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SMLOUVA O NÁJMU - UMÍSTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ
NÁPOJOVÝCH A SVAČINOVÝCH VÝDEJNÍCH AUTOMATŮ

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo Životního prostředí
se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
za kterou jedná: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
IČ: 00164801
bankovní spojení: ČNB, Praha l
číslo účtu: 7628001 /0710

(dále jen ,,Prona/ímateř')

a

COSTE czech a.s.
sídlo: Bělohorská 3434/1 l, 430 01 Chomutov
za kterou jedná: Ing. Miluše Rohlová, členka představenstva
IČ: 284 44 469
bankovní spojení: KB Chomutov
číslo účtu: 43-5476020237/0100

(dále jen ,,Nájemce")

I.
Prohlášení pronajímatele

l)

2)

Pronajímatel má příslušnost hospodařit s nemovitou věci ve vlastnictví České
republiky, a to s pozemkem parč. č. 1224!4, součástí kterého je budova č.p. 1442,
v katastrálním území Vršovice, obec Praha, zapsáno na LV č. 486, vedeném
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (vše
společně dále jen ,,NEMOVITOST").

Pronajímatel prohlašuje, že:
(a) je oprávněn níže specifikovaný PŘEDMĚT NÁJMU Nájemci na základě této

smlouvy pronajmout a tuto smlouvu v celém jejím rozsahu platně uzavřít,
(b) niže specifikovaný PŘEDMĚT NÁJMU je v době podpisu této smlouvy způsobilý

ke sjednanému účelu nájmu, a PŘEDMĚT NÁJMU Pronajímatel dočasně
nepotřebuje ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb.. o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném znění.
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II.
Předmčt slnloll\"y

l ) Přcdinčtcm snľ]ou\"\' o nájmu je plocha situo\"aná \" pi'i7clnniln podlaží \" proqt()ríicl1
.místnosti pro l]á\"<tč\"y l)udo\"\" č. I). 65. ulice \'ršorická. \" Praz'e 1("). o cclko\ e

>l)odlaho\"C plošc 2rn". určcná \i'hradl]ě k umístěni nápojo\ ých a s\"ačino\"ýcl]
výdejních autoinatú (dále jen .A ll/on1(7/1"") nabídkou l)ohoto\"čho l)rodcj c
potra\'il]ái"skéllo sortimentu pro zaměstnance a 11á\"štč\"])iky Pl"(jnaji11)iľtele.

2) 1"ředená plocha bude pronajata x'ájenici vYlučnč 7a účclcin l)c'sk\u)\'áni služeb pro
Pronajiníatde. a to na základe" Sn]lou\"\" o nájmu umístěni a prm 0/0\ árii nál)oio\ í ch

-a sračinorých \"ý(kjnich auton]:ltíl.

Ill.
Předmět nájmu

l) Pronajimatel touto sn]lou\'ou přencchává Nájemci plochu uvcdenou \" ČI. ll.. která .je
blíže sl)eciňko\"aná a označená v plánku přízemí. kteiý tvoří Přílohu č. l této nájemní
smlouvy (dále jen ,.l'/'e(l/1"/(""/ n(ij/nl/"). aby ji užíval způsobeni stano'c cnýrn touto
smlouvou a y souladu s přisluš11ýrni právními předpisy.

2) Nájemce je oprávněn Přcdniět nájinu užívat pouze jako provozní prostory pro
poskytování služcb Automatíi \" souladu s předničtem podnikáni N'ijemce. zapsaiiým
clo obchodního rejstříku.

3) Pronajimatel zajisti a poskytne Nájemci společně s Pře(lnlčtem nájniu možnost
napojcni na elektrickou energii a přň'od pitnC vody, na něž je Nájemcc oprávnčn
Automaty připojit. Připojeni na zdroj elektrické energie pro ,iednotli\'ý Automat bude
zajištěno elektrickou zásuvkou 230 V" 16A. připojeni na \'ňitřňi vodovod pitné vodv
bude zabezpečeno piipojkou ukončcnou víloko\i'm kohoutem DN 3,'8 s hadicovou
\'yústkou.

J) Nájemcc se za\·'azuje hradit Pr()najilnatcli nájem za pro\'ozo\·"áni Automatů. \."čctňč
paušálni úhrad',' za spotřebu vodv a elcktrickC el1erzie.

