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Dodatek Č. 1
ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání

č. 20170550 ze dne 30. 12. 2017
Dále uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku Č. 1 k výše uvedené Smlouvě

o nájmu prostotu slouŽícího podnikání (dále také ,,smlouva").

Česká republika -
se sídlem:
Ě;:ě j"dnající:

DIČ,
bankovní spojení'
V r V

c. uctu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:
datová schránka:

Správa státních hmotných rezerv
Praha 5 - Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv
48133990
CZ48133990
Česká národní banka, poboČka Praha
19-85508881/0710 (pro platbu nájemného) příjmový
Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového

4iqaa3x

(dále jen ,,pronajímatel")

Obchodní Ehma
se sídlem:
fakturaČní adresa:

kontaktní adresa:

spisová znaČka:
zastoupena:

IČO,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo úČtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
datová schránka:

(dále jen ,,nájemce")

EUROVIA CS, a. S.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110
00 Praha 1, MUCODE1519 závod Čechy východ, po box 202,
160 41 Praha 6
eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
LuboŠem Trojánkem místopředsedou představenstva
45274924
CZ45274924
KomerČní banka, a. s.
141370152/0100

bjpdzta

(dále také spoleČně ,,smluvní strany")
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UČelem uzavření tohoto Dodatku Č. 1 je důsledná implementace právních předpisů,
vydaných v období po uzavření smlouvy, vztahujících se k postavení a působnosti Správy a z nich
yyp1ý"ající potřeba zpřesnit úpravu vzájemných vztahů za úČelem jejich zefektivněni při správě
majetku státu, se kterým je Správa přísluŠná hospodařit.

Uzavíraný dodatek Č. 1 je podle shodné vůle smluvních stran úplným zněním a v plném
rozsahu nahrazuje dosavadní znění smlouvy. Dodatek je uzavřený podle ustanovení § 2302 a násl.
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník") a v souladu se zákonem Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
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fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz

2



Článek I
Úvodní ustanovení

1 Tato smlouva je uzavírána v souladu se zákonem Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o majetku"), a je jí
pronajímán doČasně nepotřebný majetek státu, k němuŽ přísluŠí hospodařit pronajímateli

2 Majetek tvořící předmět nájmu je ve smyslu ustanovení § 14 odst 7 zákona o majetku nepotřebný

Článek II
Předmět nájmu

1. Česká republika je vlastníkem a pronajímatel je příslušný hospodařit s nemovitou věcí, pozemkem parc. Č
817/2 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 5656 m'; vŠe zapsané na LV Č. 984 v k. ú. Smiřice,
okres Hradec Králové, vedeném u Katastráhúho úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastráhú pracoviŠtě
Hradec Králové

· P V F p r - · P V P r r V · · p2. Pronajimatel touto smlouvou prenechava najemci za uplatu do uzivam nemovite veci specifkovane v odst. 1
tohoto Článku, a to konkrétně

0 ostatní plochu (venkovní skladová plocha 5656 m').
· P · V V V r · r · " V P V P P r r ·3. Pronajimatel se zavazuje prenechat ptedmet najmu najemci k docasnemu uzivani a najemce se zavazuje platit

za to sjednané nájemné v souladu s ČI V této smlouvy.

4 SpoleČně s nájmem neposkytuje pronajímatel nájemci dalŠí plnění.

5 V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za pronajímatele

a) Vedoucí střediska v místě plnění a to ve vŠech jednáních, která nejsou touto smlouvou výslovně
svěřena kontaktní osobě pronajímatele (zejm. předání předmětu nájmu)'

pan tel. e-mail:

b) Kontaktní osoba pronajímatele, která je oprávněna k plnění povinností pronajímatele dle této
r V r V V V ' · · r V - P V V r ·smlouvy, je opravnena pisemne povent jineho zamestnance pronaµmatele. O tomto povereni je

kontaktní osoba pronajímatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu nájemce.

