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sMLoUvA o NÁJMU PRosToR SLouŻicÍcll pooľrxÁľÍ

CI.I
Smluvní stľany

1) Městská část Praha 5
se sídlem: Pľaha 5 - Smíchov, náměstí 14'tijna138ll4,PSČ 150 22
zastoupena: Mgĺ. Renátou Zajíčkovou, staľostkou
ICO:00063631
DIČ: CZ00063631
(dále jen jako ,,pronajímatel")

2) Společenství vlastníků jednotek Nádražní 761o Pľaha 5
se sídlem: Praha 5 _ Smíchov, Nádľažni76ll5Ż,PSČ 150 00
zastoupena: Maľkem Čeľmákem, předseđou yýboru aTerczií Kulakowskou, členkou výboru
ĺco: ozząązsg
(dále jen jako ,,nájemce")

(dále také společně ,,smluvní strany")

lzaviraji v souladu s ustanoveními $ 2302 a násl. zák. č,. 89lŻ0I2 Sb., občanský zákoník,
v platném zněni (dále jen ,,občanský zákonik"), tuto smlouvu o nájmu pľostoľ slouŽících
podnikání (dále jen,'Smlouva").

cl. II
Předmět nájmu

1)Pľonajímatelprohlašuje,ževsoulađusust'$l9odst. 1a$34odst.3zákonaě. 131/2000Sb.'
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), vykonává pľáva a
povinnosti vlastníka v ľozsahu vymezeném v zákoné a za podminek stanovených v ztlkoně a
Statutu hlavního města Prahy k:
jednotce č,.7611905, nacházejicí se v 1. nadzemnim pođlaží budovy č:. p.76I (dále jen

,,Jednotka č,.7611905"), kteľá stojí na pozemku parc. č. 608, v k. ú. Smíchov' na adľese Praha
5, Nádľažni 52 (ďále také jen ,,Budova"). Vlastnické pľávo k jednotce č,. ]6I1905 je zapsáno
u Katastľálního úřadu pro hlavní město Prahu' Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví
ć.12367 pro k. ú. Smíchov, obec Praha.

2) Jednotka č:. 7611905 je vymezana jako nebytová jednotka - pľostoľ sloužící podnikání o
celkové velikosti 17,7O m2 1dále jen ,,předmět nájmu")'

čl ľI
Nájemní vztah a rĺčel nájmu

1) Pronajímatelpřenechává předmět nájmu blíže speciÍikovaný v čl. il této smlouvy do uživźtni a
nájemce tento předmět nájmu do svého užívźní přijímá.

a
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2) Pronajímatel pronaj ímá nĄemci předmět nájmu za účelem provozování administrativní

činnosti.
3) Nájemc e se zavazuje, že předmět nájmu bude vyuŽívat pouze za účelem uvedeným v odstavci

2 tóhoto článku. Nesplnění této povinnosti se povaŽuje zahrubépoľušení povinností sjednaných

v této smlouvě a pľonajímatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu, kdyŽ výpovědnĺ

doba je jeden (1) měsíc.

člľ
Doba nájmu a stav předmětu nájmu

1 ) Náj emn í vztah se uzavirá na dobu neurčitou, a to od 01 .05 -2020 .

z) stäv předmětu nájmu je zaznamenán v písemném Pľotokolu o pŤedání a pŤevzetí předmětu

nájmu.
3) Sm|uvní stranyjsou povinny podepsat Protokol o předání apŤevzetipředmětu nájmu do 30 dnů

od podpisu téio smlóuvy. Nesplnění této povinnosti sę povaŽuje zahrubé porušení smluvních

podimĺnek této smlouvy a je důvodem pľo okamŽité odstoupení od této smlouvy. odstoupení je

účinné doľučęním oznámęní o odstoupení dľuhé smluvní stľaně.

4) Nájemce pľohlašuje, Že se před uzavřením této smlouvy dostatečně seznámil s ťaktickým i' 
pľávním ,iau.- předmětu nájmu, nemá proti němu námitek a shledává jej způsobilý kuživání
v souladu s účelđm sjednaným v č1. ilI odst. 2 této smlouvy. Nájemce se stejně tak seznámil se

stavem vnitřního vybavení předmětu nájmu a ľovněŽ jej shledává Íbnkční a ve stavu způsobilém

kuživániza účelem sjednaným v č1. ilI odst. 2 této smlouvy.