1\ r;

Typy autoniatu

l ) -\ájunce sc zavazuje \' Přcdmčtu 11á.imu in$[al('\'"at l ks 1]álj()jo\ Cho autoll]atu na tcplě
nápojc a i ks s\"ačino\"e|lo auton)atu.

2) \' připadč. že '. prubčhu platnosti tělo sn]lou\ \ buclc il)slíllo\ál] \c
.\ \'hra7cnčm prostoru pro ulniqtč1}i přistrojú dal<i '\utoln,lt nem cclcni \ l)ředcllo/irn

- .odstd\"c1 ncbo bude ]nsta]o\"án \" jiném pr()storu budo\"\' \'1ZP. neho bude pr()\L"(]cna
.,\"ýmčna nčktcrčho z AutonlattL u\"e(knčh(' \'" předchozin] odstarci. hude tato Ln]čna

aL]toriLoYána fi)r1nou l)iscn]na1o (k)datku k této snlh)u\ č. rc't\"rlcnCho ('prá\ rlčn\"nll
zástupci obou sn]lu\"nich stran.
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Provoz automatů

l) Kájcníce budc 7aiištb\"at pro\'o7 Aut()nlatú na x\"é nákladr a G\"ojĹ ()dpo\"č(lllost.

2) Nájemcc odporidá za soulad insta]o\'aní-"ch Automatů s platníini tecllnickůni a
..prá\'ninli l)řcdl)isy zLjrnCna na úseku hygiclly. bezpečl1osti a r)ožárni ochrany. za jejích

l)c7pečnou instalaci a rro\ 07.

3) Nájenice na scbe v sou\"islosti s pro\"o7cln Autoinatú přcbirá pq\ innobti \ Jý NŠ\ ajici lc
Zákona č. 133 ] 9X5 Sb.. o požiirni ochranč \" platnCm znění a 7 dalších sourisejicich
l)řed])isu.

J) Ná.jcrncc sc za\"azuje pojistit nainstalo\'ané Automaty proti násilnéniu l)osk(jzel]i a
zcizeni.

S) Nájemcc je povinen Pronajímatcli kc dni instalace předložit platnou clektrorerizi
Automatu poři7enou na vlastni nákladv a dále \' illter\'alecl) dle platnC ]egislati\ \'. Do

- edoby přeclloženi platná clektrorevizc nebude Nájemci povolen provoz Autoniatú.

6) Automatv zustávaji vlastnictvím Nájemce. 7árnér umístit další automaty jiného
. .provozovatele s obdobnýni sortinlente!n ve stcjných budovách Pronajimatcle níusi být

předem oznámcno Nájemci.

7) Manipulovat s Automaty je oprávněn výhradně Nájemce. Pronaiin]atc| není oprá\ nčn
bez předcho7iho písemného souhlasu Automaty ani je.jich části přenechat k užíváni
jiné osobě. jakýmkoliv zpúsobcin je zatěžovat právy třetích osob, jakkoli s nimi
disponovat. nebo je přemístit. nebo umožnit jcjich přemistčni.

S) Ná.jemce bude udržovat Autoinatv \' řádném a l)r()\'ozuschopnéln stavu. zajisti
..pra\'i(]elné doplňováni a obnlčňo\"áni sol1in]entu Autolnatl'l. jeiich pravidelnou údržbu

a servis a bude jednat tak. aby byla zajištěna spokojenost spotřebitelů a co
nejefcktivnějši \"vůžiti Automatů.

9) \" Autoníatech nebudou nabízeny nápoje a občcrstreni po lhútč lnillilnáll]i 11\ an!i\ o".ti
neho dol)oručenCln terminu spotřeby.

l l)) Prodejní ccm" v Autoinatech budou odpovídat ccňo\'é nabídce podané \" p()ptá\'k()\'Cm
..i'izeni.

l l ) \' případě ohlášcni diobnC p('ruch\ xc Yájemce za\ a/uje ('(lstranit drobnolj poi uchu do
J hodin od nahltišeni poruchy. Pro nahlášcni poruchy je uži\"atc]um k dispozici
bc7p]atná tclefônni linka Xájemcc číslem 800 188 388. uvedená i na hla', nim panclu
Automatů. \' případě \"čt<i poruchv v:'niklC na těchto 7aři7cnich sc Yájcmcc /a\ a/uie
odctranit poruchu do 24 ]1odil] od nahlášeni. \ přípaclč poruchy dclši ncž prac()\"ni
dnv sc Nájemce 7.a\'azuic dodat náhradní r)r()\'oíuschopný přistroj.