Článek III
ÚČel nájmu

1 Nájemce je oprávněn a povinen uŽívat předmět nájmu uvedený v ČI II odst 2 této smlouvy za úČelem
provozování své podnikatelské Činnosti (předmětu podnikáni), kterou je provádění staveb, j"jich změn a
odstraňování, a dále vyuŽívání pronajatého pozemku jako manipulaČní plochu a mezi úložiště stavebního
materiálu pro stavbu D1106 Hradec Kiálové Smiřice, jako úložiště Štěrkodrtě, dále pro moŽnost umístění
mobůního míchacího centra pro míchání mechanicky zpevněného kameniva urČeného do konstrukČní
vrstvy D1106, dále téŽ k uskladnění matetiálu Pronajímatel prohlašuje, Že předmět nájmu je k tomuto úČelu
stavebně a technicky urČen

2 Případná změna úČelu uŽívání předmětu nájmu nebo předmětu podnikání nájemce v předmětu nájmu musí
být předem projednána a písemně schválena pronajímatelem, a to i v případě, Že by se mělo jednat jen
o nepodstatnou změnu ve smyslu § 2304 odst. 2 obČanského zákoníku. Nájemce prohlašuje, Že je mu znám
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stav předmětu nájmu, který odpovídá úČelu sjednaného nájmu a Že tento prostor v tomto stavu do nájmu
V ' " r p

prijnna.

Článek IV
Doba trvání nájmu

1. Nájem podle této smlouvy se sjednává na dobu urČitou od 1. ledna. 2018 do 30. dubna 2019.

2 Pronajímatel a nájemce výslovně prohlašují na základě vzájemné dohody, Že pro tento nájemní vztah vylučují
aplikovatelnost ustanovení § 2230 odst. 1 obČanského zákoníku o automatickém obnovování nájemní
smlouvy po ukonČení smluvně dohodnuté doby nájmu; pokud by proto nájemce uŽíval předmět nájmu 1 po
uplynutí nájemní doby a pronajímatel by j"j ani nevyzval do jednoho měsíce k odevzdání předmětu nájmu,
nemůŽe za žádných okolnosú platit, Že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných
původně

Článek V
Nájemné a jeho splatnost

1 Za uŽívání předmětu nájmu specifikovaného v ČI II odst 2 této smlouvy se nájemce zavazuje platit
pronajímateli měsíČní nájemné ve výši 7.409,36 KČ (slovy sedm tisíc Čtyři sta devět korun českých
třicet Šest haléřů K nájemnému se nepřipoČítává DPH

V souvislosti s touto nájemní smlouvou nejsou pronajímatelem nájemci poskytována Žádná plnění spojená
V r r p V V r · " · " " " V r V P V r · · P r V P P rs uzivantm predmetu najmu. Najemce se zavazuje zajist1t si vesketa potrebna plneni souv1se]lc1 s uzivannn

předmětu nájmu pro svoji Činnost sám a na vlastní náklady

2 Celková měsíČní úhrada nájemného je uvedena v Příloze Č 1 (Cenové ujednáni) této smlouvy.

3. Výše nájemného dle odst. 1 tohoto Článku je stanovena v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů a je sjednána dohodou smluvních stran.

V P V P p · r r · P P P V V r " P ·4. Fakturu za mesicm platbu za nájemné vystavi pronajimatel v dmem kalendarnim mesici a nájemce je
povinen platbu uhradit nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce na úČet pronajímatele, uvedený v záhlaví
této smlouvy Nájemce je povinen uhradit nájemné i za kalendářní měsíc, v němŽ skonČí doba nájmu dle
ČI. IV odst. 1 smlouvy. Dnem zaplacení je den, kdy byla platba připsána na úČet pronajímatele.

· r · P V - V " r V · P · P V V r · P · P P5. Pronaµmate1 )ě opravnen jednostranne upravit výsl najemneho predmetu najmu takto: najemne — smluvní
strany se výslovně dohodly, Že nájem dohodnutý touto smlouvou je pronajímatel oprávněn, vŽdy s platností
od 1. ledna následujícího kalendářního roku, valorizovat podle míry inflace vyjádřené přírůstkem
průmětného roČního indexu spotřebitelských cen, j"ž vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny
za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců vyhláŠené Českým statistickým úřadem s tím,
Že výchozím datem pro stanovení valorizace bude míra inflace ke dni 30 září předcházejícího kalendářního
roku.