člv
Nájemné

1) Smluvní strany si sjednávaj i za pÍedmět nájmu měsíění nájemné ve výši L.100,_ Kč (slovy:

jeden tisíc jedno sto korun českých). Výše nájemného je sjednána bez DPH.
2) Pľonajímatel je oprávněn ve druhém a následujících lętęch trvání nájemního vztahu zvyšovat' 

nájemné o -í- inflace, kteľé bylo dosaŽęno v České ľepublice v pŤedcházejícím kalendářním

roce, vŽďy k pľvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po oznámeni změny výše

nájemného nájemci. Mírou inflace Sę rozvmí ľoční klouzavý pľůměľ změny hladiny

'pôtř"bit"1'kých 
cen v předmětném kalendářním roce. Pro určení míry inflace je určující

piĺ'l,'sny indéx, kteľý bude zveřejněn Českým statistickým úřadem.

CI. VI
Služby

1) Nájemce je povinen hľadit pľonajímateli veškeľé pľonajímatelem poskytované sluŽby spojené' 
'izĺrźrní- 

pr.d.''etu nájmu, které jsou blíŽe specifikovány ve Výpočtovém listu, který je

Přílohou č. 1 této smlouvy.
2) Nájemce bude při likvidaci odpadu postupovat v souladu se zákonęm ě. 185/2001 Sb.' o' 

odpadech, v platném zĺění (dále jen ,,zákon o odpadech") a souvisejícími předpisy. Všechny

p.ód.'kouu.'á odpady je nájemce povinen likvidovat ve smyslu výše uvedeného ztlkoĺa o
odpadech. Sběr a likvidace odpadu není pronajímatelem zajišťována.
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čl. vn

Splatnost a způsob placení nájemného a ostatních služeb

1) Nájemce bude hradit pľonajímateli měsíční nájemné v pľavidelných měsíčních splátkách, které
jsou splatné nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je
nájemné hrazęno.

2) Nájemce je povinen hľadit pronajímateli současně s nájemným stanoveným v čl. V odst. 1 této
smlouvy pravidelné záIohy na sluŽby spojené s užíváním předmětu nájmu (dále jen ,,služby").
Tyto zálohy budou nájemci předepsány spolu s nájemným a budou vyúčtovány po skončení
kalendářního ľoku. Výše těchto zá|oh se uľčí s přihlédnutím k výši souhľnných nákladů
pronajímatele, které tento bude muset vynaložit na veškeré služby poskytované nájemci, a je
současně uvedena na přiloženém Výpočtovém listu, kteľý tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě.
Případný nedoplatek z celkového vyúčtování jednotlivých sluŽeb bude splatný nejpozději do
15 dnů ode dne výčtování těchto služeb. Nájemce je opľávněn nahlížet do příslušných
dokumentů vztahuiicích se k těmto nákladům.

3) Nájemné spolu sę zálohami na sluŽby spojenými s uŽíváním předmětu nájmu bude hľazeno
bezhotovostní platbou příslušné částky na účet pronajímatele vedený u Komerční banky, a.s.,
č. účtu: 21 -3 437 7 1028] l 01 00, variabilní symbol : 907 61 09054.

4) Podkladem pľo placení peněžitých závazki jsou příslušná ustanovení této smlouvy.
5) V případě prodlení nájemce s úhľadou nájemného nebo služeb po dobu delší neŽ 5 kalendářních

dnů', zaplatí nájemce pľonajímateli smluvní pokutu ve výši 0,025 oÁ z d|užné částky zakažđý
započatý den pľodlení. Smluvní strany si ujednávají, že pľodlení nájemce s úhradou nájemného
nebo služeb po dobu delší než 1 (eden) kalęndářní měsíc, považují za zv|ášť hrubé porušení
povinností sjednaných v této smlouvě a pľonajímatel je opľávněn písemně vypovědět tuto
smlouvu, když výpovědní doba je jeden (l) měsíc. Zaplacením smluvní pokuty ztlstává
nedotčeno pľávo pronajímatele na náhradu škody, která se pľonajímateli pŤiznává v plném
rozsahu.

