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Smlouva o nájmu pľ ostoľ  slouž í cí ch podnĺ kání
1) Městská č ást Pľ aha 5

se sí dlem: nám. 14. ří jna 1381/4, l50 22 Praha 5

ĺ Č o: oooo:o:t
DIČ : CZ0006363I
zastoupena Mgľ . Renát ou Zají č :kovou, starostkou
(dále jen,,pľ onají matel")

2) ĺ Ócł  ANDĚL s.ľ .o.
se sí dlem: V lipkách 768149,154 00 Pľ aha 5 - Slivenec
ICO:242 12 075
DIČ : CZ24212O75
zastoupena: Věľ ou Vojtěchovou, jednatelkou
(dále jako,,nájemce")

(společ ně dále jen ,,smluvní  stľ any")

uzavirají  v souladu s ustanovení mi $ 2302 a násl. zak. č ,. 891201Ż Sb., obč anský zź lkonik,
ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,obč anský zákoní k"), tuto smlouvu o nájmu
pľ ostoľ  slouŽí cí ch podnikání  (dále jen ,,nájemní  smlouva").

CI.I
Předmět nájmu

1. Pľ onají matel prohlaš uje,ž ev souladu s $ 19 odst. l a $ 34 odst. 3 zákonač ). l3ll2000
Sb., o hlavní m městě Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon"), vykonává
práva a povinnosti vlastní ka v rozsahu vynrezené m v zákoně azapoďmí nky stanovených
v zákoně a Statutu hlavní ho města Pľ ahy ke svěřené mu majetku, a to k:

- Pozemku parc. č . 2898, o výměře 978 mŻ, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří , jehož  souč ástí  je ví cerič elová stavba _ budova č . p. 2000 a pozemku
parc' č . 2899, o výměře 495 mŻ, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří , jehoŽ
souč ástí  je bytový dů m _ budova č .p. 11, vš e v k' ú . Smí chov, na adresní m mí stě
Radlická 200013, Praha 5 a ostľ ovské ho 11116, Pľ aha 5 (dále jen ,,Budova")'
zapsané  u Katastrální ho ú řadu pľ o hlavní  město Prahu, Katastrální  pracoviš tě
Pľ aha, na listu vlastnictví  č ,.2787 pro k. ú . Smí chov, obec Pľ aha.

2. Předmětem nájmu dle té to smlouvy jsou kancelářské  pľ ostory v 1. nadzemní m podlaž í
- mí stnosti č .. 123 - 146' o celkové  výměře 302o50 m2 v budově Radlická 200013 a
v2. nadzemní m podlaź í  č ,.203 - 207, o celkové  výměře 122194 m2 vbudově
Ostľ ovské ho 11/16, nachź nejici se v Budově specifikované  v odst. 1, vč etně pozemků ,
jejichŽ je souč ástí  a vč etně společ ných č ástí  Budovy (dále jen ''předmět nájmu'').
Předmět nájmu je graficky znázorněnv Zákľ esu předmětu nájmu, kteľ ý tvoří  Pří lohu č . 2
té to nájemní  smlouvy.



č l. n
Nájemní  vztah a rič el nájmu

1. Pľ onají matel se zavazuje přenechat nájemci kuŽiváni předmět nájmu blí ž e specifikovaný
v č l. I té to smlouvy a nájemce tento předmět nájmu do své ho už í vání  přijí má. Nájemce
má da|e právo už í vat pří stupová schodiš tě, společ né  pľ ostoľ y souvisejí cí  s předmětem
nájmu a dle svých potřeb použ ivat qitahovou jednotku.

2. Pronají matel přenechź lvá nájemci předmět nájmu za uč ,elem pľ ovozování  studia pľ o
cvič ení  jógy a admĺ nistratĺ vní  č ĺ nnostĺ .