.
l 2)Jcdnou nííNičně zajisti Xá.junce 11\ zzienicků scř\ is Autolnalu. Ť\"to činnosti budc

pr(j\"á(jčt na \']aqni náklady a ()dpo\"čdn()q. stcjnč tak o(l:traljo\ Lini /ii\ ad
nc/.a\"il1čných neodbol1]ou rnanipulaci nebo Úlň} sIným l)oško/eniln.

j 3 } \'" případě. Bc '\utomat '1ě\ í·dá 7l)Čf mince které 'nají ij\"t 'í ráccní ncho '." Minadč
:U U Ĺ ^í iň " " r" "T 'k . -'"'¥ ,,.u. g ,,' j .ii. Le L



Nájemcem Pronajímateli. Peněžní obnos bude předán kontaktní osobě Pronajimatele
jednou měsičnč.

14)Za účelem instalace, pravidelného doplňováni sortimentu, údržby a servisu umožni
Pronajímatel pK)věřeným pracovníkům Nájemce přistup k Automatům v pracovních
dnech v době od 7,00 hod do 18,00 hod. Pouze ve výjimečných případech (havárie) i
ve dnech pracovního volna. Seznam pracovníků s nezbytnými údaji p'o jejich
jednoznačnou identifikaci, včetně typů a registračních značek vozidel pK)uživaných při
této činnosti, předá Nájemce Pronajimateli nejµ'zději při podpisu této smlouvy.
Nájemce bude jakékoli změny v údajích uvedených v tomto seznamu neprodleně
ohlašovat Pronajimateli.

/5) Pronajimatel se zavazuje Automaty chránit před rx)škozenim, zničením, ztrátou a
odcizením. V případě vzniku jakékoliv pK)ruchy či závady, poškozeni, zničeni. ztráty
nebo odcizeni Automatu bude Pronajimatel ihned informovat Nájemce o vzniklé
situaci a případně o tom, kdo ji způsobil.

16)Nájemce se před instalaci Automatů seznámil se stavem prostor určených
Pronajimatelem k umístěni Automatů a nemá k těmto prostorám žádné výhrady.
Nájemce současně prohlašuje. že je mu stav Předmětu nájmu dobře znám. a že je
způsobilý k užívání ke smluvenému účelu.

VI.
Doba trvání nájmu a ukončení nájmu

l) Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 8 let, tj. do 28. 2.
2024.

2) Nájemní vztah založený touto smlouvou je možno ukončit písemnou dohodou
smluvních stran ke dni stanovenému v dohodě, odstoupením a výpovědí sniluvní
strany ze zákonných důvodů nebo dále smluvenou výpovědí nebo smluveným
odstoupením Pronajímatele.

3) Pronajimatel může před skončením dohodnuté doby nájmu jednostranně ukončit
nájemní smlouvu výpovědí sjednanou podle § 27 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZMS), jestliže Nájemce nebude řádně a včas plnit své povinnosti
vyplývající z této smlouvy nebo jestliže Předmět nájmu bude Pronajimatel potřebovat
k plnění fůnkcí státu nebo jiným úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného
předmětu činnosti.

4) výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet první den měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5) Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení. Dnem doručení se
smlouva ruší, tj. ex nunc.
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VIl.
Nájemné a úhrada za služby

l) Smluvní strany se dohcdly, že nájemné dle této smlouvy bude činit 7.200,- KČ včetně
DPH (slovy: sedmtisicdvěstě korun českých) za l rok nájmu (tj. 300,- Kč za jeden
měsidl automat). Pronajímatel není plátcem DPH. Součástí sjednaného nájmu je i
paušální platba za odběr elektrické energie a studené vody.

