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ZStejnopis č.
-146-

Nájemní smlouva 

NAP/35/04/010256/2020

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 663 a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha I

zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu 
hl.m. Prahy 
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH 
dále jen „pronajimatel"

a

Café & Restaurant Slavia a.s., sc sídlem Smetanovo nábřeží 1012/2. Praha I

zastoupená na základě plné moc: 
IČ: 25776053
DIČ: CZ25776053. plátce DPH 
dále jen „nájemce "

I.
Předmět a úěel nájmu

Pronajimatel je vlastníkem pozemku pare. č. 1149 v obci Praha, k.ú. Staré Město, 
zapsaný na LV ě. 122. vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu. 
Katastrální pracov iště Praha.

I.

2. Pronajimatel touto smlouvou pronajímá nájemci část pozemku (veřejného prostranství) 
uvedeného v odst. 1. tohoto článku, jež se nachází před objektem č. p. 1012, Smetanovo 
nábř. 2. vyznačeného na orientačním situačním plánku, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy tak. že nájemce bude užívat část tohoto pozemku o maximální výměře 88 m2 (vše 
dále jen jako ..předmět nájmu").

Pronajimatel touto smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu výhradně za účelem 
umístění restaurační předzahrádky.

3.
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V.
Výpověď smlouvy a skončení nájmu

Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní 
době i bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

1.

2. Nájemní vztah touto smlouvou založený skončí:

a) je-li nájemce v prodlení splacením nájemného o více než jeden měsíc a přes písemné 
upozornění pronajímatele nezaplatí nájemné ani do 5 dnů po doručení tohoto 
upozornění, pak tato smlouva zaniká dnem, který sc shoduje s 5. dnem od doručení 
upozornění

b) jestliže nájemce přes písemné upozornění dále porušuje povinnosti uvedené včl. IV. 
této smlouvy, a to 5. dnem od doručení tohoto upozornění, viz. písm. a)

c) vyžaduje-li to důležitý obecní zájem (havárie, údržba), a to dnem, kdy pronajímatel 
tuto skutečnost oznámí nájemci

d) v případě, že provozování podnikatelské činnosti nájemce bude znemožněno zrušením 
udělených správních povolení úředním nařízením nebo jinými důvody. Výše uvedené 
důvody je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli

3. Výpověď i výše uvedené upozornění, oznámení či návrh dodatku bude nájemci vždy 
doručena na adresu nájemce uvedenou v této smlouvě, případně na adresu určenou 
nájemcem.

4. Nájemce je povinen při změně adresy uvedené ve smlouvě určit pronajímateli místo 
doručování korespondence.

5. Doručení výpovědi nájemci se řídí příslušnými 
podle občanského zákoníku.

ustanoveními o doručování

VI.
Smluvní pokuty

1. Za nedodržení podmínek této smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli tyto 
smluvní pokuty:

a) za užívání předmětu nájmu v rozporu s účelem nájmu podle této smlouvy 10.000.- 
Kč/den (slovy deset tisíc korun českých)

b) za nedodržení stanovené denní provozní doby je povinen zaplatit pronajímateli 
10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý den

c) za užívání předmětu nájmu mimo rámec rozsahu a doby užívání je povinen zaplatit 
pronajímateli 20.000.- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý den
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najmu

rrsr rr r- ■*-minimálně však 300,- Ke CaS,ky 23 každ* dcn P^ení.
0 v případě nedodržení podmínky uvedené v čl V <vkt a ,x.n „ , . „„„

axs£S“■
2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se 

na náhradu škody vůči nájemci.

3. Nájemce je mimo zaplacení smluvní pokutv 
prostranství) neprodleně do původního stavu. '

4’ kLdtěm^nájeTéh° niá pronajímalel p()d,e občanského zákoníku 
k movitým věcem, které jsou na předmětu nájmu.

nijak nedotýkají nároků pronajímatele

povinen uvést předmět nájmu (veřejné

zástavní právo

VII.
Závěrečná ustanovení

I. Vztahy mezi pronajímatelem . 
ustanoveními občanského zákoníka nájemcem neupravené touto smlouvou se 

:u a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

stanoven menší rozsah a/nebo doba
, -,.... a dobč užívání d,e ti. II. odst. 2 této 
pozadat o vraceni poměrné části nájemného.

řídí

2. Pokud bude rozhodnutím 
nájmu oproti rozsahu pro užívání předmětu 

smlouvy, může nájemce

3 aiiisajíL-assja <—*■ pouze formou písemného

4- sir r rsr “ííí r*™* • ^
ss&sws-S “ ™ -

5‘ Jnemieilho? nabývá p,alnosli d,lcni Popisu oběma smluvními 
dnem jejího uverejnem v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku

* ssssaaw / 3 srí ° r r** “•2 ■“stejnopis č. 5 -č. 6. ’ * ajcmce sleJnoP,s c. 4 a příslušný silniční správní úrad

stranami a účinnosti
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7. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena 
evidenci smluv (CHS) vedené hl. v Centrální

m- Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
teto smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu jj 504 občanského zákoníku a 
k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

v této smlouvě 
uděluji svolení

V Praze dne:...Í.6,r.lfl- .20211.
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Plná moc
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^S«bm0C"Í,Cle a jCdnání jel'°jménen’ ve v&eeh *onú
„zřízení restaurační předzahrádky - „Smetanovo nábřeží**

spojených s přípravou a

m-X ££$*££$£SXvr správy; >fTnými °dbo*ůřaJu Magistrátu
^K)cn ensu v Pn,«.J SK bl. m Piahya s., a vlaaniky dotčených nemovitosll,! rajiSlénl

uzavíráni "ŽIVání komunikacl <DIR)» Rozhodnuti o /Sboru
uzavírám smluv nájemních apod., přijímáni správních rozhodnutí

vydání a nabyti právní moci, 
veřejného proslranství, 
spojených se stavbou.

žádos,i °vyd4ni 7ivazn!Sho s,a"°vi uukazy a návrhy v rámci správního řízení,
převzít správní rozhodnutí a

Ssrssaařtíapic-' —• —•»—
originálech, z nichž 1 obdrží Zmocni,el a 2 Zmocnínci, každý po

ve věcech

-..... vi>ka« přijímat písemnosti, předkládat
Drovóděi vrikenl ,, poíklady Pr° vydání správního rozhodnutí, 
provádět veskeié další úkony, vedoucí ke shora uvedenému cíli

seznámit se s

Tato plná moc byla vyhotovena ve 3 
jednom originále.

V Praze dne f.C 2z>ze>

za zmocnitelc

Tuto plnou moc přijímám v plnéml 
V Praze dne


