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NAJEMNI SMLOUVA č. CH17/223

O nájmu prostoru
sloužícího podnikání uzavřená

'J x g podle zákona č. 89/2012 Sb, V platném Znění

iz'

N [že uvedené/10 dne, měsíce a roku mezi smluvními smmam i:

I. Smluvní strany:

Pronajímalel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.n.

SE sídlem Kodaňská 521, Praha 10, Vršovice. PSČ lOO 00

Zastoupena: ing. Petrem Kratochvllem, jednatelem společnosti

ve veřejném rejstříku vcdcném Městským soudem V Praze sp.zn. C 41695
zapsaná
ICO: 64573877

DIČ: C2699003219

Tel:

Fax:

Email:

(dále jen pronajímatel)

Nájemce: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

SC sídlem Jeremenkova 161/1 l, 730 00 Ostrava V ítkovícc

zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu V Ostravě. Ddd íl AXIV, vložka S45

Zasloupena: ,lllI)r. Petrem Vaňkemw Ph, D.. generálním ředitelem

476 72 234IČQ:
DIC: není DPHplátce

Fakturační

Kontaktní osoba: Olga Adeltová

Tel :

Eemat'l:

(dále jen nájemce)

došla k uzavření následující smlouvy:

II. Předmět nájmu:

l) Pronaj ímatel jako vlastník správní bvudovy
v KÚ Chrudim na stavební parcele číslo

288/1, Tovární ulice č„p.1 12, PSC 537 01 Chrudim IV, pronaj im á nájemci níže

uvedené prostory v této správní budově v tom to rozsahu:

Malá prodej na V přízemí administrativní budovy O celkove' výměře 59 m2

podlahové plochy, dle připojeného schématu. jež je nedílnou součástí této

Příloha č. 1.smlouvy jako

2) Pronajímatel prohlašuje. že jc oprávněn přenechat výše uvedené prostory sloužící

podnikání do nájmu nájemci ve smyslu ustanovení š 2201 a násl zák. č. 89/2012

Sb., a že neexistují okolnosti, ktere' by jinak bránily jeho oprávnění pronaj ímat tyto

nemovitosti.
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III. Účel nájmu:

l) l'mnaj imane' prostory bude Náiemce
užívat k

Zaj i št'ování předmětu
své Činnosti, ke

které je oprávněn, tj. výkon veřejného zdravotního poj ištění.

2) Nájemce je oprávněn užívat přiměřeným a obvyklým způsobem společné prostory,

jako jsou chodby, schodiště, výtahy a sociální zařízení v uvedeném podlaží a

účelu V ostatních Částechpřiměřeně nájmu budovy.

IV. Doba pronájmu:

Nájemci je předmět nájmu pronaj at dnem 1.2.20171 Nájemní
vztah mezi

smluvními stranami se uzavírá na dobu neurčitou S tříměsíční výpovědní dobou,

V ýpovědní doba začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po

doručení výpovědi druhe smluvní straněi Nezaplaceni nájemného a služeb do 30

dnů po splatnosti je důvodem k okamžitému vypovězení nájemní smlouvy ze

strany pronajímatele (v
souladu s důvody uvedenými v zákoně č. 89/20 12 Sb.,

občanský zákoník, § 2309;

Nájemní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran .

V. Nájemné:

Cena nájemného je stanovena smluvně ve výši 6952; Kč ( slovy

šesttisícdevětsetpadesátdvěkoruny české) měsíčně.

Nájemné na m2 podlahové plochy předmětu nájmu číní 1414,. Kč/ rok (bez

DPH).

