
Ě
Níže uvedené smlavní strany;

Název; Městská část Praha 1
Identifilcační číslo: 00063410 
DIČ: CZ00063410
Se sídlem: Úřad městské části Praha 1 .Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 115 68
Zastoupená: Michal Valenta, zástupce starosty
Banlcovní spojení; účet č. 59029 - 2000727399/0800 

konstantní symbol 4218 
vaxiabihií symbol 1620200363 
vedený u České spořitelny, a.s. Praha 1, Rytířská 29

dále jen ,JPronajímater na straně jedné

Právnická osoba: Žabka, a.s.
Identifikační číslo: 27625761 
DIČ: CZ27625761
Se sídlem: Antala Staška 510/38, Pralia 4, PSČ 140 00
Zastoupená: Ing. Jozef Janov, předseda představenstva
Banlcovní spojení: účet č. 3056392/0800

vedený u České spořitelny, a.s.

dále jen „/Vo/emce" na straně drulié

se ve smyslu ustanovení zálcona ě. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 
ve znění pozdějších předpisů, a na základě vzájemného konsenzu dohodly tak, jak stanoví tato

SMLOUVA
O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 

číslo N-2009/1053

1 Definice pojmů pro účely této smlouvy
1.1 Dům - nemovitost č.p. 16 na pozemku číslo parcely 23/1, na adrese Praha 1, Zatecká 8 

(Kaprova 9), ve které se nacházejí nebytové prostory, jejichž přenecháni do nájmu je 
předmětem této smlouvy. Obec hl. m. Pralia jalco spoluvlastník nemovitosti je ve smyslu 
zálcona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví b}'tů, ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem 
Nebytového prostoru specifikovaného v odst. 1,2 tohoto článicu a zároveň podílovým 
spoluvlastm'kem společných částí nemovitosti. Vlastnictví nemovitosti je zapsáno na 
listu vlastnictví č. 172 vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu pro katastrální území Josefov a obec Pralia. Kopie výpisu zkatastin 
nemovitostí osvědčující uvedené skutečnosti je připojena k této smlouvě jalco příloha č. 
1.

1.2 Nebytový prostor - na zálcladě prolilášeni vlastníka budov}' o vymezení jednotek, ve 
smyslu zálcona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 
10.1.2002 došlo v Domě k vymezení jednotlivých jednotek ve vlastnict\'í obce lilavní 
město Praha. Prohlášem' vlastníka o vymezení jednotek v Domě bylo vloženo do 
katastru nemovitostí na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 
č.j. V-26308/2002 - 101, s právními účinky vkladu práva ke dni 11.7.2002. Nebytový 
prostor v Domě, jehož přenechám' do nájmu je předmětem této smlouvy, je dle
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prohlášem vlastníka označen jalío jednotka číslo 16/102, kjejímuž vlastnictví se váže 
spoluvlastnický podíl id. 1991/27830 na společných částech Domu a pozemku. 
Vlastnictví jednotky (Nebytového prostoru) je zapsáno na listu vlastnictví č. 173 
vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu pro 
katastrální území Josefov a obec Praha. Nebytový prostor je podrobně specifikován a 
vymezen na plánku, který je součástí této smlouvy jalío příloha č. 2. Pokud má 
Neb)dový prostor výkladce, považují se pro potřeby této smlouvy za jeho součást.

1.3 Společné části Domu - části Domu určené pro společné užívání, zejména základy, 
střecha, hlavm' svislé a vodorovné konstrulcce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, 
terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, 
rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchoteclmiky, výtahy, 
hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo Dům; dále se za 
společné části Domu považují příslušenství Domu (například drobné stavby) a společná 
zařízem' Domu (například vybavení společné prádelny).

1.4. Podlahová plocha Nebytového prostoru - podlaliová plocha všech místností 
Nebytového prostoru. Podlaliová plocha Nebytového prostoru činí cca 199,1

1.5 Změna Nebytového prostoru - změna provedená Nájemcem na Nebytovém prostoru po 
uzavřem' této smlouvy na jeho náldad.

1.6 Zhodnocení Nebytového prostoru - částka vynaložená Nájemcem na Teclinické 
zhodnocení nebo Opravu Nebytového prostoru, o kterou se zvýšila hodnota pronajatého 
Nebytového prostoru pro Pronajimatele k posuzovanému datu.

1.7 Technické zhodnocení Nebytového prostoru - výdaj vynaložený Nájemcem na 
dokončené nástavby, přístavby a stavebm' úpravy či rekonstrulcce a modernizace 
Nebytového prostoru, převyšující v úhrnu částku 40.000,- Kč (§ 33 zálcona č. 586/1992 
Sb., o damch z příjmů, ve znění pozdějších předpisu, dále jen „ZDP“), Teclmickým 
zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující tuto částku, které Nájemce na základě 
svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.

1.8 Oprava Nebytového prostoru - taková změna Nebytového prostom provedená 
Nájemcem nad stav, v jakém mu byl Nebytový prostor předán, která však uvedla tento 
Nebytový prostor do stavu, ve kterém již někdy dříve byl.

2.1

22

2.3

2.4

Postavení smluvních stran
Pronajímatel je na základě ustanovem' § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve zněm" pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 odst, 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, právnickou 
osobou s vlastaí právm' subjelctivitou.
Pronajímateli byl Statutem hlavního města Praliy svěřen do správy Nebytový prostor, 
jehož přenechám' do nájmu je předmětem této smlouvy.
Nájemce je českou právnickou osobou zapsanou v obchodm'm rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 11300. Předmětem jeho podnikání je: 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tuto 
skutečnost dokládá Nájemce originálem výpisu z obchodního rejstříku, jehož kopie je 
připojena k této smlouvě jako příloha č. 3.
Nájemce získal právo na uzavřem' této nájemní smlouvy na základě rozhodnutí Rady 
městské části Pralia 1, číslo usnesení UR09 0342 ze dne 6.4.2009. Kopie formuláře 
Žádosti o Nebytový prostor spolu s podnilíatelským záměrem Nájemce, stanovujícím 
zejména zamýšlený způsob využití Nebytového prostoru, je připojena k této smlouvě 
jalío příloha č. 4.
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3 Předmět a účel nájmu
3.1 Pronajímatel přenechává touto smlouvou Nájemci do nájmu Nebytový prostor.
3.2 Nebytový prostor je stavebně určen jako prodejna, což dokládá kolaudační rozhodnutí 

odboru výstavby Obvodního národnílro výboru pro Praliu 1, č.j, Výst. 167í/82-Hs/H- 
5/16 ze dne 16.9.1982, jehož kopie připojena k této smlouvě jako příloha č. 5.

3.3 Nájemce je oprávněn užívat Nebytový prostor pouze v souladu se svým podnikatelským 
záměrem k předmětu podnilíání: r^ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona, a to výhradně za účelem provozovám': specializovaný 
maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.

3.4 Sjednaný předmět podnilíám' a účel nájmu v provozovně (viz odst. 3.3 tohoto článlcu), 
umístěné v Nebytovém prostoru, odpovídá podnikatelskému záměru Nájemce, jím 
předloženému v rámci výběrového řízení na pronájem Nebytového prostoru. Nájemce 
se zavazuje tento účel nájmu neměnit po celou dobu nájmu.

3.5 Nájemce bere na vědomí, že užívání Nebytového prostoru v rozporu se sjednaným 
účelem nájmu a předmětem podnikání Nájemce v provozovně (viz odst. 3.3 tohoto 
článku), umístněné v Nebytovém prostoru, zakládá právo Pronajímatele tuto smlouvu 
vypovědět.

3.6 Nájemce potvrzuje, že Nebytový prostor je způsobilý k užívám' v souladu sjeho 
podnikatelským záměrem a účelem nájmu.

3.7 O datu a času převzetí Nebytového prostoru, které určí Pronajímatel, bude Nájemce 
informován písemně. Nedohodnou-li se smluvní strany jinalí, je Nájemce povinen 
převzít Nebytový prostor v den, který bude ve výzvě k převzetí Nebytového prostoru 
stanoven. Při převzetí Nebytového prostoru je Nájemce povinen podepsat písemný 
předávací protokol, připravený Pronajímatelem. Součástí předávacího protokolu bude 
popis stavu Nebytového prostoru, stav příslušných měřidel energií a spotřeby vody, 
seznam vybavení a zařízení Nebytového prostoru, případně další důležité skutečnosti, a 
to ke dni převzetí Neb3dového prostoru Nájemcem. Pokud Nájemce Nebytový prostor 
nepřevezme, nebo jeho převzetí nezajistí řádně zmocněnou osobou (tzv. fyzické 
převzetí), má se za to, že Nebytový prostor byl k datu určenému k převzetí fádně předán 
(tzv, fikce převzetí). Předávací protokol bude připojen ktéto smlouvě jako volná 
příloha č. 6. O stavu Neb3dového prostoru při převzetí Nájemcem bude pořízena 
fotodokumentace, která bude připojena k této smlouvě jako volná příloha č. 7.

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Nájemně a úhrada za služby
Za užívání Nebytového prostoru podle této smlouvy se sjednává nájemné, jehož výše je 
určena dohodou smluvních stran a činí 840.000,- Kč (osmsetčtyřicettisíc korun 
českých) za celý Nebytový prostor ročně. Nájemné bude hrazeno v měsíčních 
splátkách ve výši 70.000,- Kč (sedmdesáttisíc korun česlíých).
V nájemném nem' zalimuta úlirada za plněm' poskytovaná v souvislosti s užíváním 
Nebytového prostoru, jako např. úldid společných prostor Domu a jejich osvětlení, 
vodné, stočné, otop apod. (dále jen „služby"). Výčet poslíytovaných služeb včetně výše 
měsíčních záloh na úhrady za služby (dále jen „zálohy na služby") je uveden 
v evidenčním listě platebm'ho vztahu vystaveném Pronajímatelem, který bude připojen 
k této smlouvě jako volná příloha č. 8. Způsob výpočtu úhrady za služby je uveden 
v příloze č. 9 této smlouvy.
Nájemce je povinen hradit nájemné a zálohy na služby ode dne převzetí Nebytového 
prostoru. Převzetím Nebytového prostoru se pro potřeby tohoto článlcu rozumí i 
situace, kdy Nájemce má řádně stanoven termín k převzetí Nebytového prostoru podle 
ustanovení odst. 3.7 této smlouvy a Nebytový prostor nepřevezme.
Nájemné a zálohy na služby jsou splatné předem, vždy nejpozději do 15. (patnáctého)
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dne měsíce předcházejícího měsíci, za který se nájemné a zálohy na služby platí, a to 
bankovním převodem na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Nájemné 
a zálohy na služby za případnou část prvého měsíce nájmu, za kíeiý' je Nájemce 
povinen částky platit, uhradí Nájemce s prvým řádně placeným měsíčním nájemným a 
zálohou na služby.

4.5 Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit způsob výpočtu úlirady za služby a výši 
záloh na služby, jestliže dojde:
- ke změně právm'ch předpisů upravujících způsob výpočtu úlirady za služby,
- ke změně způsobu výpočtu ůltrady za služby rozhodnutím společenství vlastníků 

jednotek v Domě, ve kterém se nachází Nebytový prostor,
- ke změně ceny poskytovaných služeb jejich dodavateli,
" ke změně rozsahu nebo kvality poslcytovaných služeb,

s čímž Nájemce soulilasí a zavazuje se platit takto změněné úluady a zálohy za služby 
počínaje měsícem, ve kterém mu bude Pronajímatelem písemně oznámena jejich nová 
výše.

4.6 Vyúčtování záloh na služby provádí Pronajímatel Ix ročně, nejpozději do 30. června 
následujícího roku. Součástí vyúčtování bude i stanovení splatnosti a způsobu ulirazení 
případného nedoplatku Nájemce, příp. stanovení způsobu vrácem' případného přeplatku 
Nájemci.

4.7 Dodávku elektrické energie (eventuelně plynu a vody) určenou výhradně pro Nebytový 
prostor bude Nájemce hradit přímo dodavatelům těchto služeb a médií na základě 
vlastních dodavatelsko-odběratelských smluv.

4.8 Smluvm' strany se dohodly, že nájemné bude Pronajímatelem každoročně k 1. lednu 
valorizováno procentuální hodnotou indexu cen ČSÚ „702 ~ Pronájem vlastní 
nemovitosti'', zveřejněného za předchozí kalendářní rok, a to pouze v případě, že tento 
index za předchozí rok přesáhne hodnotu 100 %, počínaje dnem 1.1.2010 (tj. popi-vé 
indexem za rok 2009). O zvýšem' nájemného informuje Pronajímatel Nájemce písemně 
vždy nejpozději do 31, března příslušného roku.