6. Úpravy Přílohy Č. 1 této nájemní smlouvy, tj. Cenové ujednání, platné od 1. ledna následujícího kalendářního
roku, oznámí pronajímatel písemně nájemci nejpozději do 15. prosince předcházejícího kalendářního roku,
kterého se cenové úpravy dle odst 7 tohoto Článku týkají SouČástí oznámení bude 1 způsob výpočtu nové
výše nájemného Pokud bude nájemné navýšeno o více neŽ 5 % oproti předchozímu Cenovému ujednání,
má nájemce právo ve lhůtě 15 dnů od doruČení tohoto Cenového ujednání od této smlouvy odstoupit.

7. Nové Cenové ujednání platné vŽdy od 1. ledna kalendářního roku podle odst. 6 tohoto Článku se stává
nedílnou Částí této smlouvy Takováto úprava nájemného se považuje za dohodu smluvních stran o její
změně podle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a nevyŽaduje písemný dodatek

Vke snilouve.
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Článek VI
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Pronajímatel se na základě této smlouvy zavazuje"

a) přenechat nájemci předmět nájmu k uŽíváni",

b) umoŽnit nájemci na jeho náklady oznaČení jeho názvu (firmy) na ateálu střediska ptonajíinatele,
oznaČení podlah pronajatých prostor nápisy a Čísly v souladu s názvy a Číslováním jeho skladového
hospodářství, popř téŽ Šúty, návěstími a podobnými znameními nájemce,

C) umoŽnit nájemci nakládku a vykládku.

2 Nájemce se na základě této smlouvy zavazuje'

a) platit za pronajatý předmět nájmu sjednané nájemné ve výši, způsobem a v termínech uvedených
v ČI. V této smlouvy, jakož i hradit v souladu s touto smlouvou plnění spojená s uŽíváním předmětu
nájmu,

b) uŽívat předmět nájmu jako řádný hospodář v souladu s právními předpisy a touto smlouvou, zejména
chránit předmět nájmu před poŠkozením, zniČením a nepřiměřeným opotřebením a k ujednanému
úČelu,

C) zabezpeČit plnění povinností vyplý"ajících ze zákona Č. 133/1985 Sb., o poŽární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, jeho prováděcích právních předpisů a z jiných předpisů upravujících povinnosti
nájemce na úseku poŽární ochrany a neodkladně a průběŽně odstraňovat zjištěné nedostatky,

d) dodrŽovat bezpeČnostní i hygienické předpisy a nařízení platné na poboČce pronajímatele, se kterými
byl řádně seznámen, coŽ podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje, provádět kontrolu stavu předmětu
nájmu z hlediska hygieny, ekologie a bezpeČnosti práce v souladu s poŽadavky obecně závazných
právních předpisů,

e) provádět drobné opravy a běŽnou údrŽbu předmětu nájmu po celou dobu nájmu na vlastni náklady;
bez zbyteČného odkladu písemně oznámit pronajímateli potřebu ostatních oprav, které má provést
pronajímatel; v případě nesplnění této povinnosti je nájemce povinen uhradit Škodu tíin způsobenou
a nemá práva, která by mu jinak přísluŠela pro nemoŽnost nebo omezenou moŽnost uŽívat předmět
nájmu pro vady, jež nebyly vČas pronajímateli oznámeny dle § 2208 obČanského zákoníku (tj. zejména
nemá právo na přiměřenou slevu z nájemného, právo poŽadovat náhradu úČelně vynaložených
nákladů na provedení opravy, právo na prominutí nájemného a právo na výpověď' nájmu bez
výpovědní doby),

f) umoŽnit pronajímateli vstupovat do předmětu nájmu a provádět kontroly dodrŽování poŽárních
a bezpeČnostních předpisů, kontroly technického stavu a způsobu udrŽování a uŽívání předmětu
nájmu, vČetně plném" stanovených podmínek poskytování sluŽeb, a to za přítomnosti nájemce nebo
jeho zaměstnanců, pokud nebude doba kontroly s nájemcem předem dohodnuta, v neposlední řadě
umoŽnit i kontrolu provedení případných větších oprav a úprav ptovedených se souhlasem