6) Smluvní strany se dohodly , že peněžité závazky vzniklé na záklađě této smlouvy jsou splněny
okamŽikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.

CI. VIil
Jistota

1) Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli jistotu ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného v celkové výši 3.300,- Kč (slovy: tři tisíce tři sta korun českých) na účet
pronajímatele vedený u Komeľční banky, a.s., č. íět:u: Ż1-3431710287l0100, vaľiabilní syľrbol:
9076109054. Doklad o zaplacenijistoty bude nájemcem pronajímateli předloŽen nejpozději při
podpisu této smlouvy.

2) Jistotu dle odstavce 1 tohoto článku poskytne nájemce k zajištění všech svých povinností' které
jsou založeny touto smlouvou nebo jejími pozdějšími změnami nebo doplněními. Nájemce
výslovně souhlasí s tím, aby pľonajímatel jednostľanně započetl své pohledávky vůči nájemci
na jistotu složenou nájemcem dle této smlouvy.

3) Pľo případ čeľpání jistoty pľonajímatelem dle odstavce 2 tohoto článku se nájemce zavazuje
jistotu doplnit na původní výši, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od písemné výzvy
pronajímatele. Nesplnění této povinnosti se považuj e za zvlášť hľubé poľušení povinností
sjednaných v této smlouvě a pľonajímatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu' kdyŽ
výpovědní doba v tomto případě je jeden (1) měsíc.

4) Pľonajímatel je povinen vést přesnou evidenci o výši jistoty a na písemnou Žádost nájemce mu
potvrdit úhradu pohledávek z této jistoty.
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5) Pokud nebude jistota nebo její část pouŽita k uhľazení ztwazkű nájemce vůči pľonajímateli,
bude jistota nebo její ěást nájemci vľácena pľonajímatelem nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté,
kdy skončí nájemní vztahzaložený touto smlouvou.

6) Uroky a veškęré další výhody plynoucí z ěźstky jistoty jdou ve prospěch pľonajímatele, s čímž
náj emce vyslovuj e souhlas.

CI.IX
Zák|adní pľáva a povinnosti nájemce

1) Nájemce se zavazuje uŽívat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a hľadit pľonajímateli
smluvně ujednané nájemné a ostatní náklady spojené s užíváním předmětu nájmu. Neužívání
předmětu nájmu nájemcem ěiuživáni předmětu nájmu v ľozpoľu s úěelęm uvedeným v čl. III
odst. 2 této smlouvy se považuje za hrubé poľušenĺ povinností nájemce zaloŽených touto
smlouvou a je důvodem k výpovědi této smlouvy pľonajímatelem, přičemŽ výpovědní doba je
jeden (1) měsíc.

2) Nájemce je povinen při uŽívání předmětu nájmu dodrŽovat obecně závazné právní předpisy'
zejméĺa dodľŽovat a zabezpečit dodľŽování protipoŽárních předpisů, hygienických předpisů,
předpisů o ochraně památek a Životního pľostředí, apod. a nést náklady s tím spojené. V ľámci
pľovozních nákladů bude nájemce hradit téŽ vęškeľé přĺpadné místní poplatky a podobně.

3) Nájemce se zavazuje na písemnou výzvu pronajímatęle umožnit vstup do předmětu nájmu
pľacovníkům pronajímatele, popř' jím zmocněným osobám. Předchozí písemná výzva
pľonajímatele se nevyŽaduje, je-li nezbytné zabtánit škodě nebo hrozí-li nebezpeěí z pľodlení.

4) Nájemce se dále zavazuje zajistit na vlastní náklady úklid a údľŽbu předmětu nájmu a udľžovat
jej ve stavu, v jakém byl pŤevzat, s přihlédnutím k běŽnému opotřebení.

5) Nájemce je povinen bez zbyteěného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav' které má
pronajímatel pľovést a umoŽnit provedení těchto případných opľav' jinak odpovídá za škodu,
která by nesplněním této povinnosti vznikla.