5 Kauce
5.1 Nájemce v souladu s podmínkami výběrového řízení na pronájem Nebytového prostoru 

převedl na nezpoplatněný a neúročený depozitní účet Pronajimatele dne 22.12.2008 
částku ve výši 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých), jakožto zárulcu za dodržení 
podmínek výběrového řízem'. Pronajímatel vrátí do 30 (třiceti) dní od podpisu této 
smlouvy Nájemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy částku ve výši 290.000,- 
Kč (dvěstědevadesáttisíc konm českých). Pronajímatel si ponechá částku ve výši 
210.000,- Kč (dvěstědesettisíc korun českých) odpovídající trojnásobku měsíčního 
nájemného, jakožto zárulcu za dodržem' podmínek této smlouvy (dále jen „kauce").

5.2 Nájemce souhlasí s tím, že Pronajímatel si kauci po dobu trvání nájemního vztaliu 
ponechá jako jistinu na úhradu pohledávek, které mu mohou vznilcnout za Nájemcem na 
základě této smlouvy, tj. zejména na úhradu dlužného nájemného, úliradu služeb a záloh 
na služby, úhradu i v budoucnu splatných peněžitých sankcí dle této smlouvy (včetně 
smluvních pokut sjednaných v této smlouvě), náliradu nákladů lirazených 
Pronajímatelem za Nájemce, nálnadu škody apod.

5.3 V případě, že jalcákoli pohledávka Pronajímatele za Nájemcem bude více jalc 15 
(patnáct) dní po splatnosti, je Pronajímatel oprávněn zinkasovat všeclmy své splatné 
pohledávlcy vůči Nájemci z kauce. Nájemce je v takovém případě povinen doplnit kauci 
na výši dle odst. 5.1. tohoto článku, a to do 10 (deseti) dnů po doručem' písenmé výzvy 
Pronajímatele k doplnění kauce.

5.4 V souvislosti s ulcončením nájemmho vztahuje Pronajímatel povinen vrátit kauci, resp. 
její část vyúčtovanou v souladu s ustanovením odst. 5.3. tohoto článku. Nájemci, a to do
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2 (dvou) měsíců ode dne, kdy Nájemce po skončem' nájmu Nebytový prostor vyklidí a 
v řádném stavu protokolárně předá Pronajímateli.

6 Doba nájmu
6.1 Nájemní vztah dle této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou.

7 Skončení nájmu
7.1 Nájemm' vztah dle této smlouvy skončí;

a) písemnou dohodou smluvních stran; platnost nájemiů smlouvy zanikne v takovém 
případě ke dni určenému v písemné dohodě,

b) písemnou výpovědí; platnost nájemm' smlouvy zaniloie v takovém případě 
uplynutím výpovědní lhůty (viz odst. 7.2 a 7.3 tohoto článku),

c) odstoupem'm od smlouvy (viz odst. 7.4, 7.5 a 7.6 tohoto článku),
d) zánikem Pronajímatele nebo Nájemce,
e) zánikem Nebytového prostoru,
f) ztrátou způsobilosti Nájemce k provozování činnosti, pro kterou si Nebytový 

prostor najal (viz odst, 3.3 této smlouvy).
7.2 Pronajímatel i Nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu písemně bez udání 

důvodu.
7.3 Výpovědní lhůta činí pro obě smluvm' strany 3 (tři) měsíce a začíná běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé 
smluvní straně.

7.4 Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k předání, resp. 
převzetí, Nebytového prostoru nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne podpisu této 
smlouvy.

7.5 Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit také v případě, že;
a) Nájemce nezaliájí v Nebytovém prostoru provozovám' činnosti, ke které se zavázal 

v souladu s ustanovením odst. 3.3 této smlouvy, do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí 
Nebytového prostoru,

b) nedojde ve stanoveném termínu k tzv. fyzickému převzetí Nebytového prostoru ze 
strany Nájemce (viz odst. 3.7 této smlouvy).

7.6 Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle smluvní 
strany odstoupit od smlouvy drulié smluvní straně. Smlouva v tomto případě pozbývá 
platnosti ode dne, kdy bylo oznámem' o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně 
doručeno,

7.7 Pokud došlo k odstoupení Pronajímatele od smlouvy z důvodu dle odst. 7.5 tohoto 
článku, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
kauci (viz odst. 5.1 této smlouvy), a to jako paušální náhradu škody, která vznikla 
Pronajímateli marným jednáním o realizaci nájemního vztahu s Nájemcem. Smluvní 
pokuta je splatná do 5 (pěti) dnů ode dne doručem' odstoupení od smlouvy Nájemci, a to 
na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje Nájemce povinnosti uliradit Pronajímateli případnou další škodu (např, škodu 
vzniklou na Nebytovém prostom), a to i ve výši přesaliující smluvní pokutu.

7.8 Ke dni skončení nájemního vztahu dle této smlouvy je Nájemce povinen předat 
vyklizený Nebytový prostor Pronajímateli v řádném stavu s přihlédnutím pouze 
k běžnému opotřebení. O předám' Nebytového prostoru bude sepsán protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu bude seznam a stav 
vybavení a zařízení Nebytového prostom, které jsou ve vlastnictví Pronajímatele, stav 
příslušných měřidel k okamžiku zpětného převzetí Nebytového prostom a soupis 
případných škod způsobených na Nebytovém prostom Nájemcem.
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7.9 Pokud Nájemce po skončení nájemního vztahu řádně nepředá vyklizený Nebytový 
prostor Pronajímateli do 10 (deseti) dnů od skončení nájmu, je Pronajímatel oprávněn 
učinit po písemném upozoměm' Nájemce veškeré Itroky nutné k vyklizení Nebytového 
prostoru svépomocí, a to na náldady Nájemce. V takovém případě tedy Pronajímatel 
nejprve Nájemce písemně vyzve k vyklizem' Nebytového prostoru v náhradním termínu 
(přičemž tento náhradní termín bude stanoven nejméně 5 (pět) pracovních dnů po dni, 
kdy byla výzva k vyklizem' předána k poštovní přepravě za účelem jejího doničení 
Nájemci) a vyvěsí tuto výzvu na úřední desku Úřadu městské části Pralia 1. Pokud 
Nájemce ani v tomto náhradním termínu Nebytový prostor sám nevyklídí a řádně 
Pronajímateli nepředá, je Pronajímatel oprávněn po rozlomení zámku Nebytový prostor 
sám vyklidit a movité věci Nájemce umístit po dobu 30 (třiceti) dnů v jiném 
uzamykatelném prostoru, to vše na náklady Nájemce. S tímto výše uvedeným postupem 
Nájemce výslovně souhlasí, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

7.10 V případě prodlení Nájemce s vyklizením a řádným předáním Nebytového prostoru 
Pronajímateli uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.300,- Kč 
(dvatisícetřista korun českých) za každý byť i započatý den prodlení s vyklizením a 
předáním Nebytového prostoru Pronajímateli, Smluvní pokuta je splatná následující den 
po jejím vzniku, a to na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tímto 
ujednáním nem' dotčen nárok Pronajimatele na náhradu případně vzniklé škody, a to i ve 
výši přesahující smluvm' pokutu.

8 Změny Nebytového prostoru Nájemcem
8.1 Změny Nebytového prostoru je Nájemce oprávněn provádět jen s předchozím 

písemným soulilasem Pronajímatele a pouze v souladu s platnými právními předpisy a 
technickými normami. Tyto Změny Nebytového prostoru je Nájemce povinen provádět 
pouze na základě pravomocného stavebnílio povolem' (pokud nestačí olilášení). 
Veškerou projektovou dokumentaci je Nájemce povinen vždy předem předložit 
Pronajímateli k odsouhlasení. Součástí písemného souhlasu Pronajímatele se Změnou 
Nebytového prostoru musí být zároveň odsouhlasení konkrétní výše nezbytně 
vynaložených nákladů na Změny Nebytového prostoru a termín dokončení Změn 
Nebytového prostoru. Pokud v průběhu prací na Změnách Nebytového prostoru nastane 
objektivm' potřeba navýšit již odsoulúasenou výši nálíladů na Změnu Nebytového 
prostoru či prodloužit určený termín dokončem' Změn Nebytového prostoru, je Nájemce 
povinen novou situaci projednat s Pronajímatelem a požádat o nový souhlas s novou 
výší nálcladů a s novým termínem dokončem'. Nájemce je povinen vynaložené náklady 
Pronajímateli řádně doložit a vyúčtovat, a to nejpozději do 30 (třiceti) dm' po sjednaném 
termínu pro dokončení Změn Nebytového prostoru.

8.2 Provede-li Nájemce Změny Neb3d:ového prostoru bez předchozího písemného souhlasiv 
Pronajímatele, je povinen po skončem' nájmu uvést Neb3dový prostor na své náklady do 
půvochuho stavu. Tím není dotčen nárok Pronajímatele na úhradu vzniklé škody a 
možnost Pronajímatele dát Nájemci výpověď z titulu užívám Nebytového prostoru 
v rozporu se smlouvou.

8.3 Dal-li Pronajímatel předchozí písemný souMas se Změnou Nebytového prostom, ale 
nezavázal se k úhradě nákladů, může Nájemce požadovat až po skončeni nájmu pouze 
úhradu Zhodnocem' Nebytového prostom k datu skončení nájmu. Pokud mezi 
smluvm'mi stranami nedojde k písemné dohodě o výši Zhodnocení Nebytového 
prostom, ustanoví Pronajímatel k zjištění jeho ceny znalce z příslušného oboru. 
Náklady spojené s V3fpracováním znaleckého posudku hradí v tomto případě v plné výši 
Nájemce. Nájemce je povinen složit na základě písemné výzvy Pronajímatele na jeho 
účet uvedený vzálilaví této smlouvy finanční zálohu na náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši předpokládané ceny znaleckého posudlcu
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udané ustanoveným znalcem, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů po doručení písemné výzvy 
Pronajímatele. Nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručeni vyúčtování celkových nákladů na 
vypracovám' znaleckého posudku Nájemci je Nájemce povinen uliradit na účet 
Pronajímatele i zbývající část vyúčtované částky. V případě, že Nájemce požadovanou 
zálohu a nebo doplatek vyúčtovaných nákladů na vypracovám' znaleckého posudku 
řádně a včas neuhradí, je povinen uhradit Pronajímateli smluvm' pokutu ve výši 
dvojnásobku neulirazené ceny znaleckého posudlcu. Pronajímatel je navíc oprávněn 
inlcasovat cenu znalečného a případné smluvní pokuty z kauce. Uhrazením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Pronajímatele na ůliradu případně vzniklé škody v plné výši.

8.4 V souladu s § 28 odst. 3 ZDP se smluvní strany dohodly, že po celou dobu trvání 
nájemnilio vztahu dle této smlouvy zůstane ta část Zhodnocení Nebytového prostoru 
hrazeného Nájemcem, která má charakter Teclmického zhodnocem', výliradním 
majetkem Nájemce a Pronajímatel uděluje Nájemci souhlas kjeho odpisování. 
Pronajímatel v takovém případě po dobu trvám' nájemního vztaliu odpisy Teclmického 
zhodnoceni Nebytového prostoru neuplatm'.

8.5 Ke dni skončení nájemm'ho vztahu se Teclmické zhodnocení Nebytového prostoru 
převede zmajetlcu Nájemce do majetku Pronajímatele jalco nepeněžité plnění, a to 
formou písemného předávacího protokolu. Toto nepeněžité plnění se ocení zůstatlcovou 
cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odepisování nebo znaleckým posudlcem 
(viz odst. 8.3. tohoto článku). Takto stanovenou částku uliradí Pronajímatel Nájemci 
bankovním převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 30 (třiceti) pracovních dm' od uskutečnění převodu.

8.6 Ke dni ukončení nájemního vztaliu se hodnota Oprav Nebytového prostoru 
provedených Nájemcem se souhlasem Pronajimatele ocení postupem podle ustanovení 
odst. 8.3. tohoto článku. Talcto stanovenou částlcu uhradí Pronajímatel Nájemci 
banlcovním převodem na jeho účet uvedený v zálilaví této smlouvy nejpozději 
do 30 (třiceti) pracovm'ch dní od uskutečnění převodu.