3. Nájemce se zavazuje, ž e předmět nájmu bude využ í vat pouze za ú č elem uvedeným v
odst. 2 tohoto č lánku.

4. Stav předmětu nájmu je zaznamenán v pí semné m Pľ otokolu o předání  a pÍ evzeti
předmětu nájmu.

5. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e vzhledem k faktické mu už í vź tni předmětu nájmu
nájemcem jiŽ před uzavření m té to smlouvy' mezi nimi nedojde k faktické mu předání
předmětu nájmu, přič emž  potvľ zení  už iváni předmětu nájmu nájemcem ke dni vzniku
nájemní ho vztahu dle té to smlouvy, stav předmětu nájmu, stav měřidel energií , pří padně
dalš í  skuteč nosti týkají cí  se předmětu nájmu budou zaznamenány v Protokolu o předání
apŤevzetí  předmětu nájmu, kteľ ý jsou smluvní  stľ any povinny podepsat nejpozději pľ vní
den trvání  nájemní ho vztahu. Nesplnění  té to povinnosti se považ uje zahtubé  poľ uš ení
smluvní ch podmí nek té to smlouvy a je dů vodem pro okamž ité  odstoupení  od té to
smlouvy. odstoupení  je ú č inné  doruč ení m dľ uhé  smluvní  straně

č l nl
Doba nájmu

Nájemní  vztah se uzavirá na dobu uľ č itou tľ vají cí  od 01. 12.2020 do 31. 12.2023.

Č l. ľ
Nájemné

1. Smluvní  stľ any sjednávají  za předmět nájmu ľ oč ní  nájemné  ve výš i 1.120.788 Kč  (slovy:
jeden milion sto dvacet tisí c sedm set osmdesát osm korun č eských), coŽ č iní
61.235 Kč /měsí c za prostory v budově Radlická 2000/3. Dále č ástku ve výš i
32.164 Kč /měsí c za prostory vbudově ostľ ovské ho 11/16. Celkové  měsí č ní  nájemné
č iní  93.399 Kč . Výš e nájemné ho je sjednána bęz DPH. Ktomuto nájemné mu je
předepisována daň zpŤ idané  hodnoty ve výš i stanovené  zákonem č ,. Ż3512004 Sb., o dani
zpÍ idané  hodnoty, ve zněni pozdějš í ch předpisů . Za den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění
se považ uje vž dy I. den pří sluš né ho kalendářní ho měsí ce, zakterý je placeno nájemné .

2. Pľ onají matel je opľ ávněn ve druhé m a následují cí ch letech trváni nájemní ho vztahu
zvyš ovat nájemné  o mí ru inflace, které  bylo dosaž eno v Č eské  republice
v předcházejí cí m kalendářní m ľ oce' vž đ y k pľ vní mu dni kalenđ ářní ho měsí ce
následují cí ho po oznámeni změny výš e nájemné ho nájemci. Mí rou inflace se rozumí
roč ní  klouzavý pľ ů měr zmé ny hladiny spotřebitelských cen v předmětné m kalendářní m
ľ oce. Pľ o uľ č eni mí ry inflace je urč ují cí  pří sluš ný index, kteľ ý bude zveřejněn Č eským
statistickým ú řadem.

č l. v
Ostatní  služ by

1. Nájemce je povinen hradit pronají mateli veš keré  sluŽby poskytnuté  pľ onají matelem
spojené  s už í vání m předmětu nájmu, které  jsou blí ž e speciť rkovány v Evidenč ní m listu,
který je Pří lohou č . 1 té to smlouvy.
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2. Nájemce je povinen při likvidaci odpadu postupovat v souladu se zákonem č.185i2001
Sb., o odpadech, ve znění pozđějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a

souvisejícímipředpisy. Všechny pľodukovanéodpady je nájemce povinen likviđovatve
smyslu výšeuvedeného zźlkonao odpadech. Sběľ a likvidace odpadu není
pľonaj ímatelem zaj išťována.

čl.vl
Splatnost a způsob placení nájemného a ostatních služeb

1. Nájemce bude hradit pľonajímateliměsíčnínájemné foľmou úhľadyfaktuľy, kterou
vystaví správní firma. Faktuľa je splatná nejpozději do pátého (5.) dne kalendářního
měsíce následujícíhopo měsíci, zanějž je nájemné hľazeno.