6) Při ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit a vyklizený předat
pľonajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běŽnému opotřebení.

7) Při ukončení nájmu je nájemce povinen jím instalovaná zaÍizęni a vybavení poŤizenána vlastní
náklady odebrat nebo po dohodě s pronajímatelem tyto předměty ponechat v předmětu nájmu
a převést je bezplatně či za dohodnutou úplatu do vlastnictví pľonajímatele.

8) Nájemce se zavazuje uzavtit do 15 (patnácti) dnů ode dne podpisu této smlouvy pojištění na
své věci a majetek uvnitř předmětu nájmu a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám. Nesplnění této povinnosti se povaŽuje zazvlźĺšť hľubé porušení povinností sjednaných
v této smlouvě a pľonajímatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu, kđyž výpovědní
doba v tomto případě je jeden (1) měsíc

9) Nájemce je povinen dodľŽovat noění klid mezi 22:00 a 6:00 hodinou.
10) Smluvní strany se dohodly, že nĘemce je oprávněn převést práva a povinnosti zteto smlouvy

na třętí osobu v souvislosti s převodem jeho činnosti pouze s předchozím písemným souhlasem
pronajímatele, přiěemž toto ujednání se vztahuje také na pľodej závodu nebo jeho části dle ust.

s 2175 a násl. občanského zákoníku v případě, že ptáva a povinnosti ztéto smlouvy k závodu
jako celku náleži. Poľušení výše uvedené povinnosti nájemce je povaŽováno za zvlášť hrubé,
které opľavňuje pronajímatelę vypovědět nájem dle této smlouvy bez výpovědní doby.

Čl. x
Práva a povinnosti pľonajímatele

1) Pľonajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému
plnění účelu nájmu specifikovanému v Čt' uI odst. 2 této smlouvy.
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2) Pľonajímatel je povinen zajistit nájemci veškeré služby spojené dosud s uŽíváním předmětu
nájmu v ľozsahu vymezeném ve Výpočtovém listu, kteľý je Přílohou č. 1 této smlouvy.

3) Pľonajímatel je oprávněn pľovádět kontrolu předmětu a účelu nájmu. Pľonajímatel provádí
kontľolu předmětu nájmu sám nebo prostřednictvím kontľolního orgánu' kteľý si určí.

4) Pronajímatel se zavazuje poskýovat nájemci potřebnou součinnost při předávání důležitých
informací či podkladů pľo řádné plnění povinností nájemce. Podle potřeby pronajímatel vystaví
pľo nájemce plné moci nutné k zajištění uvedených činností.

5) Pronajímatel neľučí za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu, jeho vybavení nebo na
věcech v něm uložených, ať jižve vlastnictví nájemce nebo třetích osob.

CI. XI
Stavební úpravy

Nájemce není opľávněn v přeđmětu nájmu provádět jakékoli stavební ripravy, ani jiné podstatné
změny či měnit charakter přeđmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
Smluvní strany si ujednávaji, že pľoveđe-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu
pľonajímatele, je nájemce povinen uvést předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to
pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost
pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, mriže pronajímatel nájem vypovědět bez
výpovědní doby.

čl. xu
Podnájem

Nájemce je oprávněn přenechat jinému předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu pouze po
předchozím písemném souhlasu pľonajímatele. Smluvní strany si ujednávají, že poľušení výše
uveđeného ujednání, považují za zvlášť hrubé poľušení povinností sjednaných v této smlouvě
a je důvodem k výpovědi této smlouvy s výpovědní dobou jeden (1) měsíc.

CI. XIil
Ukončení nájemního vztahu

1) Nájemnívztah lze ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) výpovědí jedné ze smluvních stran dle ustanovení $ 23 72 a nźsl. občanského zákoníku,

v platném zněni;
c) výpovědí pľonajímatele z důvodů a ve výpovědní době uvedené v této smlouvě se

sjednanou výpovědní dobou nebo bez výpovědní doby; výpověđní doba počne běžet
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž' byla písemná výpověď doľučena
druhé smluvní stľaně;

d) odstoupením od této smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě.
2) Smluvní stľany se dohodly, že v případě změny sídla, adľesy pro doručování či jiných údajů

pođléhajících zápisu do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku, budou písemně
infoľmovat o této skutečnosti nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vzniku změny druhou smluvní
stranu.