8.7 Smluvm' strany se dohodly, že v případě, kdy nájenuů vztah dle této smlouvy skončí 
z důvodů stojících na straně Nájemce jiným způsobem než dohodou smluvm'ch stran, 
zvýší se poslední měsíční splátka nájemného o součet částek, Icteré bude Pronajímatel 
povinen uhradit Nájemci dle ustanovení odst. 8.5 a 8.6 tohoto článku. Částku 
představující navýšení nájemného uhradí Nájemce Pronajímateli spolu s běžným 
nájemným za posledm' měsíc trvání nájemmlio vztahu.

9 Práva a povinnosti smluvních stran
9.1 Pronajímatel je oprávněn provádět max. 4x ročně kontrolu Nebytového prostoru, a to po 

předchozím oznámem' Nájemci a za jeho přítomnosti. Nájemce je povinen Pronajímateli 
kontrolu umožnit.

9.2 Nájemce je povinen Nebytový prostor udržovat v řádném stavu a v souladu s touto 
smlouvou. Nájemce se zavazuje po dobu nájmu zajišťovat na svůj náklad pravidelný 
úldid a veškeré drobné opravy a běžnou údržbu Nebytového prostoru (jako např. 
vymalování apod.),

9.3 Jakékoliv stavebm' úpravy. Opravy a Teclmická zhodnocem Nebytového prostoru je 
Nájemce oprávněn provádět pouze na záldadě předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele a v souladu s písemnou dohodou s Pronajímatelem oliledně vynaložených 
nákladů (viz čL 8 této smlouvy).

9.4 Bez předchozílio písemného souhlasu Pronajímatele není Nájemce oprávněn přenechat 
Nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu či jiného užívání třetí osobě, a to ani ve 
prospěch sdružem', jehož bude Nájemce členem.

9.5 V období posledních 3 (tří) měsíců trvání nájenmího vztaliu, příp. běží-li výpovědní
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lhůta, je Nájemce povinen umožnit prolilídku Nebytového prostoru případným 
zájemcům o nový nájemní vztah, a to vždy za účasti Pronajímatele nebo jeho zástupce.

9.6 Nájemce si sám odpovídá za zajíštěiu součástí Nebytového prostoru i za zajištění 
vybavení, zařízení a ostatních věcí vnesených do Nebytového prostoru. Do 30 (třiceti) 
dní ode dne převzetí Nebytového prostoru se zavazuje uzavřít na své náklady a svým 
jménem k tomu účelu přiměřené pojištění. Převzetím Nebytového prostoru se pro 
potřeby tohoto článku rozumí i situace, kdy Nájemce má řádně stanoven termín 
kpřevzetí Nebytového prostoru podle ustanovem' odst. 3.7 této smlouvy a Nebytový 
prostor nepřevezme. Mohl-li by výkon práv dle této smlouvy olrrozít majetek 
Pronajímatele nebo třetích osob, je Nájemce povinen v téže lhůtě uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené jeho provozm' činností, popř. obdobné pojištění 
odpovědnosti. Pronajímatel za škody na vnitřním zařízeni a součástech Nebytového 
prostoru, jalcož i na vybavem' Nájemce v Nebytovém prostoru, neodpovídá.

9.7 Nájemce odpovídá za škody vzniklé na Nebytovém prostoru v souvislosti 
s provozováním jeho činnosti, včetně škod způsobených jeho zaměstnanci či jednáním 
třetích osob přítomných v Nebytovém prostoru v souvislosti s provozováním čimiosti 
Nájemce nebo s jeho vědomím. Závady a poškozem' způsobená na Nebytovém prostoru 
Nájemcem, jeho zaměstnanci Či třetími osobami přítomnými v Nebytovém prostoru 
v souvislosti s provozováním činnosti Nájemce nebo sjeho vědomím, se Nájemce 
zavazuje odstranit na své náklady.

9.8 Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli nutnost oprav či odstranění závad 
v Nebytovém prostoru, Icteré nespadají do povinnosti Nájemce ve smyslu odst, 9.2 
tohoto článku, neprodleně poté, kdy tato potřeba vznikla, jinalc odpovídá za škodu 
vzniklou nesplněním této povinnosti.

9.9 Nájemce je povinen udržovat v Domě a v jeho okolí pořádek a čistotu a neskladovat 
zde žádné předměty.

9.10 Nájemce nesmí svou činností v Nebytovém prostoru jaldcoliv omezovat ostatní nájemce 
či vlastníky jednotek v Domě, ani rušit jejich noční klid (dobou nočního klidu se rozmní 
doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin).

9.11 Nájemce je povinen dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a 
teclmické normy, Icteré se vztaliují na užívání Nebytového prostoru. Tato povinnost se 
přiměřeně vztalmje i na zaměstnance Nájemce a třetí osoby, kterým Nájemce umožní 
přístup do Nebytového prostoru.

9.12 Nájemce je povinen sdělit Pronajímateli písemně veškeré podstatné změny týkající se 
jeho osobních údajů, zejména změnu adresy jeho sídla, resp. místa podnikání, a popř. 
osoby, která je oprávněna za Nájemce jednat, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne poté, 
kdy tato změna nastane.

9.13 Nájemce je povinen při provozovám' své činnosti v Nebytovém prostoru dodržovat 
mimo jiné veškeré povinnosti stanovené původcům odpadů platnou právní úpravou 
v oblasti odíraný životaílio prostředí a nalcládání s odpady, zejména pak zákonem 
č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zálconů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), vyliláškou Ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělovám' soulilasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (dále jen „Katalog odpadů"), 
vyliláškou Ministerstva živoínílio prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni 
s odpady, a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy v této oblasti.

9.14 Nájemce je povinen zajistit řádné nakládání se všemi druliy odpadů, které produkuje 
(nejen s odpadem skupiny 20 Katalogu odpadů) a ani případné uzavření smlouvy s 
hlavním městem Praliou dle odst. 9.17 tohoto článku nezbavuje Nájemce poviímosti 
plnit všechny povinnosti uložené původcům odpadů v § 16 zálcona o odpadech -
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zejména vést průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost, zajistit 
pfednostm' využití odpadů, odpady převádět do vlastnictví pouze osobám oprávněným 
kjejich převzetí dle zálíona o odpadech, shromažďovat odpady utříděné dle druliů a 
kategorií, zabezpečit odpady před jejich nežádoucím únikem, nakládat s nebezpečnými 
odpady pouze se souhlasem odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavmdio města Prahy 
pokud již nemá na tuto Činnost souhlas dle § 14 zálcona o odpadech.

9.15 Nájemce je povinen z vyprodulcovaného odpadu vytřídit jeho nebezpečné a využitelné 
složky a zbylou směs nevyužitelných odpadů zařadit pro účely evidence pod katalogové 
číslo samostatného drulm odpadu 20 03 01 Směsný komunálm' odpad.

9.16 Nájemce je povinen zajistit nakládání a odstraněm' vyprodukovaného odpadu 
samostatně, neprodleně po převzetí Nebytového prostoru, a to smluvně přímo s osobou 
oprávněnou k převzetí tohoto odpadu dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, pokud 
Nájemce nepostupuje dle odst. 9.17 tohoto článku. Převzetím Nebytového prostoru se 
pro potřeby tohoto článku rozumí i situace, kdy Nájemce má řádně stanoven termín 
k převzetí Nebytového prostoru podle ustanovení odst. 3.7. této smlouvy a Nebytový 
prostor nepřevezme.

9.17 Nájemce, jako původce odpadů skupiny 20 dle Katalogu odpadů, které mají charakter 
komunálního odpadu, může zajistit řádné nalcládání a odstranění tohoto odpadu 
zapojením do systému pro nakládání s komunálmm odpadem, který organizuje lilavní 
město Pralia, a to výlučně formou písemné smlouvy s hlavním městem Prahou. 
Smlouva musí dle § 17 odst, 6 zákona o odpadech obsahovat výši sjednané ceny za tuto 
službu. Při volbě této varianty je původce odpadů povinen svůj odpad třídit a zařazovat 
dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hlavním městem Praliou. 
Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2007 
Sb. hl. m, Prahy, kterou se stanoví systém shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, 
využívám' a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území lilavního města 
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyliláška o odpadech").

9.18 Nájemce není oprávněn se zapojit do systému pro nakládání s komunálním odpadem, 
který organizuje hlavní město Praha, ani využívat jakékoli nádoby a místa určené ke 
sliromažďování komunálniho odpadu k odkládám' odpadů vzniklých při jeho činnosti 
bez platné písemné smlouvy uzavřené s hlavm'm městem Praliou (viz odst. 9.17 tohoto 
článlcu).

9.19 Nájemce je povinen kdykoli na vyzvání předložit Pronajímateli smlouvu uzavřenou dle 
odst. 9.16. nebo 9.17. tohoto článlcu a veškeré doklady prokazující řádné splnění všech 
povinností uložených původci odpadů platnými právními předpisy, doklady o řádném 
zaplacení sjednané ceny nevyjímaje. Porušení povinností stanovených v odst. 9.16, 
9.17, resp. 9.19, této smlouvy Nájemcem může být důvodem k ukončení této smlouvy 
výpovědí ze strany Pronajímatel dle odst 7.2. této smlouvy.

9.20 V případě zjištěni porušení kterékoli povinnosti stanovené odst. 9.18 a 9.19 tohoto 
článkuje Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč 
(pěttisíc korun českých) za každé jednotlivé zjištění porušení povinnosti. Porušení 
povhmosti stanovené v odst. 9.18. tohoto článku musí být Pronajímatelem řádně 
zdokumentováno úředním záznamem a pořízením fotodokumentace. Smluvní strany 
shodně prolilašují, že s ohledem na charalcter povinností, jejicliž splnění je zajištěno 
touto smluvm' pokutou, a dále s ohledem na veřejný zájem na plnění této povinnosti 
považují dohodnutou smluvní pokutu za přiměřenou. Smluvní pokuta je splataá do 15 
(patnácti) dní ode dne doručeni písemné výzvy Pronajímatele kjejímu zaplacení 
Nájemci, a to na účet Pronajímatele sdělený Nájemci v této výzvě. Součástí výzvy musí 
být výše uvedená dokumentace. Tato pokuta nemá vliv na případné správní řízení 
vedené správním orgánem pro porušení povinností stanovených původcům odpadů 
zákonem o odpadech.

9.21 Nájemce je oprávněn umístit své sídlo, resp. místo podnikání, na adresu Domu, v němž
Smlouva □ nájmu nebylovýcli prostor Strana 9 (celkem 12)
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se Nebytový prostor nachází, pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele. Tento souhlas lze udělit pouze Nájemci, a to na dobu trvání nájemního 
vztahu založeného touto nájemní smlouvou. Nájemce je povinen změnit adresu sídla, 
resp. místa podnikání, je-li tato adresou Domu, a to jejím \7mazem z Obchodního, resp. 
Živnostenského, rejstříku do 30 (třiceti) dní ode dne skončení předmětného nájemního 
vztaliu. V případě porušení této povinnosti ze .strany Nájemce je Pronajímatel, vedle 
požadavku na zjednání naprax'y, oprávněn uplatnit na Nájemci rovněž smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý byť i započatý týden prodlení se 
splněním této povinnosti. Za den splnění této povinnosti se považuje den, ke kterému 
byl proveden výmaz adresy Domu jako sídla, resp. místa podnikání, Nájemce 
z Obchodního, resp. Živnostenského, rejstřílcu.

Prodlení s placením
V případě prodlem' Nájemce s jakýmlcoli peněžitým plnem'm, ke kterému je Nájemce 
zavázán na záldadě této smlouvy, je Nájemce vedle úhrady dlužné částky povinen 
zaplatit Pronajimateli dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení se řídí nařízením 
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlem' a poplatku z prodlem' 
podle občanského zálconíku, ve znění pozdějších předpisů.

11 Zvláštní ujednání o doručování písemností
li.l Smluvní strany se dohodly, že pro doručovám' veškerých písemných zásilek 

souvisejících s nájemním vztahem dle této smlouvy platí následující ujednání; Smluvní 
strany si budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v zálilaví této smlouvy, 
pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí změnu sídla. Nájemci se kromě 
toho může doručovat i do jeho provozovny, umístěné v pronajatém Nebytovém 
prostoru, k rukám odpovědného zástupce (§ 11 zálcona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikám', ve znění pozdějších předpisů). Nevyzvedne-li si Nájemce 
zásilku, nebo ncpodarí-li se mu zásilku doručit na adresu, jak je shora uvedeno, 
považuje se den vrácení zásilky Pronajímateli za den, kdy byla Nájemci doručena.