2. Nájemce je povinen hradit pronajímateli současně s nájemným stanoveným v č1.IV odst.

1 tétosmlouvy pľavidelnézá|oby na služby spojené s užívánímpředmětu nájmu. Týo
zźiohy jsou speciťrkovány v Příloze č.1 této smlouvy. Tyto zálohy budou vyúčtoványpo

skončeníkalendářního ľoku dle podlahové plochy předmětu nájmu. Výše těchto záloh se

uľčís přihlédnutímk výši souhĺnných nákladů pľonajímatele,kteľétento bude muset
vynaložit na veškeréslužby spojené s užívánímpředmětu nájmu nájemcem a je současně
uvedena na přiloženém Evidenčnímlistu, ktery tvoří Přílohu č.1 k této smlouvě.
Případný nedoplatek z celkového vyúčtováníjednotlivých sluŽeb spojených s užíváním
předmětu nájmu bude splatný nejpozději do patnácti (15) đnůode dne vyúčtovánítěchto

služeb. Nájemce je opľávněn nahlížetdo příslušnýchdokumentů vztahujících se k těmto

nákladům'
3' Nájemné podle čl.IV odst. 1 spolu se zálohami na služby spojenými s uŽíváním

předmětu nájmu bude htazeno bęzhotovostní platbou příslušnéčástky předepsané

4.
5. V případě pľodlenínájemce s úhradou nájemného nebo služebpo dobu delšínež pět (5)

kalendářních dnů, zaplati nájemce pľonajímatelismluvní pokutu ve výši 0,25 oÁ z đIužné

částky zakažďý započ,atý den prodlení. Smluvní strany si ujednávají, žeprodlení nájemce
s úhradou nájemného nebo služeb po dobu delšíneŽ jeden (1) kalenđářníměsíc, považují
za hrubé porušenípovinností sjednaných v této smlouvě a pľonajímatel je oprávněn
písemně vypovědět tuto smlouvu, když výpovědní doba je jeden (1) měsíc. Zaplacenim
smluvní pokuty zístává nedotčeno pľávo pľonajímatele na náhľadu škody, která se

pľonajímatelipŤiznává v plném rozsahu.
6. Smluvní strany se dohodly , Že peněžitéztxazky nájemce vznikléna základě této smlouvy

jsou splněny okamŽikem připsání příslušnéčástky na účetpronajímatele.

CI. VII
Jistota

1. Nájemce se zavazuje poskytnout pľonajímateli jistotu ve výši tľojnásobku měsíčního

2. Jistotu dle odstavce 1 tohoto článku poskytne nájemce k zajištěnívšech jeho povinností,
které jsou za|oženy touto smlouvou nebo jejími pozdějšími změnami a doplněními.
Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pľonajímatęljednostĺanně započetl svéveškeľé
pohledávky vůčinájemci na jistotu sloŽenou nájemcem dle této smlouvy.
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3. Pľ o pří pad č erpání  jistoty pronají matelem dle odstavce 2 se nájemce zavazuje jistotu
doplnit na pů vodní  výš i dle odstavce 1 tohoto č lánku, a to nejpozději do třiceti (30) dnů  od
pí semné  výzvy pronají matele. Nesplnění  té to povinnosti se povaŽuj e za hrubé  poruš ení
povinností  sjednaných v té to smlouvě a pronají matel je opľ ávněn pí semně vypovědět tuto
smlouvu, přič emž  výpovědní  doba je tří měsí č ní .

4. Pronají matel je povinen vé st přesnou evidenci o výš i jistoty a na pí semnou Žádost nájemce
potvrdit náj emci ú hradu pohledávek z té to jistoty.

5. Pokud nebude jistota nebo její  č ást pouŽita k uhľ azeni zä vazktl nájemce vů č i pľ onají mateli,
bude jistota nebo její  č ást nájemci pronají matelem vrácena nejpozději do třiceti (30) dnů
poté , co skonč í  nájemní  vztah založ ený touto smlouvou.

6. Úľ oky a veš kęré  dalš í  výhody plynouci z č ,ástky jistoty jdou ve prospěch pľ onají matele,
s č í mž  nájemce vyslovuje souhlas.

Č l. vrrr
Zv|átś tní  ujednání

Smluvní  strany shodně pľ ohlaš ují , Že nájemce hradi za faktické  už í váni předmětu nájmu před
uzavření m té to smlouvy pronají mateli č ástky ve výš i nájemné ho sjednané ho dle č l. IV odst. 1

té to smlouvy již  od I. 7 . 2020 do doby ú č innosti té to smlouvy.

CI.IX
Zái<|adní  práva a povĺ nnostĺ  nájemce

1. Nájemce se zavazuje už ivat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a hĺ adit
pľ onají mateli smluvně ujednané  nájemné  a ostatní  náklady spojené  s už í vání m předmětu
nájmu. NeuŽí vání  předmětu nájmu nájemcem č i uŽí váni předmětu nájmu V ľ ozporu s
ú č elem uvedeným v č l. il odst. 2. té to smlouvy se považ lje za hrubé  poruš ení  povinností
nájemce za|ož ených touto smlouvou a je dů vodem k výpovědi té to smlouvy
pľ onají matelem s výpovědní  dobou v dé lce jeden (1) měsí c.