2) Pronajímatel a Nájemce si ujednali platby za nájemné a služby za oba Automaty za
jeden měsíc takto:

a. vodné a stočné: 200.- Kč/mčsic vC. DPH,
b. odběr elektrické energie: 200,- Kč/měsic vC. DPH,
c. nájem z Předmětu nájmu uvedeného v ČI. Ill. činí 200,- Kč/měsic vC. DPH.

3) Nájemce je povinen platit nájemné dle této smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy.
4) Započne-li nebo skonči-li nájem v průběhu kálendářniho měsíce, náleží Pronajimateli

pk'uzc poměrná část měsíční splátky nájemného.
5) Nájemné dle odst. l tohoto článku je splatné čtvrtletně ve výši '/4 ročního nájemného

na účet Pronajimatele uvedený v záhlaví Za datum splatnosti je považován 15.
kalendářní den druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, za které je nájemné
placeno. Nájemné se má za uhrazené okamžikem připsáni příslušné částky na účet
Pronajimatele.

6) V případě. že účinnost této smlouvy nenastane k l. dni kalendářního čtvrtletí, je za
datum splatnosti pro první kalendářní čtvrtletí účinnosti této smlou\y považován 15.
kalendářní den účinnosti této smlouvy.

7) V případě prodleni se zaplacením sjednané výše nájmu bude účtován úrok z prodlení
dle platných právních předpisů v zákonné výši. Prodlení s placením nájemného
Pronajimatel písemně oznámí Nájemci do 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti
platby nájemného.

VIII.
Doba provozování

l) Nájemce se zavazuje k datu účinnosti této smlouvy zajistit dodání a instalaci
Automatů, uvedených v ČI. IV. této smlouvy a jejich uvedení do provom. Přesná
místa instalace a provom Automatů jsou určena přípojnými místy pitné vody a
elektrické energie.

2) Po skončeni platnosti této smlouvy je Nájemce povinen okamžitě, nejpozději však do
tří dnů od skončení její platnosti, odvézt Automaty z budovy Pronajímatele. V případě
porušeni této povinnosti je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve
výši 100,- kč za každý den prodlení s odvozem Automatu. Zaplacením pokuty není
dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
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Práva a poí'innosti smluvních stran

.] ) Yájunce ziwazujc užívat Předmčt nájmu pol17c" k účclu qtano\'cnCm \' ('l ll. této
»mlou\'\'. Pro jakoukoli\" 7mčnu \'c 7púsobu Llži\"ál1i Přechnčtu nájmu Kájcmccrn jc

.nezbg tn$ předcho/i piycmný bouhlas Pronajimatele.

2) Xájcmce není ol)rá\"něn dát Přcdmět nájmu do podnáilnu třetí o':obč 1)c7 ľ)i"cclch()zil]o
písemného souhlasu Pronajiníatele. a to ani zčásti.

3) Nájemce ncni oprávněn na Předmčtu 11ájmu pr('\"ádét žádné stavební nebo jiné úpra\"y
bez předchozího piseinněho souhlasu Prona.jimatele.

4) Při užíráni Předniětu nájmu sc Nájemce bude chovat tak. ab': Pronajimatcli nc\'7nikla
žádná škoda. Pokud Nájemce s\j1ň jcdnánirn škodu zpúsobi. 7a\'a7u,ie sc r:'niklou
škodu uhradit jak Pronajímateli. tak i uhradit p'oškozcni případné třetí strain'. a to \'"

W

plnéin rozsahu \'7niklC škody.

5) Opravy poškozeni Předničtu nájmu. které Nájemce zpiisobil. hradí Ná.jernce \' plné
výší a na své náklady.

W

6) Nájenice je povinen umožnit Prona,jimateli na jeho žádost vstup do Přcdrnětu nájmu
zejména za účelem kol1troly dodržováni podrninck této smlouvy, pro\'á(lčni nutných
oprav. údržbv nebo kontroly".

7) V připadč. žc během trvání
údajích. příp. zastuljujicich
strany po\"inny příslušné
odkladu.

této nájeinni slnlouvy dojdc ke 7nlěně \' idcntitikačnich
osobách Nájemcc nebo Pronajiniatele. jsou obě sinluvni

změny nahlásit druhé sln]u\"ni štranC bez zbytečného

B) Pr()najinlatel .jc povinen udržovat svým 11ák]adem Předmčt ná,jinu \"c SĹä\"lj zpusobilán
ke smlu\."cnänu užíváni.

