/jejich částech uvedených v bodě 1.3 budou realizovány dále vyjmenované 
objekty, které budou realizovány vyvolanou investicí, tzn. tvoří podmínku pro vydání 
stavebního povolení a realizaci Stavby: 
 

na parcele č. 910/1: 
  SO 23-71/01  Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 1.etapa 

  SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 2.etapa 

  SO 23-73/01 Přeložka kabelů NN PREdi a.s. – 1.etapa 

  SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa 

  SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa 

  SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefónica O2 – 1.etapa 

  SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems -1.etapa 

  SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 1. etapa 

  SO 24-71/02 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 2. etapa 

  SO 23-73/02 Přeložka kabelů NN PREdi a.s. – 2. etapa 

  

 
 

 

 na parcele č. 911/33: 
  SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa 

  SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa 

    

    

    

  SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefónica O2 – 1.etapa 

  SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems -1.etapa 

  SO 24-75/01 Přeložka VO – 1. etapa 

 

na parcele č. 911/34:   

SO 23-75/02 

SO 24-80/01 

SO 24-75/01 

 

Přeložka VO – 2.etapa 

Přeložka kabelů Telefónica O2 – 1.etapa 

Přeložka VO – 1. etapa 

 

  

na parcele č. 911/7: 
 

SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa 

SO 23-71/01 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 1.etapa 

SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 2.etapa 

SO 23-73/01 Přeložka kabelů NN PREdi a.s. – 1.etapa 

SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa 

SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 1.etapa 



SO 24-71/02 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. – 2.etapa 

SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa 

SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa 

SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefónica O2 – 1.etapa 

SO 24-80/02 Přeložka kabelů Telefónica O2 – 2.etapa 

SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa 

SO 24-81/02 Přeložka kabelů T-Systems – 2.etapa 

 

 

(dále jen „Objekty II“)“  

  

5. Čl. 1. odst. 1.8. se nahrazuje tímto zněním: 
 

„Na Pozemcích/jejich částech, které budou Předmětem nájmu po dobu Stavby či po dobu do  
1 roku, budou dále realizovány objekty:  
 

na parcele č. 910/1   

  SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská 

  SO 24-90/21 Terénní úpravy 

  SO 24-90/31 

  SO 24-09 

Sadové úpravy 

           Ochrana inž. sítí 
 

 

na parcele č. 911/33 

SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská 

SO 24-90/21 Terénní úpravy 

    SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí  
 SO 24-09   Ochrana inž. sítí 
 SO 24-44   Definitivní úpravy vozovek a chodníků – ul. Libušská 

 SO 24-55   Odvodnění komunikací a ploch 

 

na parcele č. 911/34 

  SO 24-90/61 

SO 24-44 

Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí 
Definitivní úpravy vozovek a chodníků – ul. Libušská 

   

na parcele č. 911/7 

  SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská 

  SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch 

  SO 24-90/21 Terénní úpravy 

  SO 24-90/31 

SO 24-09 

Sadové úpravy 

Ochrana inž. sítí 
 

(dále jen „Objekty III“)“ 

 

 

2. Doba trvání nájmu 

 

1. Článek 2. odst. 2.1. se nahrazuje tímto zněním:  
 „Nájem se sjednává na dobu určitou v délce provádění Stavby ode dne, kdy dojde 
k protokolárnímu předání Předmětu nájmu v souladu s odst. 3.1. Smlouvy, nebo ode dne 



následujícího po dni, kdy k takovému předání na základě předávacího protokolu ve smyslu odst. 

3.2. Smlouvy mělo dojít. Toto ustanovení se vztahuje k Pozemkům/jejich částem, a to: 

parc. č. 910/1   část o výměře 489 m2  

parc. č. 911/33   část o výměře 440 m2  

parc. č. 911/34   část o výměře 13 m2  

parc. č. 911/7   část o výměře 263 m2 “ 

 

2. Článek 2. odst. 2.2. se nahrazuje tímto zněním:  
„Nájem se sjednává na dobu určitou 1 roku ode dne, kdy dojde k protokolárnímu předání 
Předmětu nájmu v souladu s odst. 3.1. Smlouvy, nebo ode dne následujícího po dni, kdy 

k takovému předání na základě předávacího protokolu ve smyslu odst. 3.2. Smlouvy mělo dojít. 
Toto ustanovení se vztahuje k Pozemkům/jejich částem, a to:  

parc. č. 910/1   část o výměře 386 m2  

parc. č. 911/33   část o výměře 2 m2  

parc. č. 911/7    část o rozloze 500 m2 “ 

 

4. Nájemné 

 

1. Článek 4. odst. 4.1. se nahrazuje tímto zněním:  
 „Úhrada za užívání Předmětu nájmu je sjednána ve výši 120,- Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 
251.160,- Kč ročně, resp. jeho alikvotní část dle doby trvání nájemního vztahu. Úhrada za 
užívání Pozemků/jejich částí po dobu Stavby odpovídá výši 144.600,- Kč ročně (tj. za užívání 
plochy o výměře 1.205 m2) a úhrada za užívání Pozemků/jejich částí po dobu do jednoho roku 

odpovídá výši 106.560,- Kč ročně (tj. za užívání plochy o výměře 888 m2).“ 

 

 

5. Kontakty Smluvních stran 

 

Článek 7. odst. 7.2. se nahrazuje tímto zněním:  
„Smluvní strany určují následující osoby pro účely komunikace ve věci této Smlouvy: 

 

Na straně Nájemce: ve věcech smluvních  
.    

tel. , e-mail:  

.  

tel. , email:  

 

Na straně Pronajímatele:  ve věcech smluvních 

.  

Tel. , e-mail:  “ 

 

 

 

6. Závěrečná ustanovení 
1. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (Záborová situace) nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy. 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
3. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna. 



4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, včetně Dodatku č. 1 bude zveřejněna v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
a účinném znění, Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě a v tomto 

Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace 
a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Nájemce dále 
bere na vědomí, že Pronajímatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
a účinném znění, a že veškeré informace týkající se Smlouvy a Dodatku č. 1 budou bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Pronajímatel obdrží dvě 
vyhotovení a Nájemce jedno vyhotovení. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatné, nevymahatelné 
anebo zdánlivé, nepozbývají ostatní ustanovení tohoto Dodatku č. 1 platnosti. Namísto 
neplatného, nevymahatelného či zdánlivého ustanovení se použijí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů upravující otázku vzájemného vztahu Smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 v plném rozsahu odpovídá jejich svobodné vůli, 
jeho text v celém rozsahu přečetly a s veškerými jeho ustanoveními souhlasí. 

 
 

 

 

Přílohy:  č. 1 – Záborová situace  
 

V Praze dne  V Praze dne 

Za Pronajímatele 

CIB RENT PÍSNICE s.r.o. 
 

 

Za Nájemce 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

 

 

……………………………………… 

Pavel Španko 

jednatel 

........................................................................ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

 

 

 

........................................................................ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva  

 