2. Nájemce je povinen pŤ i už í vání  předmětu nájmu dodľ ž ovat obecně závazné  právni
předpisy, zejmé na dodľ ž ovat azabezpeč it dodrŽování  protipož áľ ní ch předpisů , předpisů  o
ochľ aně památek a ž ivotní ho prostředí , apod. a né st náklady s tí m spojené . V ľ ámci
pľ ovozní ch nákladů  bude nájemce hradit té ž  veš keľ é  pří padné  mí stní  poplatky a podobně.
opakované  nedodrŽování  těchto povinností  se považ uj e za hnlbé  poľ uš ení  povinností
nájemce za\ož ených touto smlouvou a je dů vodem k výpovědi té to smlouvy
pľ onají matelem s výpovědní  dobou jeden (1) měsí c.

3. Nájemce se zavazuje na pí semnou výzvu pronají matele umoŽnit vstup do předmětu
nájmu pracovní ků m pľ onají matele, popř. jí m zmocněným osobám. Předchozí  pí semná
výzva pľ onají matele se nevyŽaduje, je-li nezbytné  zabránit š kodě nebo hľ ozí -li nebezpeč í
z prodlení .

4. Nájemce se dále zavazuje zajistit na vlastní  náklady ú klid a ú drž bu předmětu nájmu a
udľ ž ovat jej ve stavu, v jaké m by| pŤevzat, s ohledem na běž né  opotřebení . Smluvní
strany se dohodly, ž e í ďrž bou se ľ ozumí  ú kony nájemce speciť rkované  v ust. $ 2 až  $ 4
naŤ izení  vlády č ,. 30812015 Sb. o Vymezení  pojmů  běž ná űđ ľ Žba a dľ obné  opľ avy
souvisejí cí  s uŽí vání m bytu' smluvní  strany souč asně výslovně vyluč ují  už ití  ustanovení

$5a$6tohotonaří zení .
5. Nájemce je povinen bez zbyeěné ho odkladu oznámit pľ onají mateli potřebu opľ av, kteľ é

má pronají matel pľ ové st a umoŽnit provedení  těchto pří padných opľ av' jinak odpovidá za
š kodu, která by nesplnění m té to povinnosti vznikla.

6. Při ukonč ení  nájmu je nájemce povinen předmětné  pľ ostoľ y vyklidit a vyklizené  předat
pronají mateli ve Stavu, v jaké m jej převzal s přihlé dnutí m k běŽné mu opotřebení .
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7. Při ukonč ení  nájmu je nájemce povinen jí m instalovaná zaŤ í zení  a vybavení  poří zená na
vlastní  náklady odebľ at nebo po dohodě s pľ onají matelem týo předměty ponechat v
předmětu nájmu a převé st je bezplatně č i za dohodnutou ú platu do vlastnictví
pľ onají matele.

8. Nájemce se zavazuje uzavtit do patnácti (15) dnů  ode dne ú č innosti té to smlouvy pojiš tění
na své  věci a majetek uvnitř předmětu nájmu a pojiš tění  odpovědnosti za š kody způ sobené
třetí m osobám. Nesplnění  té to povinnosti se považ uje za hrubé  poľ uš ení  povinností
sjednaných v té to smlouvě a pľ onají matel je opľ ávněn pí semně vypovědět tuto smlouvu,
když  výpovědní  doba je v tomto pří padě jeden (1) měsí c.

9. Za majetek nájemce vnesený do předmětu nájmu nepřijí má pronají matel ž ádnou
odpovědnost.

10. Nájemce je povinen dodrž ovat v předmětu nájmu pľ ovozní  dobu, její Ž č asové  uľ č ení  bude
viditelně umí stěno na vstupu do předmětu nájmu.