12 Závěrečná ustanovení
12.1 Právní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí platnými právními předpisy, 

zejména zálconem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění 
pozdějších předpisů, a subsidiárně příslušnýmii ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv vedené Městskou částí Praha 1, která je veřejně přístupná, a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy 
a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodm' tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve zněm' pozdějších předpisů, a udělují svolení kjejich užití a 
zveřejněm' bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Platnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejílio podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany konstatují, že Nebytový prostor je ke dni uzavření teto smlouvy falcticky 
užíván ze strany třetí osoby. Smluvní strany si jsou vědomy, že účinnost této smlouvy 
tak nemůže nastat dříve, než dojde k vyklizení Nebytového prostoru třetí osobou nebo 
Pronajímatelem a kjeho fyzickému převzetí Pronajímatelem a následnému předání 
oprávněnému Nájemci. S ohledem na tuto skutečnost smluvm' strany sjednávají tuto 
smlouvu s odkládací podmínlcou, Icterá se bude mít za splněnou v okamžiku, kdy 
Pronajímatel Nájemci Nebytový prostor předá, resp. Nájemce Nebytový prostor
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převezme, tzn. že Nájemce získá plnou a ničím neomezenou možnost s Nebytovým 
prostorem fakticky disponovat v souladu s touto smlouvou. Převzetím Nebytového 
prostoru se pro potřeby tohoto článku rozumí i situace, kdy Nájemce má řádně stanoven 
termín k převzetí Nebytového prostoru podle ustanoveni odst. 3.7. této smlouvy a 
Nebytový prostor nepřevezme.

12.4 Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

12.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany této smlouvy se zavazují naliradit 
neúčinné ustanovem' této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původnOio, neúčinného, 
a íimyslu obou smluvních stran v den uzavření této smlouvy,

12.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou, s výjimkou přílohy č. 6, 7 a 8, tyto přílohy:
1 - kopie výpisu z katastru nemovitostí
2 - plánek Nebytového prostoru - specifikace
3 - kopie výpisu z obchodního rejstříku
4 - kopie formuláře Žádosti Nájemce o Nebytový prostor
5 - kopie rozhodnutí odbora výstavby Obvodního národnílio výboru pro Prahu 1
6 - předávací protokol Nebytového prostoru - volná příloha
7 - fotodokumentace Nebytového prostoru - volná příloha
8 - evidenční list platebm'ho vztahu Nájemce - volná příloha
9 - pravidla o poskytování a rozúčtováni plnění (služeb) nezbytných při užívání bytových

(bytů) a nebytových jednotek (nebytových prostor)
12.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, každý splatností originálu, 

z nicliž 1 (jeden) stejnopis obdrží Nájemce a 2 (dva) Pronajímatel.
12.8 Smluvm' strany po přečtem' smlouvy prolilašují, že byla sepsána na základě jejich 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že proti ní nemají námitek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými 
vlastnomcm'mi podpisy.

V Praze dne: 7B "ii';

Městská část Práha 
Michal Valenta ' 

zástupce starosty
Pronajímatel

V Praze dne: 29-04- 2009

Zabka, a.s.
Ing. Jozef Janov - předseda představenstva

Nájemce
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Osvědčující doložka
Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověření Zastupitelstvem 
ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tímto osvědčují, že záměr 
pronajmout Nebytový prostor specifikovaný v odst. 1.2. této smlouvy byl zveřejněn na úřední 
desce Úřadu městské části Praha 1 od 11.12.2008 do 25.12.2008. Rovněž osvědčují, že návrh 
na uzavření této nájemm' smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 
6.4.2009.

VPri
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e . 'f
MISYS-Katastr.Určeno pouze pro vnitřní potřebu!

OKK£S; CZOlOO Hlavni město Praha,3100 
OBEC: 554782 Praha

KAT,ÚZEMÍ: 727008 Josefov

Data ke dni: 3.03.2009 

LIST VLASTNICTVÍ 172

Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory 
ČÁST A Vlastník, jiný oprávněný

Oprávněný subjekty Adresa 

Vlastnické právo
SJM Kratochvil Josef JUDr. a Kratochvílová Zdeňka 

JUDr. Kratochvil Josef________  • .RČ:

Kra toc/7 vilová 

okres Hlavni /něsto Praha
SJM Jakl Ladislav Ing. CSc. a Jaklová Stanislava PhMr.

Ing. Jakl LadíšlaVfCSc,
PhMr. Jaklová Stanislava

SJM Špaček Jaromír ak.arch. a Špačková Jitka ak.mal.
ak.arch. Špaček Jaromír J?Č:|
ak,mal, Špačková Jitka RČ:\

SJM Muaikář ^^los a Muzikářové Eliška
Muzikář Miloš 
Muzikářové Eliška

SJM Renner Hanuš prof.dr, a Rennex Justa Anna Maria 
prof.dr. Renner Hanuš PC:

SJM Jeřábek Jan Ing. a Jeřábkové Jana 
lna. Jeřábek Jan Rř*

SJM Pečenka Ferdinand a Hana
Pečenka Ferdinand 
PečenkQvá Hana

SJM Nerad Jaroslav a Neřadová Mario 
Nerad Jaroslav Rči

file://C :\MIS YS\IS\Misys.html\ISKN\l 00001 .htmi

Identifikátor,
Podíl

807/27830

893/27830

911/27830

149/13915

893/27830

269/13915

911/27830

893/27830

20.4.2009
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Neřadová Marie

SJM Iioucký Vítězslav a Loučka T^drea 
Loučky Vítězslav nč:|

SJM Gregor Petr Ing. a Gregorová Andrea Ing,
Ing. Gregor Petr 
Ing. Gregorová Andrea

SJM Peklo Jaromír Ing, a Peklová Brigita

Jeřábkova Vlasta

Bendová Marta

Georgiadisová Eufemie

fe 1

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

347/13915

347/13915

093/27830

553/13915

MUDr. Hakenová Alena

Hb\
Bláha František

Ing. Wendelová Petra

RC:

RC:

RC:

RC:

496/13915

807/27830

893/27830
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město Praha 
Khaleraskaya Margarita

MISYS Stránlca č. 3 z 6

347/13915

911/27830

Hlavni město Praha
Mariánské nám. 2/2, Praha i - Staré Město, 11001, okres 

Hlavni město Praha
CMC architects, a.s.

Jankovcova 1522/53, Praha 1 - Holešovice, 17000, okres 
Hlavni město Praha
HYDROGEN INSTITUTE CZ s.r.o.

Hostouňská 429/18, Praha 6 - Liboc, 16100, okres Hlavni 
město Praha
ARENTEX s.r.o.

Pod aeránkou 2458/31, Praha 6 -Dejvice, 16000, okres 
Hlavni město Praha
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nov^é Město, 11568, okres 
Hlavni město Praha
SJM = společné' jmění manželů 

ČÁST B Nemovitosti

71/5566

607/27630

RČ:l

149/13915
XČ.*00064581

3467/13915

JČ;26145359
.71/5566

IČ;2712B849
911/27830

JČ;27131408
911/27830

JČ:00063410.
3467/13915

POZEMKY
Parcela Výměra [m^} Druh pozemku Způsob využiti Způsob ochrany

původ: Katastr nemovitostí (KN)
KN 23/1 590 zastavěná

plocha a 
nádvoří

budova památkově 
chráněné území

BUDOVY
Část ohcEfbudova Zp. využiti Zp. ochrany Parcely iCN, LV

Josefov,č.p.16 bytový dům památkově 
chráněné 
území

KN 23/1,Josefov

JEDNOTKY

C. jed. Zp. využiti na LV

Podíl na 
spol.č.domu a- 

pozemku
jednotce

file://C:\^'IIS YS\IS\Misys.html\ISKN\ 100001 .html 20.4.2009
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16/1
Spoluvlastníci: 

16/2
Spoluvlastnici: 

16/3
Spoluvlastnici:

16/4
Spoluvlastnici: 

16/5
Spoluvlastnici:

16/6
Spoluvlastníci: 

16/7
Spoluvlastníci: 

16/8
Spoluvlastnici: 

16/9
Spoluvlastnici: 

16/10
Spoluvlastníci: 

16/11
Spoluvlastnici; 

16/12
Spoluvlastnici: 

16/Í3
Spoluvlastnici: 

16/14
Spoluvlastnici; 

16/15
Spoluvlastníci:

16/16
Spoluvlastnicí: 

16/17
Spoluvlastnici; 

16/18
SDoiuvlastnici:

16/19
Spoluvlastnici:

16/20
Spoluvlastníci: 

16/21
Spoluvlastníci: 

16/22
Spoluvlastníci:

, Pavlik. Michal 

3 , Bláha František

315

250

281

»<-• rnt m* X*

byt
SJM fRČi
Jeřábek Jan Ing. a Jeřabková Jana 

Jeřábková Vlasta
byt 478
SJM r
Nerad Jaroslav a Neřadová Marie 
byt 257

, JUDr. Davidová Marta 
byt 200
SJM

.Pečenka Ferdinand a Hana 
byt 266

Kubeš Roman
byt 312
SJM RČ:\
Muzikář Miloš a Muzikářova Eliska 
byt 274

, Bendová Marta'
byt 264
SJM >
Gregor Petr Ing. a Gregorová Andrea 
Ing.
byt 394
jRČ / Chadim Tomáš
byt 258

f Ing. Wendelová Petra 
byt 294
XC;26145359 , CMC architects, a.s. 
byt 256

Filipová Jana
byt 231
SJM
Jakl Ladislav Ing. CSc. a Jaklová 
Stanislava PhMr.
byt 283

, Khalemskaya Margarita
byt^^^^^^ 297

/ Čorba Radoslav
byt ^^^^^^^^404
SJM
Špaček Jarorair ak.arch. a Špačková 
Jitka ak.mal.

293
, Dostálová Alžběta

336
Georgiadisová Eufemie

277
, Mikuláš Martin

261 
t

Loucký Vítězslav a Loucká Andrea

t.i._nroT/^KT^ 1 nnnni Ufmt

1106/27830

298/27830

807/27830

893/27830

694/27830

911/27830

355/27030

298/27030

807/27830

694/27830

911/27830

893/27830

355/27830

807/27830

893/27830

694/27830

355/27830

911/27830

298/27830

298/27830

807/27830

694/27830

2/3
1/3

20.4.2009
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/ 16/23
Spoluvlastníci; 

16/24
Spoluvlastnici; 

16/25
époluvlastnici: 

16/26
Spoluvlastnici: 

16/27
Spoluvlas tnici: 

15/20
Spoluvlastníci: 

16/29
Spoluvlastnicí:

16/30
Spoluvlastníci: 

16/31
Spoluvlastníci:

16/101
Spoluvlastnici:

16/102
Spoluvlastnici; 

16/103
Spoluvlastníci: 

16/104
Spoluvlastníci;

215
Chýlová Jana

309
HYDROGEN INSTITUTE CZ

253

Peklo Jaromír Ing. a Peklová Brigita 
byt 302

, MUDr. Hakenová Alena 
byt 233
SJM Renner
Hanuš prof.dr. a Renner Justa Anna 
Maria

302
MUDr. Hakenová Alena 

. 280
, JUDr, Krajinová Olga

316
ARENTEX s.r.o.

265

byt 
RČ\ 

byt 
RC:| 
byt
XC;27131408 
byt
SJM RČJ
Kratochvil Josef JUDr. a Kratochvílová 
Zdeňka
jiný n^ytový 
prostor
JC;0006458.1 ; Hlavni město Praha
IC.-00063410 , MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
jiný nebytový 
prostor
IČ:00064581 , Hlavni město Praha ■ 
XČ;00063410 , MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
jiný .nebytový 
prostor
XČ:000645B1 , Hlavni město Praha
XČ:00063410 , MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
jiný nebytový 
prostor
XČ;00064581 , Hlavni město Praha
XČ:00063410 , MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

173

173

173

173

355/27830

911/27830

893/27830

298/27830

893/27030

694/27830

355/27830

911/27830

807/27830

429/27830 '

1991/27830

959/27630

3555/27630

ČÁST B1 Jiná práva (BEZ ZÁPISU)

ČÁST C Omezeni vlastnického
Typ vztahu
Oprávněni pro

práva

Povinnost k

* Nařízeni exekuce
Nerad Jaroslav, Lovosická Z-61615/2006"

101

Praha, RC:
Listina Usneseni soudu o nařízeni exekuce 25 Nc-12274/2003 OS P9 ze dne 
1.12.2006.

Nařízeni, exekuce
Nerad Jaroslav, Lovosická

fiIe://C:\MISYS\ISVMisys.html\ISmi 00001 .litml

Z-61615/20Q6-
101

Z-51357/2008-
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101

Listina. Usneseni soudu o nařizeni exekuce 74 Nc-535/2008 -5 OS ze dne 
10.3.2008.