· P V · · r r V " V V r · P · · Vpronaµmatele; souČasne je pronaµmate1 opravnen vstoupit do predmetu najmu ve vyjimecnych
případech i bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý
havarijní stav či jiná podobná skuteČnost; o tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit
ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo moŽno nájemce informovat předem,

g) neprovádět bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele na předmětu nájmu stavební a jiné
úpravy, které by změnily charakter nebo vzhled předmětu nájmu, provádět montáŽ a demontáŽ
stávajícího technického vybavení předmětu nájmu a pouŽívat technické vybavení předmětu nájmu nad
rámec jeho urČení,

r V r V p p r V V P · P P r r Vh) snášet omezeni v uzívani predmetu najmu v rozsahu nutnem pro ptovedeni optav a ostatni udtzby
předmětu nájmu, k němuŽ je povinen pronajímatel,

:R = Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, fax: +420 251
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i) průběŽně odváŽet a likvidovat na své náklady případné odpady, které vzniknou nájemci v době uŽívání
předmětu nájmu,

j) dodrŽovat reŽim vstupu platný pro poboČku pronajímatele a pokyny pronajímatele nebo jeho
zmocněného zástupce o povolování vstupu a vjezdu do areálu poboČky a předmětu nájmu,

k) ke dni skonČení nájmu vyklidit předmět nájmu uvedený v ČI. II a předat jej pronajímateli nebo jeho
zmocněnému zástupci ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běŽnému opotřebení
a pronajímatelem povoleným např technickým a stavebním úpravám a o tomto sepsat a podepsat
s pronajímatelem nebo jeho zmocněným zástupcem protokol o předání předmětu nájmu a to ke dni
ukonČení nájmu; poruŠení této povinnosti nemá vliv na uplatnění nátoku na náhradu Škody
pronajímatelem vůči nájemci; dále v průběhu jednoho kalendářního měsíce před skonČením nájmu je
nájemce povinen umoŽnit dalŠím zájemcům o pronajmutí prohlídku předmětu nájmu v přítomnosti
pronajímatele nebo jeho zástupce; nájemce je dále povinen ke dni skonČení nájmu odstranit
z předmětu nájmu na vlastní náklady oznaČení svého názvu (fumy) na areálu poboČky pronajímatele,
oznaČeni" předmětu nájmu nápisy a Čísly v souladu s názvy a Číslováním jeho skladového hospodářství,
popř téŽ Štíty, návěstí a podobná znamení nájemce, umístěné na předmětu nájmu se souhlasem
pronajímatele,

l) sjednat a po celou dobu trvání nájmu udrŽovat pojištění pro případ své odpovědnosti za Škodu
e · r r · · " V r pa v rozsahu odsouhlasenem pronaµmatelem; najemce je povinen kdykoliv na pozadani pronajimatele

předloŽit potvrzení své pojišt'ovny o platnosti a úČinnosti tohoto pojištění,

m) uhradit daň z pozemku či ze staveb a jednotek, s nimiŽ má přísluŠnost hospodařit pronajímatel dle
zákona Č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

3 Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu uvedený v ČI II nebo jeho část do podnájmu třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a bez spLnění podmínek uvedených v ustanovení § 27
zákona o majetku.

Článek VII
Poskytování některých specifických služeb

VeŠkerou manipulaci, tj z"jména nakládku na přepravní techniku svých odběratelů, manipulaci apod. si
zajišt'uje nájemce sám a na vlastní náklady

Článek VIII
Sankce

1 Při prodlení nájemce s úhradou nájemného dle ČI V této smlouvy nebo úhrad za plnění spojená s uŽíváním
předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,2 °/0 z dluŽné Částky za
každý i započatý den prodlení aŽ do úplného zaplacení dluŽného nájemného.

2 Nájemce je povinen za každý i opakovaně zjištěný případ poruŠení povinností, nebo nesplnění povinností
uvedených v ČI. VI odst. 2 písm. c)-g), i), k)-) a odst. 3 této smlouvy, zaplatit pronajímateli smluvní pokutu
ve výši 10 % z ceny nájemného za každý případ poruŠení povinností.