11. Nájemce je povinęn dodrž ovat noč ní  klid mezi 22:00 a 6:00 hodinou.
12. Nájemce není  opľ ávněn umí sť ovat na předmětu nájmu nebo budově jaké koliv ľ eklamy a

vývěsní  š tity bez předchozí ho souhlasu pronají matele. Nájemce dále prohlaš uje, ž e se
před podpisem té to smlouvy detailně seznámil s Pravidly označ ,ování  provozoven v
Praž ské  památkové  rezeľ vaci a na kultuľ ní ch památkách na uzemí  hl. m. Pľ ahy
schválenými Radou hlavní ho města Pľ ahy usnesení m č ,. 2757 zę dne 9' 12. 2019 (text
pľ avidel viz https://www.pľ alra5.czlpľ orraimy/) a zavazuje se tato pravidla v pří padě, Že se
vztahují  na předmět nájmu, plně dodľ ž ovat. Pronají matel tí mto uděluje souhlas, aby na
předmětu nájmu byly umí stěny ľ eklamy a vývěsní  š tí ty, které  se na předmětu nájmu
nachtnejí  ke dni uzavřęni té to smlouvy.

13. Smluvní  stľ any se đ ohodly , ž e nájemce je opľ ávněn převé st práva a povinnosti z té to
smlouvy na třetí  osobu v souvislosti s převodem jeho č innosti pouze s předchozí m
pí semným souhlasem pronají matele, přič emž  toto ujednání  se vztahuje také  na pľ odej
závodu nebo jeho č ásti đ le ust. $ 2115 a násl. obč anské ho zákoní ku v pří padě, ž e pľ áva a
povinnosti z té to smlouvy k závođ u jako celku nź llež i. Poľ uš ení  výš e uvedené  povinnosti
nájemce je povaŽovź no za zvláš ť  hľ ubé , které  opľ avňuje pľ onají matele vypovědět nájem
dle té to smlouvy bez výpovědní  doby.

14. Nájemce pľ ohlaš uj e, Že ke dni uzavření  té to smlouvy nemá Žáďné  závazky vů č i orgánů m
státní  správy' Samosprávy (vč etně pronají matele) a zdravotní m pojiš ť ovnám po lhritě
splatnosti, zejmé na, daňové  nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistné m a na penále na
veřejné  zdravotní  pojiš tění , na pojistné m a na penále na sociální  zabezpeč ení  a pří spěvku
na státní  politiku zaměstnanosti, odvody za poľ uš ení  ľ ozpoč tové  kázně, đ ále ž e se ke dni
uzavření  té to smlouvy nenacházi v upaďku, v hrozí cí m ú padku' ani pľ oti němu není
vedeno insolvenč ní  Ť izení  ve smyslu zákona č ,. 18212006 Sb.' o ripadku a způ sobech jeho
řeš ení  (insolvenč ni zákon), ani výkon ľ ozhodnutí  đ Ie zákona č ,. 9911963 Sb., obč anské ho
soudní ho řádu, ani exekuč ní  Ť í zení  dle zákona č ,, 12012001 Sb.' exekuč ní  řád, ve zněni
pozdějš í ch předpisů . Smluvní  strany se đ ohodly, ž e v pří padě, kdy se kteľ é koliv
z pľ ohláš ení  nájemce uč iněných v tomto odstavci ukáž ejako nepravdivé , má pľ onají matel
pľ ávo tuto smlouvu vypovědětbez výpovědní  doby'

č lx
Zák|adní  pľ áva a povinnostĺ  pľ onají matele

1. Pronají matel je povinen přenechat nájemci předmět nájmu vę stavu způ sobilé m k
řádné mu plnění  rič elu nájmu.

2. Pľ onají matel je povinen zajistit nájemci veš keľ é  služ by spojené  dosud s uŽí vání m
předmětu nájmu.

3. Pľ onají matel je oprávněn provádět kontľ olu předmětu a ú č elu nájmu. Pľ onají matel
provádí  kontľ olu předmětu nájmu sám nebo pľ ostřednictví m kontľ olní ho oľ gánu, který si
urč í .
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4. Pľ onají matel neruč í  za š kody způ sobené  nájemcem na předmětu nájmu, jeho vybavení
nebo na věcech v něm ulož ených, ať  již ve vlastnictví  nájemce nebo třetí ch osob.