2-51357/2008-
101

ČÁST D Jiné zápisy 
Typ vztahu 
Vztah pro Vztah k

* Vlastnictví jednotek
Budova;c.p.16 V~26308/2002-

101
Listina Prohlášeni vlastníka budovy o vymezeni jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) ze 
dne 10.1.2002. Právni účinky vkladu práva ke dni 11.7.2002.

V-263Q8/2002-
101

Pro: Hlavni město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 - Staré Město, 11001,
okres Hlavni město Praha, XČ:00064581

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové Město, 11568, 
okres Hlavni město Praha, JČ;00063410
ČÁST E Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu (BEZ ZÁPISU)

ČÁST F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k 
parcelám (BEZ ZÁPISU)

Upozorněni: Tento výpis neobsahuje zápisy v části Bl, C, poznámky v části D, 
listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozorněni(plombu), že právni 
vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na společných, částech domu, popř. 
pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou uvedeny vždy na příslušném výpisu z 
katastru nemovitostí pro vlastnictvi bytu a nebytového prostoru.

Vyhotoveno systémem MISYS(rev.14064), 20.04.2009 10:50:31.
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T«nta v<mLs eicktroTíicíCY podénsaX "MÉS!?SKř SOtTO V FÍIA2E £JČ 00315660}" dno 22.12.2000dofSoiMn&bo poofcytcnr^lS ovlronfelio výstupu ívýtisku) 2 obchodního rejstřílcu. BPVid:tnj-ci0pqghnrtlgtt26

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 11300

Datum nápisu: 2Ó.listopadu 2006 
Obchodní firma: Žabka, a^s.
Sídlo: Praha 4, JUitala Staška 510/38, PSČ 140 00 

Identifikační číslo: 276 25 761.
Právní forma: Akciová společnost .
Předmět podnikání:

- velkoobchod
" specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 
" pronájem a půjčováni věci movitých
- reklamní činnost a marketing
- zprostředkováni obchodu a služeb
- realitní činnost
- skladováni zboží a manipulace s nákladem 
Předmět činnosti

" pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor bez poskytováni 
jiných než základních služeb’zajišťujících řádný provoz 
nemovitosti, bytů a nebytových prostor
Statutami orgán - představenstvo:

•ípředseda představenstva: Ing. Jozef Janov, r.č.
Nová Lesná, Slavkovská 337,- PSČ 059 86 
Slovenská republika 
den vzniku funkce: 14.záři 2007
den vzniku členství v představenstvu: 14.záři 2007

clen představenstva: Ing. Stanislav Plecitý, r.č,'
den vzniku členství v představenswu: 1.února

člen představenstva: Ing. Zdeněk Linhart, r.č.
den vzniku členství v představenstvu: 14.záři 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za 
něj jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva 
nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada; ■ .
předseda dozorčí rady: Ing. Radim Haluza, r.č. 741004/5555

údaje platné ke dni: 22.12.2008 6:00 Strana: 1/2



oddil B, vložka 11300

den vzniku funkce: 14.za.ra.den vzniku členství v dozorci radě: 14.záři 2007 
člen dozorčí rady: Mgr. Xng. Jan Evan^ LL.M./ r.č,

den vzniku členství v dozorci radě: »¥f "ári 2007 

clen r.č.
den vzniku členství v dozorci radě: 15.července 2006

Jediný akcionář:

PENTA XNVESÍTMENTS LXMXTED , . _Limassol, CY-3105/ 6 Panáylotis Simeou Street, Kanika Center,
Block B, Office 504 
Kyperská republika

Akcie:

10 ks kitienové akcie na majitelev listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 200 000,-* Kč

10 ks akcie na majitelev listinné podobě ve jmenovitě hodnotě 
5 000 000,- Kč

Základní kapitál:-52 000 000,- Kč ‘ • .
Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 
Městský soud v Praze

Údaje platné ke dni- 22,12,2008 6:00 Strana: 2/2
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Výpis
2 obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 11300

!!! UPOZORNĚNI!! !. .
Tento výpis má pouze informativní charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že 
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 
Obchodní firma:

20.1istopadu 2006 
Žabka, a.s.

Sídlo:
Identilllcační Číslo; 
Právní forma:

Praha 4, Antala Staška 510/3.8, PSČ 140 00 
276 25 761 
Akciová společnost

Předmět podnikání:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Předmět činnosti;
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základmch 
služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - předsťaveňstvo: 
předseda představenstva: lne. Jozef Janov, r.č. I

člen představenstva:

člen představenstva:

Slovenská republilca
den vzniku fhnkče: 14.září 2007
den vzniku členství v představenstvu: I4.září 2007
Ing. Stanislav Plecitý, r.č.l

Ing. Zdeněk Linhart, r.č.

den vzrúlcu členství v představenstvu: 14.září 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem 
společnosti samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Ing. Radím Haluza, r.č.

člen dozorčí rady: 

člen dozorčí rady:

den vzniku fiinlcce: 14.září2007
den vzniku členství v dozorčí radě; H.září 2007

, JanEvan,

: vzniJcu členství v dozorčí radě: 14.2árí 2007 
Ing. Jakub Kořínek, MBA, r.č.

den vzniku členství v dozorčí radě: 15.července 2008

http://wwvv.justice,cz/x.qw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=I 00046317&sysinf.vy... 27.4.2009
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Jediný akcionář;
PENTA INVESTMENTS LIMITED
Limassol, CY-3105, 6 Panayiotis Simeou Street, Kanika Center, Block B, Office 504 
Kyperská republika
Akcie:
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč 

! 0 ks alccie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč 

10 ks lanenové alccie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 800 000,- Kč

\

Záldndní kapitál: 80 000 000,- Kč 
Splaceno; 100 %

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu rhttp://www.jústíce.czY
Dne: 27.04.09 11:35:21 

Údaje platné ke dni 27.04.2009, 6:00

ňictirR r.7/xQ\v/xerv'!et/insl/reporl?sysinf.vypis.CEK= 100046317&sysinf.vy... 27.4.2009



v r

ZADOST - NEBYTOYE PROSTORY
Právnická osoba

I. stupeň výběrového řízení

1. POŘADOVÉ ČÍSLO:
2Q/12/2008

2. ADRESA NEBYTOVÉHO PROSTORU: 
Kaprova 16/9. Praha 1

3. UCHAZEČ - název společnosti: 
Žabka. a.s.

4. IC:
27625761

5. SmLO:
Antala Staška 510/38, Praha 4

6. kontaktní OSOBA:

Jméno a příjmení: Veronika Hájková 

Mobil/tel:

E — mail:

Fax:

7. ODHAD NÁKLADŮ DO ZHODNOCENÍ NEBYTOVÉHO PROSTORU / JEDNOTKY v 
případě rekonstrukce NP (skutečnou výši zhodnocení určí znalec) :

1 185 000.-Kč 

8. ÚČEL VYUŽITÍ NEBYTOVÉHO PROSTORU:

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím _____ ____________________

23, 12. 2008
V Praze dne:
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Příloha č! nájemní srniouvž/dodatku k nájemní sinlonvÉ .

Hlavní másío Praha stanovuje, pro objekty, které jsoU svéfeny do správy méstské části Prahy i,se 2jetělern na 
níže uvedené právní předpisy v-plaťnéiň znSnl, tj. zákon í. 40/1964 éb. ‘"Občanský zákoník”, zejrri. § 696, dále 
na zákon č.406/2000 Sb. “Zákon o hospodaření s energiP’ a jeho prováděcí vyhláSky, především č, .152/2001 -Sb. 
ze dne 12.42001, kterou se stanoví pravidla pro vytáp&ií a dodávku teplé užiť-cové vody (TUV), mémé 
ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu TUV a požadavky na vybaveni A-nitřních tepelných zařízení 
budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům a ř. 291/2001 Sb., Icterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, dále : la zákon č, 458/2000 Sb. 
“Energetický zákon" a jeho prováděcí vyhláSky, především 6,224/2001 Sb. ze dne 14.6.2001, kterou se stanoví 
pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie'na jednotlivá odběrná niir ta a vyhlášku 5. 372/2001 
Sb. ze dne 12.102001, kterou se stanoví’pravidla pro rozůčtování nákladů na tepemou energii na vytápčni a 
nákladů na poskytování TUV mezi iconetoé spotřebitelé á prováděcí vyhlášku č. 128/2001. Sb. o veřejných 
vodovodech'a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášku bLiinPrahy č. 20/2002 Sa.ze dne 3.10.2002, kterou 
se stanoví poplatek za komunální odpady

pravidla

o poskytování a rozůčtování plněni (služeb) nezbytných při užívání bytových (by-ú) a nebytových jednotek 
(neb)4ových prostor) (dále jen jednotek)

L Obecná část

1. Nájemce jednot^ a osoby s nim jednotku užívající mají vedle práva užívat jednetku i právo užívat společné 
prostoty.a zařízení domu, jakož i požívat plnění (služby), jejichž poskytování je s užíváním jednotky případně 
domu spojeno.
2. Nájemce jc povinen užívat jednotku, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně požívat plnění, jejichž 
poskytování je spojeno s užíváním jednotky případně domu.
3. Nájemci jednotek jsou povinni při výkonu svých.práv-dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující 
ostatdin nájemcům výkon jejich práv.
4. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu oprav v jednotce a umožiút 
jejich provedení .(lýká se rovněž měříc! a regulační techniky tepla^ teplé a .studenu vpdy). Pokud tak neučiní 
odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. ■
5. Nájemce je povinen drobné opravy a běžnou ůdižbíi jednotlQř provádět sám. Pokud tak činit nebude, má 
právo pronajimatel po předchozím upozorněni provést.tuto Cjnnost na náklady nájemce.
6. Nájemce je-povinen odstranit závady a poškození, které v domě způsobil sám oebo ti, co s ním Jednotlcu. 
užívají. Nesíane-U se. tak má právo pronajimatel po předchozím upozornění nájemce závady a poškozeni 
odstranit a požadovat od nájemce náhradu.
7. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v jednotce bez souhlaiu pronajimatele, 
a to ani na svůj náklad.
8. Nájemce jednotícy je povinen po předchozí výzvě umožnit pronajimateli, aby provedl instalaci a údržbu 
zařízení pro itiěření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jalcožto i odpočet nmoěfených hodnot. Stejně je 
povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí jednotí.y a patří pronajímateli.
9. V případě, že nájemce jednotky poškodí měřící a regulační techniku umístěnoj v jednotce, pronajímatel 
provede opravu Či výměnu na náklady nájemce jednotky.
10. Ncznplatí-li nájemce'nájemné nebo úhradu ža plíiěni poskytované s užíváním jednotky do pěti dnů po jej! 
splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek zprodlení v souladu splatnými předpisy, kterými se 
stanoví výše úroků zprodlení a poplatků zprodlení podle.občanského zákonfloi případně.ustanovení nájemní 
smlou\7.
Těmito odstavci nejsou dotčena ustoovení příslušných právních norem.

n. Plnění spojené s užíváním jednotily v zúčtovací jednotce 
Zúčtovací jednotka je dům či blolc, na IcteiýJe.dodavBtelem fakturovaný celkový náklad za jednotlivá plnění 
spojené s užíváním jednotek.. ' .

A. Vytápění - .
l. Otopné období Je stanoveno od l.zárí do 31. května s tím, že dodávka tepla se Ztihéjí v topném období, když 
průměrná denní teplota ýe dvou po sobě následujících dnech Idešne poď 13 ®C b nelze očekávat zvýšení této 
teploty. PřeruSení nebo ukončení topného, období nastane tehdy, pokud ptůměná teplota ve dvou po sobě 
následujících dnech vystoupí nad 13 "C a nepředpokládá se pokles této teploty.