9) x"c.ipozdě,ii \" den skončeni nájmu. \'" případů (.)dst('upeni pak nejp('7.clěji clo 3 dnti po
doručcni o711á1]1eni () odsloul)eni. předá 1\"ájerncc Pronaiilnateli Předinčt nájniu řádně
\ \'kli/cln' a \'C s;ta\ u \ jakém ho přc\ /äi. přihlédnutim k ol)\ ',Klánu ()potřcl)eni.

. .,

l ()) Kcpředii ii Yájcnice při skol)čelli nájmu Předinčt nájinu a řádnč \ \"kli/cní". náleží
Pronajimateli náhrada \'é nši u,ic(lnallého náicmneh(' až do dne. kdy Xájuncc
Pronajiinatcli Pi"edničt nájmu skutcčnč o(lc\ zdá.

l l ) X áicnlcc l)cz\"í"|lradl]č souhlasi sc /\"cřcinčnirn s\"č i(lc!ltiňkacL' a celám znčni
Slnlou\"\ \"čctňč CCl1O\ 'ich údaiu \" souladu s přidušnůní l)rá\"nimi přcdpis'c'

.



X.
Ostatní ustanoveni

i) vzájemná komunikace mezi Pronajimatelem a Nájemcem bude probíhat přednostnř
telefonicky nébo prDstřďnictvim elektronické pošty. pokud se Smluvní strany
nedohodnou pro jednotlivé případy jinak.

2) Kontaktní osobou Pronajimatele je pi. J tel.: . email:

3) Kontaktní oso&u Nájemce je tel.: , email:

XI.
Závěrečná ustanoveni

l) Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
2) Změny nebo úpravy této nájemní smlouvy mohou být provedeny pouze formou

písemného a očíslovaného dodatku. Bez dodržení těchto podmínek není změna
smlouvy platná.

3) Tato nájemní smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy před jejím podpisem přečetly a se
zněním smlouvy a s podmínkami zde uvedenými plně souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy.

5) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Půdorys vstupní haly s vyznačením
Předmětu nájmu a Příloha č. 2 - Kopie výpisu z OR.

16-02- 2016V Praze dne.. .. ... ......

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního

16-02- 2016
V Praze dne. ........,. ...

· 0

Ing. Miluše Rohlová
člen představenstva
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [lČ 00215708]" dne 15.2.2016 v 14:16:51.
EPVki:052O4W76aSs/+3K+tny2Pg

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajskýni soudem v Ústi nad Labem
oddíl B, vložka 1998

Datum zápisu:___,. 25, srpna 2008
Spisová značka: B 1998 vedená u Krajského souäu v Ústi"nad Labem
Obchodní firma: COSTE czech a.s.
Sídlo: Bělohorská 3434/11, 430 01 Chomutov """"""""
Identifikační číslo: 284 44 469
Právní forma:

_ _ _
Akciová společnost

Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

_ _ _ výroba,_ obchod a sl_užby_neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona_ ___
silniční motorová vozidla - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnÍmi """ "
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahujÍcÍ 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat, nebo věcí

Statutární orgán -
představenstvo:

Předseda
představenstva:

VĚROSLAV BARDOUN, dat, nar. 9. března 1982
Ciboušovská 157, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohři
Den vzniku funkce: 2, záři 2013
Den vzniku členství: 2, září 2013

Člen představenstva:
Ing, MILUŠE ROHLOVÁ, dat. nar. 14. záři 1979
Ve Stráni 5691, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 2. září 2013

Člen představenstva:
Ing. PETR VARINSKÝ, dat, nar, 8. dubna 1966
Březenec 270, 43111jirkov
Den vzniku členství: 2, září 2013

Počet členů: 3
., Způsob jednání:... _ __ , Společnost zastupuje samostatně každý"člen představenstva."" """ "" " """

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

JITKA VÁŇOVÁ, dat, nar. 10, dubna 1964
Partyzánská 3762/25, 430 01 Chomutov
Den vzniku členství: 2. září 2013

Počet členů: 1
Akcie:

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-
Kč

Základni kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se Ť)odřídi|a zákonů jako celku posn.tpen' podle § 777 OčISt.
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