3 Pronajímatel a nájemce se výslovně dohodli, Že v případě, kdy bude nájemce uŽívat předmět nájmu i po
uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán a nedojde k obnovení nájmu, je nájemce povinen hradit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného měsíČního nájemného, a to za každý

V e V V P P V V p ·1 započaty mesic uzivani predmetu najmu.

4. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem se splatností do 14 kalendářních
dnů ode dne jejího doruČení nájemci na úČet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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5 Nájemce prohlašuje, Že vŠechny smluvní pokuty dle této smlouvy vČetně jejich výše považuje vzhledem
k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, Že úhradou smluvní pokuty nebude dotČeno právo pronajímatele na
náhradu Škody vznildé z poruŠení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje v plné výši.

Článek IX
Odstoupení od smlouvy a výpověď' smlouvy

1 Nájemce bere na vědomí, Že pronajímatel je ze zákona povinen odstoupit od této smlouvy v případě, kdy
V

nebudou spLněny podmínky stanovené v § 27 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a j"jíin
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tj. v případě, kdy bude potřebovat předmět
nájmu k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu Činnosti.
Nájemce není oprávněn v případě vyuŽití tohoto ustanovení ze strany pronajímatele uplatňovat vůči
pronajímateli jakoukoliv náhradu Škody či jiné nároky vůči pronajímateli; takových případných nároků se
tímto nájemce výslovně vzdává

2 Pronajímatel má právo rovněŽ odstoupit od smlouvy v případě vyhláŠeni krizového stavu

3. Odstoupení dle odst. 1 a 2 tohoto Článku je úČinné dnem doruČení oznámení o odstoupení nájemci
a nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do jednoho měsíce

4 Pronajímatel má dále právo odstoupit od smlouvy i před uplynutím sjednané doby nájmu z těchto důvodů'

a) nájemce uŽívá předmět nájmu v rozporu s úČelem této smlouvy,

b) nájemce je po dobu delŠí neŽ jeden měsíc v prodlení s placením nájemného,

c) nájemce přenechá předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu
pronajímatele,

d) nájemce změnil úČel nájmu bez předchozího souhlasu pronajímatele

5 V případě, Že nájemce pronajímateli písemně oznámí, Že neakceptuje úpravy Přílohy Č 1 této nájemní
smlouvy, uskuteČněné podle ČI. V odst. 6, 7 této nájemní smlouvy, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doruČení
úpravy Přílohy Č 1 této smlouvy, je pronajímatel nebo nájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit

6. V případech uvedených v odstavcích 4, 5 tohoto Článku, nájemní vztah konČí dnem následujícím po
doruČení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně

7. Pronajímatel má rovněŽ právo odstoupit od smlouvy v případě:

a) prodeje předmětu nájmu nebo změny přísluŠnosti hospodařit s předmětu nájmu; v tomto případě je
pronajímatel povinen odstoupení od smlouvy oznámit nájemci ve lhůtě nejméně jednoho měsíce před
datem úČinnosti odstoupení od smlouvy a nájemce je povinen v této lhůtě předmět nájmu vyklidit,
pokud nedojde k jiné výslovné dohodě smluvních stran,

b) je ii věcně a místně příslušným insolvenČnírn soudem zjištěn úpadek nájemce Smlouva zanikne dnem
vydání rozhodnutí soudu o úpadku nájemce.

8. V oznámení o odstoupení od smlouvy dle odst. 4. písm. a) aŽ d) a odst. 7 písm. b) tohoto Článku musí být
urČena přiměřená lhůta, ne vŠak delŠí neŽ 15 dnů, ve které dojde k předání předmětu nájmu pronajímateli

9 Nájemce můŽe jednostranně písemně vypovědět nájemní vztah v těchto případech:

a) nájemce ztratí způsobilost k předmětu podnikání,

b) pronajatý předmět nájmu se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému uŽívání,

c) pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti vůči nájemci
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10 Nájemce dále můŽe jednostranně písemně vypovědět nájemní vztah, pokud předmět nájmu ke své Činnosti
již nepotřebuje výpovědní doba je v tomto případě tříměsíČní a poČíná běŽet prvním dnem následujícího
kalendářního měsíce po doruČení výpovědi pronajímateli

11 Pronajímatel můŽe jednostranně písemně vypovědět nájemní vztah z důvodů
obČanského zákoníku. Výpovědní doba je tříměsíČní a poČne běŽet první den
následujícího po doruČení výpovědi druhé smluvní straně.

uvedených v § 2309
kalendářního měsíce

12.Snilouva můŽe být ukonČena i písemnou dohodou obou smluvních stran k jakémukoliv datu.