č l. xI
Stavební  ú pravy

1. Nájemce není  oprávněn v předmětu nájmu pľ ovádět jaké koli stavební  ipravy, ani jiné
podstatné  změny č i měnit charakteľ  předmětu nájmu bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu pľ onají matęle. Smluvní  strany si ujednávaji, ž e provede-li nájemce změnu
předmětu nájmu bez souhlasu pľ onají matele, je nájemce povinen uvé st předmět nájmu do
pů vodní ho stavu' jakmile o to pľ onají matel pož ádá, nejpozději vš ak při skonč ení  nájmu.
Neuvede-li nájemce na ž ádost pľ onají matele předmět nájmu do pů vodní ho stavu, műž e
pronají matel nájem vypovědět bez výpovědní  doby'

2. Nájemce prohlaš uje, ž e si předmět nájmu pľ ohlé dl, byl pľ onají matelem seznámen s
celkovým technickým stavem předmětu nájmu, technický stav předmětu nájmu bere na
vědomí , nemá proti němu Žź ĺ dné  výhĺ ady a shledává jej plně způ sobilý ke sjednané mu
ú č elu už ivání .

CI. XN
Podnájem

Nájemce je oprávněn přenechat jiné mu předmět nájmu nebo jeho č ást do podnájmu pouze
po předchozí m pí semné m souhlasu pronají matele. Smluvní  stľ any si ujednávaji, ž e
poruš ení  výš e uvedené ho ujeđ nání , považ uji za hrgbé  poruš ení  povinností  sjednaných
v té to smlouvě a je dů vodem k výpovědi té to smlouvy s výpovědní  đ obou v dólce jeden
(1) měsí c.

č l. xrrr
Skonč ení  nájemní ho vztahu

1. Nájemnivztah lze ukonč it:
a) uplynutí m doby tľ vání  nájmu podle č l. ilI té to smlouvy;
b) pí semnou dohodou smluvní ch stran;
c) výpovědí  pronají matele i nájemce bez udání  dů vodu, a to s tří měsí č ní  výpovědní

dobou;
d) výpovědí  pľ onají matele z dů vodů  uvedených v té to smlouvě se sjednanou výpovědní

dobou nebo bez výpovědní  doby dle ujednání  té to smlouvy; výpovědní  doba poč ne
běž et pľ vní ho dne měsí ce následují cí ho po měsí ci, v němŽ byla pí semná výpověď
doľ uč ena druhé  smluvní  straně;

e) výpovědí  kteľ é koliv ze smluvní ch stran z dů vodů  uvedených v obč anské m zákoní ku a
ve výpovědní  době zde upravené ;

Ð ođ stoupení m od té to smlouvy z dů vodů  uveđ ených v té to smlouvě nebo v obč anské m
zákoní ku. odstoupení  od té to smlouvy musí  byt v kaŽdé m pří padě provedeno pí semně
a ptokazatelně doľ uč eno dľ uhé  smluvní  stľ aně; odstoupení  od smlouvy se nedotýká
nároku na náhradu š kody a smluvní  pokuty; ú č inky kaž dé ho odstoupení  od smlouvy
nastávají  okamž ikem doruč ení  pí semné ho pľ ojevu vů le odstoupit od té to smlouvy
dľ uhé  smluvní  stľ aně; ú č inky odstoupení  se týkají  sjednané ho plnění , které  k okamŽiku
odstoupení  dosud není  splněno a závazek založ ený touto smlouvou zaniká od
okamŽiku odstoupení .

2. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e v pří padě zmé ny sí dla, adľ esy pro doruč ování  č i jiných
ú dajů  podlé hají cí ch zápisu do obchodní ho, ž ivnostenské ho č i jiné ho ľ ejstří ku' budou
pí semně informovat o té to skuteč nosti nejpozději do třiceti (30) dnů  od vzniku změny
druhou smluvní  stranu.
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3. Za den doľučenívýpovědi, písemnéhoupozoľněnínebo jakékoliv jiné písemnosti dľuhé

smluvní stľaně bude pľo účelytétosmlouvy považovántéž'den, kdy dľuhá smluvní stľana

odmítla doľučovanouvýpověď nebo jinou písemnost pÍevzit, nebo téžden, kdy uplynula
lhůta pro uloŽení dopoľučenězaslaĺévýpovědi nebo jinépísemnosti u příslušného

pľovozovatele poštovníchslužeb v případě, žesi dľuhá smluvní stľana doručovanou

výpověď nebo jinou písemnost nepřevezme.

čl.xlv
Ručení

1.

prohlašuje a svým podpisem stvľzuje, žesę stává ľučitelemvšech dluhů nájemce vzniklých
ztétosmlouvy. Ručitelza dluhy ručícelým svým majetkem. Totéžplatí pľo kaŽđoudalší
osobu, která je čibude v souladu s údaji uvedenými v příslušnémveřejném ľejstříku
opľávněná tuto pľávnickou osobu zastupovat.