1. Otopné období je stanoveno.od I .září do 31. května s tím, že dodávka tepla se zahájí v topném období, když 
průménjá denní teplota ve dvou’po sobě následujících dnech klesne pod 13 °C a nelz>i očekávat zvýSení této 
teploty. Přerušení nebo ukončení topného období nastane tehdy, pokud prihněmá teplota ve dvou po sobě 
následujících dnech vystoupl nad 13 °C a nepředpokládá se pokles této teploty.
2. V proběhu topného období je zaručeno vytápání na 18 °C až 23 ®C dle charakteru a j)olohy ralstnosti v domě 
(měřeno uprostfed místnosti ve vjái 1 m nad podlahou),-ato v době od 6.*^ až 22.*^ hod. V noční .době od 22.'^ 
do 6.®^ hod. je prováděn noční útlum na 18 ®C. •
3. Z důvodu tepelné stability domu není přípustné vytápět v průběhu topného období j'idnotky na teplotu nížSí 
než 17 °C. Plnění do vy Se této teploty je i^jemce jednoť^ povinen stípět a náldady s tiir*. spojené uhradit:

a) Nejni^í vyúčtovaný celkový náklad Jiu vytápěni na 1- u jednotky, může být ve vý2i průměrného 
celkového nákladu na 1 započitalelné podlahové plochy zúčtovací Jednotlíy vynásobený 
Icoeficientem 0,8*.

b) NejvySSí vyúčtovaný celkový náklad na vytápění na 3 na Jednotku by měl být ve výěi 1,3 násobičů 
průměrného nákladu na J započiíatclnó podlahové plocliy zúčtovací jedr-otky. Pokud je. celkový 
náklad vySSí, má právo nájemce jednotky požadovat od pronajímatek . analýzou prolcázanou 
oprávněnost vyúčtovaných nákladů na vytápěni

4. Celkové náklady na teplo pro vytápění za zúčtovací jednotku jsou rozděleny na evě složky a to 50 % na 
zálcladní složku a 50% na složku spotřební.
a) NáWady na vytápěni obsažené ve složce záldadní jsou rozúčtovány v poměru velikosti započitatelnýcb 

ploch jednotlivých jednotek,
Dj ivalclady nu vytápění oosaiené ye složce spotřební jjOaiozucLDváuy

l) . v případě, že jsou instalovány indflcátoiy topných nákladů,v poměru yelikosti korigovaných 
údajů na indikátoru rozdělování topných‘nákladů (IRTl^, který'je mnístěn na otopném 
tělese v jednotce. Údaj 32a indikátoru j*é korigov^ p^luSným* koeficienty, mimo jiné 

. především na velikost tělesa, na polohu- místnosti (poklid již svov konstrukcí tyto atributy 
nezbhledňuje) a na výpočtovou metodu a to z důvodu, aby spolř ibni složlea náldadů byla 
rozůčtována se zohle^ěním rozdílné náročnosti vytápěných mísmostí a dodávlcu tepebé 
energie nejen z otopných těles, ale i zé stoupaček a Vniti^ konstrukce domu a vyúčtování 
respektovalo dosahovanou tepelnou pohodu v jednotkách dle uidtí nájemcem. Pravidelné 
odečty jsou prováděny jednúu ročnS. Způsob provádění odečťů je v kompetenci pověřených 
firem.
V případě, že jsou instaiovány kalorimetry na’vstupu, do; jednotek, tak v poměru 
korigovanýchnámSrůtěchtokalorimetrů. '
V případě, že nejsou instalovány indikátory topných náMadů nebo Icalorimetry, tak 
v poměru velikosti započitatelných ploch j^otlivých Jednotek.

5. Při změně nájemce jednotky v průběhu roku budou náklady na vytápění mezi dřívějšího a nového nájemce
jednotky rozúčtovány následovně: T * ’

a) Základní složka yytápěníj v ffípadě, že nejsou instalovány IRTN, tak i spotřební složka, se rozdělí 
v procentuálnhn podílu dl© počtu měsíců užívající jednotícu v zúčtovacím období s ohledem’ na klimatickou 
náročnost v jednotlivých měsících následovně: .

2)

3)

Měsíc 1% měsíc I % měsíc íněsíc %
Leden Duben Červenec-

S' Říjen
Únor Květen Srpen Listopad
Březen Červen .i*!zm H 1 Prosinec

b) Spotřební složka dle korigovaných ňáměrů příslušných měřičů, připadajících na jednotlivé uživatele. 
Za tlmío účelem se při změně nájemce provádí mimořádný odečet měřidel. Pokud to není technicky možné (u 
odpařovacích ERTN) se roční náměr rozdělí dle počtu měsíců užívající Jednotku s ohledem na klimatickou 
náročnost v jednotlivých měsících dl© tabulky v bodě a).
6. Po dobu neobsazené jednotky hradí náMady spojené s jeho vytápěním vlastník jednotky, Nejnižší jářípustné
náklady na vytáp&í na 1 jsou ve výši průměrného celkového nálčladu na 1 ir/ započitateinc podlahové 
plochy zúčtovací jednotky vynásobený koeficientem 1 až 0,6 dle* charakteru a možnosti regulace. O výši 
koeíicienturozhodujesprávceobjekhi. ' * . '
7. V případě odpojené jednotky od otopné soustavy v domě hradí-jeho nájemce základní složku nákladů na
vytápění. ■ ^ * •..
8. V případě, že nájemce jednotky neumožní instalaci indikátorů nebo odečet údajů na indikátoru, nebo 
indikátor nákladů poškodí, bude mu vyúčtovaný náklad ve výši průměméhb náldadu spotřební slo'^iy v ostatních 
měřených jednotkách zvýSený koeficientem 1,6 jako navýšení nákladů pro-jednotku. Výpočet bude proveden dle 
vzorce v metodickém pokynu MMR k příloze 2, vylvláSlcy Č.372/2001 Sb'. V účtu si>otřebiteIe bude poznámka 
‘"neměřený odběr^’.
9. V případě neumožněného odečtu u odpařovacích indOcátorů bude postupováno dle hodu 8.



10. v případě neumožněného odečtu u digitálíiích indikátoru a kaloriraetrh bude brána průměrná spotřeba a z ni
vyplývající náklad spotřební složky (bez navýSehi ) jako zálohová vyúčtování pro. následná zúčtovací období. 
NavýSení zůčtovatclné není. V případě* že. v následujícím roce bude odečet nižší, bude zanesen do vyúčtování 
nulový náldad -spotřební sÍožIq' a (q'. nebudou vraceny nevyčerpané — předplacené - náklady a ty budou 
převedeny do dalSíhóvyťičtovacfho období jako záloha). , .
11, V případě poruchy měřiče IRTN či kalorimetru bude spotřební složka tepla za 'dobu poruchy stanovena podle 
údajů dvou 2 kiimaťokáho hlediska srovnatelných zúčtovacích období. Není^Ii srovnatelné období, bude pro 
stanovení spotřební sbasy tepla použita průměrná hodnota spotřební .složlcy nákladů připadající na 1
v zúčtovací jednotce. •

B, Teplá užitková voda
1. Teplá užitková voda CIUV). Je dodávaná celoročně v době od 6.®* do 22.®* hod., tols aby měla na výstupu u 
spotřebitele teplotu 45 až 60 s možnou výjiinlcou bčbem odběrných špiček v objektu.
2, Náklady na TUV jsou rozděleny na; .

náklady na teplo pio ohřev TUV, 
vodné a stočné za TUV.

S.Cellcové náklady na teplo pro ohřev TUV za zúčtovací jednotku jsou rozděleny na dvě složitý, a to 30 % 
základní složku nádadů a 70 % spotřební složku nákladů:

a) základní, složka nákladů je rozůčtována v poměm podlahových.plocb bytů. U nebytové jec^otky je 
podlahová plocha přepočtena koeficientem, který je stanoven odborným posouzením dle rozsahu 
odběru a způsobu užiti TUv, kteíd je sUumvezia v nájemní sniloavč (nf-bo v evidenčníir: lis+č n? 
jednotku)

b) spotřební složka nákladů je rozúčtov^a v poměru námětových díBú (m^ na poměrovém 
vodoměru pro TUV v jednotce. ■ •

4. Celkové náklady za vodné a stočné z TUV za zúčtovací jednotku jsou rozděleny v poměru námčrových dílků 
(m^) na poměrovém vodoměru pro TUV v Jednotce. Pravidelné odečty .jsou prováděny jednou ročně. Způsob 
provádění odečtů je v kompetenci pověřených firem.
5. V př^adě , že poměrové vodoměry v jednotkách na TUV nejsou instalovány, je spofiební složka na teplo pro 
ohřev TUV a celkový náldad za vodné a stočné v TUV rozúčtovány v poměru počtu osob tíiáčených u 
pronajímateie a směrných čísel spotřeby vody dle-přílohy č.l2. vyhlášky Č.42S/2001 Sb, s ohledem na délicu

—Ožíváfirjednotlq' v zúčtovacím období.
6. - Při změně nájemce jednotky v průběhu roku budou nálclaďy na TUV- mezi dřlvějSlho a nového nájemce 
jednotky rozúčtovány následovně:

a) základní složky náldadů tepla pro přípravu TUV dle dnů trváni nájmu v roce,
b) spotřební složka nákladů tepla pro přípravu* TUV v poměru ňáměrových dílků (m^) na poměrovém 

vodoměru TUV,
c) náMady za vodné a stočné pro TUV" v poměnr ňáměrových dílků (m^) na poměrovém vodoměru TUV; 

Za tímto účelem se při změně nájemce provádí mimořádný odečet měřidel v dotčené jednotce.
d) pol^ nejsou vodoměry m TÚV instalovány b) a c) bude rozůčtována dle počtu osob s ohledem na 

délku trváni nájmu v zúčtovacím obdobL
Pokud jÉúctňrovaná spotřeba od dodavatele TUV aa 2ajčtovací jednotku bude o'2f> % a více vyčSí, nežli je 

součet náměrů bytových vodoměrů, správce před rozučtováním nákladů v zúčtovací jednotce musí nalézt 
příčinu, pf^adaě provede reklamací měřeni a fekturace u dodavatele TUV, Pokud .*eklamace bude neúčinná 
nebo nebude příčina nalezena, bude náklad nad 20. % rozdílu vyúčtován v poměru podlahových ploch jednotek 
a to jak spotřební složky tepla pro ohřev TUV, tak celkových náidadů vodného a stočného za TUV.
8. V případě, že nájemce jednotky gisíí nefimkčnost poměrového měřiče TUV, je povinen toto giSíěnl 
bezprostředně ohlásit pronajímatel^ který qedná nápravu. Za období nefiinlcčnosti měřiče budou nájemci 
jednotí^ vyúčtovány spotřební složlo' za TUV y alilcvotni částce odpovíd^ící průměrným nákladům vztažených 
na i uměřených jednotek vztažených na počeťdnůnefimlcčnosti měřiče.
9- Vpř^adě, že nájemce jednotky má pochybnosti o správné funkčností poměrového měřidla na TUV, může 
písemně požádat pronajímatele o jeho přezkoušení na zkušebně. Poklid zkušebna prokáže nesprávnou fiinfcčnost 
měUdla, náklady s přezkoušenhn hradí pronajímatel a rozůčtování. spotřebních složek nákladů za TUV bude 
provedeno dle průměrné spotřeby TUV v zúčtovací jednotce na osobu a počet osob 'ožívající jednotícu. Pokud 
však zkušebna prokáže sptóvnou funkčnost poměrového měřidla, néklaífy spojené s přszkouSenhn hradí nájemce 
jednotky a vyúčtování spoffebních složek za TUV je provedeno dle údajů póměrovéhc měřiče v jednotce.
1€. V případě odpojené jednotky od centrální dodávky TUV v domě hradí nájemce základní složlcu nákladů na 
ohřev TUV, a to u bytů dle podlahové plochy bytu a u nebytového p-rostoru* dle podlahové plochy přepočtené 
koeficientem, který jc stanoven odborným posouzením dle původního rozsahu odběru a způsobu užití 'fUV před 
odpojením.
31. V případě, že nájemce Jednotky neumožni instalaci nebo odečet údajů na poměrovém měřiči TUV, nebo mú 
budě prokázána neoprávněná manipulace s poměrovým měřičem (nnpříídad porušeiií plomby apod.), bude mu 
vyúčtován nálclad.vO výSi trojnásobku průměrného náldadu spotřební sIožIq/ tepla pro ohřev TUV a trojnásobku



celkových iiáldadů na vodné a stočné za TUV.v ostatnícli mSřených jednotkách-vztažený na podlahovou plochu 
bytu di přepočtené podlahové plochy nebytového prostoru, jako navýSenI nákladů. VýiJoCet bude proveden dle 
vzorce v metodickém pokynu MMR. k příloze 2, vyhiáSky č.372/2001 Sb.Vůčtu spo^ebitele bude poznámka 
“neměřený odběť’. _ ' ■
12. y případě nemnožněnáho odečtu, bude brán průměrný náklad spotřební složky tepla pro ohřev TUV a 
průměrný náklad vodného a stpčnébo pro TUV (bez aavýsóií) jako zůlohóvé vyúŽtóvár í pro následné zúčtovací 
období. Navýšení zůčtovatelnó není. (vyúčtování zálohově placené spotřební slozlcy ovlivní vyúčtování 
následného roku - při změně nájemců se podílí jiný).
13. Úřední ověření poměro^/ých vodoměrů na TUV v jednotkách je zákonnou nořme u stanoveno po 4 letech. 
Náklady spojené s tímto ověřením případné výtnínou vodoměru budou nájemcůrn jednotek vyúčtovány 
v nájenmém ve formě odpisové hodnoty siřizovacOiopíedmětu. Instalované vodoměry musí být v celé zúčtovací 
jednotce shodných technických pararnetm a instalace musí být provedena v souladu s nomou.