Článek X
r rDorucovani

Písemnosti, mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (z"jména výpověď' a odstoupeni), se zasílají v elektronické podobě
prostřednictvím datových schránek. Nelze-li pouŽít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím
provozovatele poŠtovních sluŽeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

Článek XI
Závěrečná ujednání

1 Smluvní strany se dohodly, Že dalŠí skuteČnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
obČanského zákoníku.

2 Nájemce souhlasí s ůrn, aby tato smlouva, vČetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na
internetových stránkách pronajímatele. Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Uveřejnění smlouvy zajišt'uje pronajímatel

3. Nájemce souhlasí, aby pronajímatel poskytl Část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí
informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Doba nájmu můŽe být prodlouŽena pouze v souladu se zákonem Č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pouze písemným dodatkem
k této nájemní smlouvě. Návrh na prodlouŽení nájmu předloŽí nájemce nejpozději 3 (tři) měsíce před
sjednanou dobou ukonČeni" nájmu písemnou formou. Pokud nebude návrh předloŽen v této lhůtě, má

" r V r · e P · V r P p P · · ' V V rpronaµmate1 za to, ze nájemce nema zajem na dalsim trvaní najemního vztahu a vyhtazuje si moznost uzavrit
v této době dalŠí nájemní vztah s jiným nájemcem.

5. VeŠkeré změny nebo doplňky této smlouvy (změna sídla, bankovního úČtu, změny příloh apod.) jsou vázány
na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, vČetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně
oznaČeny, pořadově vzestupně oČíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

6 Pronajímatel nepojišt'uje objekty, v nichŽ je umístěn předmět nájmu, ani uloŽené věci a zboží nájemce, na
což nájemce výslovně upozorňuje a nájemce toto upozornění bere na vědomí podpisem této smlouvy

7. Pronajímatel neodpovídá za Škodu na uložených věcech nájemce, pokud prokazatelně nevznikla úmyslným
· V P · rzavinenirn pronajnnatele.

8 Nájemce prohlašuje, Že úČet uvedený v záhlaví smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude
povinným registraČním údajem dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
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9. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nepřecházejí na právního nástupce nájemce, pokud to přímo
nestanoví zákon.

10.Tato smlouva je vyhotovena v 5 (slovy' pěti) stejnopisech, z nichŽ nájemce obdrŽí 1 (slovy' jeden) stejnopis
a pronajímatel obdrŽí 4 (slovy' Čtyři) stejnopisy.

11.Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední

12.Pronajímatel a nájemce prohlašují, Že si smlouvu ve znění shora uvedeném přeČetli, souhlasí s jejím
obsahem, a Že smlouva je uzavírána urČitě, váŽně a za nikoli nápadně nevýhodných podmínek Na důkaz
toho připojují své podpisy.

13.Nedílnou souČástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha Č. 1 Cenové ujednání

Za pronajímatele:

Česká republika-Správa státních
hmotných rezerv ' '

V dn, 3 1 -12- 2018

Za nájemce:

EUROVIA CS, a.s.
b

l

Ing. Pavel štl"g'j CSc.
předseda Správy státní 1 hmotnýc'Á rezerv

Martin Borovka
předseda představenstva

Luboš Trojánek
místopředseda představenstva
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Příloha č. l smlouvě č. 20170550

CENOVÉ UJEDNÁNÍ
platné od l. l. 2019 Smlouvy č. 20170550

D '
b 0 ' 0 ' ' ' : '

: b ' ' , D

,. 1' najem

, m'/měsíc 5656 m' 1,31 paušální 7.409,36 bez 7.409,362 volna plocha

'"''

Stránka 1