2. osoba specifikovaná v odst. 1 pľohlašuje,žeke dni uzavření této smlouvy nemá žáđné

závazky vůčioľgánůmstátní správy' samospľávy (včetně pronajímatele) a zďravotnim
pojišťovnám po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,na pojistném a na penále na sociální
zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušenírozpočtové

kázně, dtĺležęse ke dni uzavÍeni této smlouvy nenacházi v ilpadku, v hľozícímúpadku,ani

proti němu není vedeno insolvenčni iízeni ve smyslu zttkona č,,|8212006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení(insolvenćnizákon), ani qikon rozhodnutí dle zákona č.9911963 Sb.'

občanskéhosoudního řádu, ani exekučníÍizenídle zákona č,.I20l200I Sb., exekučnířád, ve

znění pozdějšíchpředpisů. Smluvní stľany se dohodly, žev případě, kdy se kteľékoliv
z pľohlášeníosoby specifikované v odst. 1 učiněných v tomto odstavci lkáŽejako nepravdivé,

má pľonajímatelprávo tuto smlouvu vypovědětbez výpovědní doby.

čl.xv
Ostatní ustanovení

L Zámér pľonájmu výše specifikovaného předmětu nájmu byl v souladu s ustanovením $ 3ó

odst' 1 zák. č,.l3ll2000 Sb., o hlavním městě Ptaze, v platném zněni, zveřejněn na úřední

desce Městskéčásti Pľaha 5 od22.9.Ż020 do 8. 10. 2020.

CI. XVI
Povĺnná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, žek nabýi účinnostitóto smlouvy je nezbyné její

uveřejnění v registru smluv podle zźů<onač).3401201,5 Sb., o zvláštníchpodmínkách

účinnostiněkteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve zněni
pozdějšíchpředpisů, do třiceti (30) dnůodę dne podpisu smlouvy poslední smluvní

stranou, nejpozději do tří (3) měsícůode dne podpisu smlouvy, kteľéprovede Městská

část Pľaha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveŤejnění osobních údajůve smlouvě

uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zźtkonem a s čl.6
odst. 1 písm. c) naiizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany

prohlašují,žeskutečnosti obsaženéve smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství ve

smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich uŽiti a uveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

2. Timto se ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,|3|12000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvľzuje, že byly splněny podmínky pľo platnost

právního jednání městike oasti Pľaha 5, a to usnesením RMČPľaha 5 č).4Ill251l2O2O ze

dne04.11.2020.
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čl.xvrr
Zá,ľérećnáujednání

1. Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stľan a účinnostidnem

zveřejnění smlouvy v ľegistru smluv ve smyslu zákona č,.34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľusmluv,
v platném znění.

2. Tato smlouvabyla sepsána v šesti (6) vyhotoveních, z nichž po jednom (1) vyhotovení
obdrži nájemce a správní firma, kteľou je CENTRA a.s., IČo:l86 28 966, se sídlem
Pľaha 5, Na Zat|ance 1350/13 a po čtyřech (4) vyhotoveních obdrži pľonajímatel.

3. Změny čidoplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze pľostřednictvím písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stľanami.

4. Pľonajímatel v souladu s $7a odst. 3 písm. b) zákona č,.40612000 Sb., o hospodaření

eneĺgií've znění pozdějšíchpředpisů opľoti podpisu tóto smlouvy smluvními stľanami
předá nájemci ověřenou kopii pľůkazueneľgetickénáročnosti budovy,zpracovaného Ing'

Petrem Suchánkem, Ph.D., ze dne Ż4. 1 . 2009.
5. Yzájemná práva a povinnosti neupľavenév této smlouvě se řídípříslušnými

ustanoveními občanskéhozákoníku a dále platnými pľávnímipředpisy.

6. K této smlouvě nźl\ęžínásledujícípřílohy:
Příloha č.1 - Evidenčnílist s ľozpisem jednotlivých služeb se stanovením výše zá|oh

Příloha č,.2_Zákres předmětu nájmu
7 . Smluvní strany pľohlašují,žesmlouvu sepsaly na základě pľavdivých údajů,jejich pravé

a svobodné vůle, nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si
přečetly' s jejím o kaz toho připojují svépodpisy

Ao
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