Nájemné nájemníkovi neplátci DPH, je v souladu q § 56:1 zákona č. 235/2004 Sbn

0 dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. osvobozeno od daně,

Náiemce jc povinen prokazatelně sdělit pronajímateli případnou změnu svého

postavení plátce Či neplátce DPH, a to Ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od teto

změny, jinak odpovídá prunąiímateli Za škodu, která by neuplatněnim

odpovídajícího režimu DPH při pronájmu pronajímatelí vznikla, Smluvní strany se

vzájemně dohodly na tom, že úprava Výše nájemného bude prováděna vždy k 1.4.

daného kalendářního roku a to s ohledem na stanovení míry inflace Českým

statistickým úřadem v ľOCC předchozím.

VI. Služby:

Cena elektrické energie a tepla je řešena formou přeúětování přepočtených částek

na plochu předmětu nájmu Zdeje zahrnuta spotřeba V pronaj ate'm prostoru a podíl

na spotřebě ve společných prostorách Cena vodne'ho a stočného je řešena formou

přeúčtováni částek přepočtených na počet osob dle prohlášení nájemce DPH Ll

elektrické energie, tepla, vodného a stočného je účtována sazbou dle platného

znění zákona O DPH,

Za odvoz odpadu a EZS bude nájemce hradit pronajim ateli měsíční paušální

platby. Telekomunikační služby (pevnou linku, internet) si zajistí nájemce sám a

bude jc hradit příslušným dodavatelům těchto služeb.

EXCALIBUR ARMY spol. s no. 2



31W: z :7.

A

V

Cena služeb měsíční paušální platby:

Odvoz Kčodpadu 50,-

EZS 300,- Kč

Celkem
350,- Kč

K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH V aktuálně platné výši.

VII, Způsob úhrady nájemného ?i služeb:

Nájemné a paušální platby za služby budou účtovány čtvrtletně fakturou (daňovým

dokladem) vystaveným k 5. dní prvního měsíce čtvrt] eti. Dnem zdanitelného

plnění je den vystaveni daňového dokladu. Splatnost faktury je 14 dnůí po jejím

doručení Náj emci.

Vvúčtování energií:

Cena za energie (elektrická energie, teplo, vodné a stočné)
bude účtována dle

jej ich skutečné spotřeby na základě faktur od dodavatelů energií za dane' čtvrtletí

a to nejpozději do 15. dne prvního měsíce Čtvrtleti.následujícího Faktura je splatná

do 14 dní
po jejím doručení Náj emci. Dnem zdanitelného plnění je poslední den

daného (účtovaného) čtvrtletí. Energie není fakturována za skladové prostory.

VIII. Smluvní sankce:

1) Pro případ prodlení s jakoukoliv platbou sj ednávají strany úrok Z prodlení, který

zaplatí Náj emce Pronaj ímateli ve výší 0,1 % z dlužné částky mi každý den

prodlení,

2) Pokud V případě ukončení nájmu Nájemce nevyklidí pronajaté prostory nej později

do 7 dnů (nebude-li dohodnuto jinak) po ukončení nájemního vztahu, je

Pronaj ímatel oprávněn vyklídit předmětné prostory „svépomoci“, k čemuž mu

Nái emce dává výslovný souhlas a věci nájemce uloží Pronaj ímatel do skladiště.

N áklady za uskladnění hradí náj emce, stejně jako náklady spojené S vyklizenírn.

IX. Ostatní ujednání:

1) Náj emce j e povinen:

užívat pronaj atý předmět nájmu ve shcdě S uzavřenou smlouvou přiměřeně

a určení,jej ich povaze

platit nájemné a služby dle výše uvedených ustanovení této smlouvy,

nahradit případné škody vzniklé svým provozem,

hradit náklady spoj ené s obvyklým udržováním předmětu nájmu, Běžnou

údržbou se rozumí úklid, mytí oken, připadne' malování, čištění koberce

atd,

provádět a hradit drobné opravy do výše 3000,- Kč za jednu opravu,

bez zbytečného prodlení oznámit pronaj ímateli potřebu oprav, které má

provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za

škodu tim způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak pří slušely pro

nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc
pro vady věci, jež nebyly

včas pronaj imateli oznámeny,

_I____.
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