3) Písemnost se považuje za doručenou 5 (pátým) dnem po jejím prokazatelném odeslání
protistraně na adľesu, na které je dle ujednání smlouvy povinna písemnosti přijímat.

4) Za den đoručení výpovědi' písemného upozoľnění nebo jakékoliv jiné písemnosti dľuhé
smluvní stľaně bude pľo účely této smlouvy považován též den, kdy druhá smluvní stľana
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odmítla doručovanou výpověď nebo jinou písemnost převzit, nebo téŽ den, kdy uplynula lhůta
pľo uložení dopoľučeně zaslané výpovědi nebo jiné písemnosti u příslušného provozovatele
poštovních sluŽeb v případě, Že si dľuhá smluvní strana doručovanou výpověď nebo jinou
písemnost nepřevezme.

čl xIv
ostatní ustanovení

1) Záměr pľonájmu výše specifikovaného předmětu nájmu byl v souladu s ustanovęním $ 36 odst.
I zák. č,. I3ll2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném zněni, zveřejněn na úřední desce
městské části Pľaha 5 od 13.05.2019 do 29.05.2019.

CI. XV
Povinná ustanovenĺ

1) Smluvní stľany berou na vědomí, žek nabyti účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění
v registľu smluv podle zttkona č,.340l20L5 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteľých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti
(30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní Stľanou, nejpozději do tří (3) měsíců ode
dne podpisu smlouvy, kteľé provede Městská část Praha 5. Smluvní strany beľou na věđomí, že
zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v ľegistru smluv podle věty první se děje
v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) naŤizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 20161679. Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽqi za
obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,. 13112000 Sb., o hlavním městě Praze,ve
zněni pozdějších předpisů' potvľzuje, žebyly splněny podmínky pľo platnost právního jednání
městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské ěásti Pľahy 5 č,. 24169412019 ze dnę
12.06.2019.

CI. XVI
Závěrečná ustanovenĺ

1) Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stľan a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registľu smluv podle zákona č.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů'

2) Pronajímatel v souladu s $7a odst. 3 písm' b) zákonač,.40612000 Sb', o hospodaření energií, ve
znění pozdějšĺch předpisů, tĺmto opľoti podpisu této smlouvy smluvními stľanami předává
nájemci ověřenou kopii pľůkazu ęneÍBetické náročnosti budovy Zpracovanou Ing. Petrem
Suchánkem, Ph'D. dne 28.08.2013.

3) Yzájemnápráva a povinnosti neupľavené v této smlouvě se řídí platnými právními předpisy.
4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku

podepsaného oběma smluvními stľanami.
5) Tato smlouva byla sepsána v pěti vyhotovení ch, z nichž po jednom vyhotovení obďrží nájemce

a spľávní firma, kteľou je CENTRA a.s., IČo 18628966, se sídlem Pľaha 5, Plzeňská 3185/5b
a po třech vyhotoveních obdrŽí pľonajímatel.

6) V případě neplatnosti nębo nęúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčęna
ostatní ustanovení této smlouvy.

7) Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
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Příloha č. 1 - Výpočtový list s ľozpisem jednotlivých sluŽeb se stanovením výše zźioh
Příloha č. 2 - Výpis z obchodního nebo Živnostenského rejstříku nájemce

8) Smluvní stľany prohlašují, že smlouvu sepsaly na zák|adě pravdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a na dtlkaz toho připojují své podpisy.

V Pľaze dne 2 2 -06- 2020 y pruzean" 2 0 -05- 2020

Pľaha 5 Společenství vlastníků jednotek Nádľažní
76I,Praha 5

Maľek Čermák, předseda výboruMgr. Renáta Zajíěková, starostka

pľonajímatel nájemce

Společenství vlastníků jednotek NádraŽní
767,Praha 5
Terezię Kulakowská, člen výboru

nájemce

í ̂ -Ąš/
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