C Studená voda “ vodné a stočné-
l\ Náldady za vodné a stočné za studenou vodu (SV) za zúčtovací jednotku, kde jsou instalovány poměrové 
vodoměry v jednotkách, budou tozůčtovány v poměri uáměrových dílků (m^)' na poměrov&n vodoměru pro SV. 
Pravidelné odečty jsou prováděny jednou ročně. Způsob provádění odečtů je v kompetenci pověřených firem,
2, Při změně nájemce jedndtjky v průběhu- roku- budou nákla^ na SV mezi ďlv&jSího a nového nájemce 
jednotky rozůětovány v poměru uáiněxových dílků (m^) na poměrovém vodoměru SV v Jednotce. Za tímto 
ůčelemse při změně nájemce provádí mimořádný odečet měřidel y dotčené Jednotce. .
3, V případě, že nájemce jednotky zjistí neftmkčaosí poměrového méřice. SV, Je poviiitii loto zjislbni 
bezprostředně ohlásit pronajímateli, kteiý gedná n^ravu, ,Ža období ncfimlcčnosti poměrového měřiče bude 
nájemci jednotky vyúčtován náklad za SV valikvotpí ěástce odpovídající průměiaíin nákladům u měřených 
jednotek vztažených na počet osob a'dnů ně&nlcčuoátí měřiče.
4, V případě, žé nájemce Jednotky má pochybnosti o správné hmkčnosli poměrového m^dla na SV mMe. 
písemně požádat pronajimatele o jeho přezkouSenl na zkušebně. Pokud zkušebna prokáže nesprávnoii funkčnost 
měřidla, náklady s přezkoušeafa hradí pronajímatel a rozúčtovánl-nákladů za SY bude provedeno dle bodu 3.

. Pokud však zkušebna prokáže správnou .ůinkčnpst poměrového měřidla, náklady spojené s přezkouSenhn hradí 
nájemce jeduoticy a vyúčtování nákladů za SV jeprovedeno dle údajů poměrového měřiče.
5.. V případě, že nájemce j^otky neumožní odečet údajů ná poměrovém měfíčí SV, bude mú zálohově 
zúčtována spoffeba ve výší průměraSio nákladu mSfených jednotek vztažená ná osobu v zúčtovací jednotce, 
podle počtu osob dvidovanýdi vjednoícc u pronajímatele. V účtu.nájemce jednotky bude poznámka ‘‘průměť*. 
Vyúčtováni bude proveden,o v následném zúčtovacím období. Pokud však i tehdy nc-umožni odečet, bude mu. 
vyúčtovaný trojnásobek nákladu ve výši průměraího n^adu na osobu v zúčtov.icí jednotce v měřených- 
jedinitkách. V účtu uájemec jeclnody bude pozoáuika “neméřený odběr”. Navýšení v iblšbn zúčtovacím období 
2ú--Tuv:uc-Jné ucilí.
é. í bude prokázána iicoprávjičná inanipnJacc s poměrav^/m měličeni (napřilclaJ poraíciií plomby-apod,), 
buO..- nrijaiLc! vyúčíi-viin iiujíi:;':obc:: nákiadxj vc yysí paiiiiiniého liáld.du ua osúVai vzííčíuvad jeikioicc v 

.-j; v úcij odber". íhtvyícJií vdaj:íun Zúciovuclui
i:..ř

7« iruJLLiLi juuauiovcuiá ;>puuolia ua duadva.Uiw I lili lU'-Lwvaci :u;,Uídť ■>7 -.O
sou&t náměrů bytových vodoměrů, správce před rozáčtováním nákladů v zúčtovací jednotce- musí nalézt 
pHčiau, případné provede reklamaci měření a Mturace u dodavatele vody. Pokud reklamace bude neúčinná 
nebo nebude příčina nal^ena, náklad převyšující ?0 Yo rozdíl bude vyúčtován podle počtu osob.
8- Úřední ověření (cejchování) vodoměrů na SV je zákonnou nonnou stanoveno po 6 letech. Náklady spojené 
s cejchováním případně výměnou poměrového vodoměru v jednotce budou nájemcům jednotek vyúčtovány 
v nájemném ve formě odpisové hodnoty zaíizovacDiopředínětu. Instalované poměrové vodoměry musí být v 
zúčtovací jednotce shodných íeclmických parametrů a instalované vsouladu s normou.
% V zúčtovací jednotce, kde nejsou osazeny poměrové vodoměiy na SV v jednotkách, bude rozůčtováno podle 
počta osob evidovaných u pronajimatele s uStím amSraých čísel dle přílohy č.12, vyhJášl<y č. 428/2001 Sb.

D. Ostatní služby
1. Náklady na svoz-domovního odpadu (je-lí součástí vyúčtování služeb) se r^zúčlují ve výši nálcladů 
účtovaných pronajimateli, a to podle počtu osob a délky odbydlenóhó období evidoy.uiých u pronajícaatele. Do 
nálcladů se započítává svoz jak komunálního odpadu, laki svoz vellcého odpadu (pnstiivění kontejnerů pro dům). 
U nebytových prostor budou náldady řešeny individuálně nájemní smlouvou.
2. Náldady na o^světlení společných prostor a zařízení dorau se roznčtují ve výši nákladů účtoyaných 
pronajímateli, a to podle počtu evidovaných osob u pronajímatele a déllcy nájmu jedr.ot]cy v zúčtovacím období. 
Do fíákladů. se zahrnují náklady na elektrickou energií, výměny žárovek, opravy i>chodiSťovýcb automatů a 
osvětlovacích těla? a pocL Rovněž jsou zahrnuly opravy venkovních zvonků a ovlédájií domovních dveří.
3. Náldady za provoz výtahu se rozúčtují ve Výši nákladů účtovaných pronajímateli, a to podle počtu osob 
evidovaných u pronajímatele a to užívající jednotky od třetího nadzemního podlai.í výše.. V případě, že jsou



společné prostory v podzeroních podlažích dosažitelné výtahem, jsou náklady rozóčtovány vSein nájemcům a 
uživatelům- Do nákladů se zahrnují náklady na eleictrickou energii; náklady za servis (pauáál), povinné revize a 
prohlídky a běžné opravy a údržba výtahu a náldady na vyproStěni z výtahu.
4, "tíáklady na úldi.d společných prostor domu se rozúčtují ve výži nákladů účtovaných pronajimateli, a to 
pódia počtu osob evidovaných u pronajímatele a délky nájmu v zúčtovacím období. Ďo nákladů je zahrnut 
běžný áMid i mimořá^ý úldid po zi}eč)Stění nájemci či vyídizeni společných prostor od veilcoobjcrhového 
odpadu nájemců jednotek.

HL
Společná ustanovení

l-Vyůčtování záloh na plnění spqjená s uživáníjn jednotky je prováděno jednou za rok a bude vždy za zúčtovací 
období leden až prosinec^ y. předchozí kalendářní rok.Ve vyúčtováni musí být uvedeno

a) za zúčtovací jednoto odděleně spotřeba tepelné energie na vytápění, spotřeba iepelné energie na ohřev 
užitkové vody v GJ a množstvi vody v spotřebované na poskytování teplé užitkové vody,

b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a i-spelné energie 
spotřebované na ohřev užitkové vody v KC/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody . 
v Kčím^ a poskytováni studené vody v Kč/ W .

c) za zúčtovací jednotku celleové náldady v Kč odděleně na tepelnou energií nn vytápění a ňa tepelnou 
energii spotřebovanou na otuev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na p^■>skytová^l teplé užitkové 
vody, podíly a^adoích a spolřebníph složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na 
tepelnou energu spotfeoovauouna ohřev itžiíková voay v '*/o a KO,

d) podlahová plocha a započjtatetoá podlahové plocha zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru 
konečného spotřebitele v v případě poslytovéni teplé užitkové vody průměrný počet osob 
užívajících byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím 
období, součet skutečných a přepočtených námérů instalovaných in^átoril vytápění či kalorimetrů 
zúčtovací jednotky a.bytu či nebytového pro^ont konečného spotřebitelé, součet náměrů instalovaných 
poměrových vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného bytového vodoměru (voďoměrů) 
teplé užitkové vody v bytě či nebytovém prostorů konečného spotřebitele a ve společných prostorách 
zúčtovací jednotlcyrozúčtovávaných přímo, mezi jednotlivé konečné spoffebitele podle evidence spotřeb

e) spotřeba tepelné energie-na. vytápěni za zúčtovací jednotku Vyjádřenou v GJ na započitatelné 
podlahové plochy,

jO podhy nákladů připadající na konečné spotíebitele s uvedenhn základnídi složek, spotřebních, složek a 
cellcových nákladů v. KČ, a to zvláSf na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energu na olfey 
užitkové vody a na vodú spotřebovanou ná poskytování teplé užitkové vody,

g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy
konkrétního' bytu či nebytového prostoru a* pro přepočty odečtů. indtotorii vytápění u konečného 
spotřebitele, . * ' •

h) náklad na dodávku studené vody za feldurační místo a podíly'nákladů připadající na konečné 
spotřebitele, součet náměrů instalovaných pomérových vodoměrů studené vocy za zúčtovací jednotku a 
náměr instalovaného bytového vodoměru (vodoměrů) studené'vody v bytt či nebytovém prostoru 
konečného spotřebitele a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozičtovávaných přímo meá 
jednotlivé konečné spotřebitele podle evictoce spotřeb v počet osob evidovaných u správce domu 
za fekturační místo a u konečného spotřebitele.

i) ■ yýSe a souč^* zaplacených záloh konečným spoířebitelem a vyčísleni aozdflu me2á* zaplacenými
z^ohami a náklady připadajícími na konečného spotřebiteíe,

j) Ihůta a způsob tq)IatoSní reklamací proti vyúčtování konečným spoffebitelem; tato Mta je 2 i dhů,
k) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplato vypočteného podle písmene h).

2. Terminy k rozúčtování nákladů a služby spojené s užíváním obecních bytů MC Pral)y 1:

Zúčtovací a fakturační období
Zúčtovacím obdobím je období kalendářního roku, !j. od 1.1 .-31.12., během kterého jsou poskytovány dodávky 
a služby križívání bytu případně nebytového prostoru. Toto období je předmětem rozúčtování. Do nákladů 
zúčtovacího období Jsou zahrnuty v^eré dodavatelsicé faktury, Idcré jsou fyzicky zaúčtovány na vrub 
příslušného kalendářního roku do doby zahájení piucf na vyúčtováaaí služeb za daný kalendářní rok (zúčtovací 
období).

Předání vyúčtování nájeinnflcům
Nájemník resp. spotřebitel bude s vyúčtováním písemně seznámen vždy do 15, 6. (tj. tennln osobního doručení 
nájemníkovi, případně teimin doporučeného odeslání na kontaktní adresu nájemníka).



Rcldamačnf období
a) 2 l-ti demi obdobl pro uplatněni reklamace rozúětováni - nájemníkeni/spolřebitelem- nejpozdéjí však 

vždy do 10.7. {^. termín písemného doniCeal pronajímateb*).
• Reklamace podaná po tomto tcnnínu nebude zahrnula do provádénéhp vyúčtování a bude řešena 
individuálně v následném zúčtovacím obdoli -

Splatnost vyúčtování
V pHpadě, že vyúStováni bude vyhotoveno správně (bez uplatnění rcklamacO - je splaíTjost přeplatků a 
nedoplatků do 31.7. následujícího ImlendáMio roku. •
V případě uznaných oprávněných reklamací a zpracováni nového vyúčtování služeb jě ';platiiost přeplatků a 
nedoplatků - nejpozději do 31.8.
U pfeplaticů. se za dodržení termínu považuje termín, předání pronajímatelem na Českou poštu k distribucL, 
Nedoplatlc>' - dodržením termínuje termín poukázáni (zaplacení) složenky na České poště nebo podání 
platebního příkazu v bance, tj. bez uplatnění penalizační sankce.

3. Odečty IRTN-, kalorimetrů a poměrových vodoměrů* v bytech a nebytových prostor tch za zúčtovací období se 
provádějí tak, aby byly ukončeny k 31. lednu dle následného postupu;

- Nájemce je ínfonnován min. 5 dnů předem o terminu a ča;:ovéin rozmezí provedení 
odečtů v domě a to vylepeoíni na infonnačni místo v domě a individuálně vhozenhn 
informačního lístku do označená půštovní schránky,

- .při návštěvě sc pracoviiiK piuváuajLi nz pr^V^že fb-emnim
průkazem a pověřením správce objektu Ic provedení odečtů,
odečtené údaje jsou zapsány -do odečtového listu a nájemník je stvrdí svým podpisem. 
Pokud nájemník odmítne podepsat poznamená toto skutečnoffí odečitatel do. odečtového 
listu,

■ - pokud při odečtu je jgíStěúa. porucha měření, odečitatel o 2',iStěné skutečností vystaví 
“protokol ó závadě”. Správnost údajů v protokolu stvrdí nijemník podpisein. Pokud 
odmitne odečitatel tuto skutečnost do protokolu poznamená,
pokud nájemník neumožní odečet při první návštěvě odečitatcie,' je- ínfOTmačním lístkem 
vhozeným do schránky infoiraóván o této skutečnosti a o tennír-u drulré návštěvy,

- pokud ani při druhé návštěvě není odečitatelovi umožněn odečet, je při rozúčtování 
nákladů postupováno v rámci těchto pravidel s užitím navýšení nákladů.,

4. U nájemců, kteří nesplnili včas 022iampVacl povinnost pH změně počtu osob užívající jednotloi, budou služby 
na tomto údaji závislé zúčtovány za celé’ zúčtovací období s počtem osob evidovaných li pronajimatele- pro 
zúčtovací období* Na dodatečně uplatňované'změny počtu osob nebude brán zřetel, reřd^ace z tohoto titulu 
nebudou uznány.
5. Pravidla se vztahují na veškeré nájemní prostory. ‘ . .
6. Zvláštní způsob rozaačíování nákladů m služby - není-íi možné-y zúčtovací }eít.iótce na některou ze služeb 

. provést rozúčtování dle těchto pravidel, a tó prede\^ím z důvodu toimořádných technických podmínek, provede
správní finna vyúčtování dotčené služby podle .individuálnich podmínek s maximální snahou dodržet platnou 
le^latívu. Použití zvláštního způsobu vyúčtování bu4é uvedeub v dokumentaci rozúčtování'pro jednotlivé 
nájemce.
7. Vpfípadé, ža u tepla pro vytápěni či dodávky TUV je jedno falcturační měiidJo pro více objeletů, správce
objektů zajistí, aby rozúčtování nákladů na tyto služby bylo provedeno vsculadu splatnou vyhláškou 
č.224/2001 Sb.,atoná3ledně: .

a) teplo pro vytápění - zálciadní složka nákladů ve výši 50 % celkových nákladů, v poměru součtu 
započjtatelných ploch bytů a nebytových prostor pro vytápění jednotlivých objektů,

- spotřební složka nákladů ve yýši 50 % celkových nákladů, v poměru součtu 
korigovaných náměrů IRTN, pokud jsou indikůtoiy IRTN shodného typu. Pokud jsou v jednotlivých 
objektech indikátory IRTN rozdílného typu nebo nejsou instalovány, pak i spotřební složka nákladů 
bude rozdělena mezi objekty v poměru součtu započítatelných ploch bylá a nebytových prostor pro 
vytápění jedaotlivýdi objekt

b) teplo pro ohřev TUV « záWadnl složím nákladů ye výši 30 % cellcových nálcladů, v poměru součtu 
podlahových ploch bytů a nebytových prostor jednotlivých objektů,

- spotřební složka nákladů Ve výši 70 % celkových náldadů, v poměru součtu 
náměrů poměrových vodoměrů. 'Pokud bude součet náměrů za všechny objekty Tozáíhxý 20 % a více 
oproti fakturačnímu vodoměru, bude náklad nad 20 % rozdflu spotřební složky rozdělen mezi objekty 
v poměru součtu podlahových ploch bytů a nebytových prostor jednotlivycl". objektů,

c) vodné’a stočné za TUV - celkové*náklady budou mezi objekty rozděleny v poměru součtu náměrů 
poměrových vodoměru, Pokud-bude součet náměrů za všechny objekty, rozdílný 20 Yo a více oproti 
tekturačaírau vodoměru, bude náklad na vodné a stočné za TUV nad 20 % rozdíl, rozdělen mezi 
objekty v poměru součtu podlahových ploch bytó a nebytových prostor Jednotlivých objektů.



8. V případě, žc vyrobené teplo není měřeno (u domovních kotelen), je vypočítáváno ze spotřeby paliva-s užitíjn 
účinnosti dle přflohy Č. 2 ,vyldáSlcy 150/2001 Sb. a s výhřevnosti uvedené na faktuře od dodavatele paliva. Pak 
ro2x3élsní vyrobeného tepla - Qc na teplo pro ÚT - QÚT n teplo pro TUV - QTUV bude následné:

a) teplo pro TUV - Q'njV
Na vstupu do ohřívače TUV je instalován feleturační vodoměr pro TUV, naměřená spotřeba vody pro TUV 
Jc STUV v jr?, K výpočtu bude užit měn^ ulcazatel spo^by tepla pro ohřev TUV ve výSi 0,3 GJ/ m'\ Pak 
spotřeba tepla pro ohřev TUV bude následná 
QTUV = STUV X 0,3 GJ/m^ (GJ)

b) teplo pro ÚT - QÚT:
QÚT =Qe-QTUV (GJ)

c) V případě, že fakturační vodoměr an vstupu do oluívače TUV je nefunkční a spotřeba vody pro TUV jc 
' pro zúčtovací jednotku stanovena jiným způsobem, pak rozdělení tepla-bude následné

Qc = 0,65 QÚT + 0,35 QTUV

9, Definice ploch pro účel těchto pravidel:
a) započitatelné plocha bytu či nebytového prostoru pro účely vytápěni

pro byty - plocha hytu bez balkonů, lodžií (i zasklených) a sklepů, v případě rozdílných 
výSek místností, přepočtena ha průměrnou výšku v domě v součinnosti dle přflohy 1 bodu 

Cuot.2, pLuii. c), í, 372/200? fr.f-bo rřP?^ J boPf* A.,
v^hlá^ky č.-^72I2Q0l Sk)

pro nebytové prostory - plocha nebytových prostor bez balkónů, lodžii (i zasklených) a 
sklepů, v případě rozdllnýph výšek místností, přepočtena na pr‘hn6řnon výšku v domě a 
přepočtena na účel využíváni nebytového prostoni dle přílohy 1 bodu A., odst.l^ pism.á), 
b), a odší^, písm, a),b), vyhlášky č, 372/2001 Sb.

b) podlahová plocha bytu či nebytového prostoru pro účely TUV:
pro byly-podlahóváplocha byíubez balíconů, lodžii (i zasldených) asldepů,

' - ■ pro nebytové prostory - pódlaliová plocha nebytových' prostrr bez ballíonů, lodžii (i
zasklených) a sídepil přepočtena koeficientem, Icterý je stano^^en odborným posouzením- 
dle rozsahu odběru a- způsobu užití TUV a uveden v nájemní smlouvě.

10; Tato pravidla budou uplatňována pro rozúčtování roku 2005 a léta-následná, poliid nebude změněn próvnl 
rámec nebo metodika rozúčtování.-



POVĚŘENÍ

Společnost ŽABKA, a.s. se sfdiem Praha 4, U Habrovky 247/11 PSČ 140 00, po změně sídla od 
15.2,2008 Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ 14000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11300 jednající předsedou představenstva, Ing. 
Jozefem Janovem (dále jen „společnosti")

. V POVĚŘUJE
. í v

generáíniho řediíéle stjoteíhosti p. Ing. Zdeňka Linharta, nar. 25.1.1963 (dále jen „zmocněnec''),
I‘t. I ‘will i" 1^'

aby jménem sbólečřip^ti a na-její náklad sám či spolu s jiným, jím určeným vedoucím zaměstnancem 
společnosti, (zejmlná’, nikoliy však výlučně: obchodním ředitelem, manažerem !T, HR, marketingu, 

provozním, finánčníra.^ánažerem, manažerem expanze apod.) jednal a uzavíral smlouvy, dohody či 
Jiná ujednání a to zejména, nikoliv však výlučně dle obchodního, občanského zákoníku, zákoníku 
práce a dalších předpisů ve věcech týkajích se předmětu podnikání společnosti dle vymezení 
předmětu podnikání v obchodním rejstříku a dle vydaných živnostenských listů/koncesních listin. 
Zmocněnec je oprávněn i dávat podání (návrhy, žádosti a jinak označené písemnosti a to včetně 
opravných prostředků) přebírat písemnosti a vykonávat veškeré další jiné úkony směřující k zajištění 
činností společnosti. Zmocněnec je v rámci shora uvedeného rozsahu pověření oprávněn i k jednáním 
a právním úkonům s orgány veřejné moci (např. i s orgány státní správy a samosprávy jako např. 
živnostenský úřad, finanční úřad, obecní úřady/úřady městských částí, úřad práce apod.) a jinými 
třetími osobami. Zmocněnec je oprávněn ve shora uvedeném rozsahu též uzavírat dodatky kjiž 
uzavřeným smlouvám, dohodám či jiným ujednáním a též kontrolovat plnění z již uzavřených smluv, 
dohod či jiných ujednání.

Zmocněnec je ve shora uvedeném rozsahu oprávněn zavazovat společnost v jednotlivém případě 
smlouvy, dohody či jiného ujednání a to včetně dodatku u jednoho subjektu za jeden kalendářní rok 
ve výši do 5.000.000,- Kč. ,

Zmocněnec je oprávněn v Jednotlivých případech zmocnit třetí osobu a to zaměstnance společnosti 
k některým úkonům ze shora uvedeného vymezení. V takovém případě odpovídá, jako by jednal sám.

V Praze dne 18.3

Ing. Jozef Janov, předseda představenstva

Toto pověření přijímám:

Ing. Zdeněk Linhart, generální ředitel společnosti



Běžné číslo ověřovací knihy: Ol 5041-5044/2008 
Ověřuji, že:
Jozef JanoVi ř.č.

jehož totožnost byla prokázána platným úředním 
průkazem, tuto listinu přede mnou, notáfkou,
dnešního dne, vlastnoručně podepsal.-----------r-
V Praze dne: 28.3.2008
Notář provedenta legalizace neodpovídá za obsah listiny.
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IDe



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU

žabka
r v ■

NAJMU - NEBYTOVÝCH PROSTOR

1. Datum předání a převzetí:

/iS.'b. Zoo^

2. Adresa nebytových prostor:

MĚSTO ULICE AČ.P. Č. PRODEJNY

Tl'obfx - Jo'!>e-lo\/ kkiipi/ooQ, ^ A/

3. Účastníci předání:

STRANA předávající - PRONAJIMATEL:

Za předávajícího! (doplnitjméno, pnjměnl.ev. jiozjdlvé fíiniéínapř. správce), ledy osoby, která předává nebytové 
prostory) ^

iý- Ji/f yjL Litoí-^í^ ’

STRANA přejímající - NÁJEMCE: Za Zabka, a.s. - TECHNICKY SPECIALISTA
Za přejímajícího! (daplntt jméno, pfljmenl technického špecmlísly nebo pověřeného zástupce, ledyosoby, která 
přejímá nebytové prostory)



vžabka
4. Popis stavu nebytových prostor při předání a převzetí: 

zdi, podlahy, strop 

elektroinstalace

sanitární rozvody (přívody vody, odpady) 

ostatní

5. Stav měřideJ:

DRUH
MĚŘIDLA Č MĚŘIDLA STAV POZNÁMKY

EL. ENERGIE

VODA (STUDENÁ)

VODA (TEPLÁ)

PLYN

TEPLO

KL. ENERG11D> HODNOTA AKTUÁLNĚ OSAZENÉHO .MSTIČE: y/so/r'

2



/
ír-p? Žabka

6. Poznámky předávajícího a přejímajícího

Předávající:

Přejímající;

7. Podpisy stran:

STRANA PŘEDÁVAJÍCÍ ■

Čitelný podpis osoby za předávajícího...... ]

STRANA přejímající

Čitelný podpis osoby za přejímajícího

3
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