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Níže^vedené smluvní strany:

Název: Mčstská část Praha 1
Identifikační číslo: 00063410
Se sídlem: Úřad městské části Praha l,Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 115 68
Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckvm. starostou
Bankovm' spojem': účet č . :

konstantní symbol 
variabilní symbol 1
vedený u České spořitelny, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

dále jen „Pronajímatel' na straně jedné

Fyzická osoba: Lenka SouČková
Identifikačm' číslo: 70542252
Místo podnikání: Neveklovská 523/2, Praha 4, PSČ 140 00
Bankovní spojem': účet č.

vedený u RaifFeisenbank a.s.

dále jen ,JVájemce" na straně druhé

se ve smyslu ustanovení zákona č. 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 - 2012/0253

1 Definice pojmů pro účely této smlouvy
1.1. Dům -  nemovitost č.p. 977 na pozemku číslo parcely 142, na adrese Praha 1, 

Senovážné náměstí 24, ve které se nacházejí nebytové prostory, jejichž přenechání do 
nájmu je  předmětem této smlouvy. Výlučným vlastm'kem nemovitosti je obec hJavm' 
město Praha. Nemovitost je zapsaná na listu vlastnictví číslo 1271 vedeném v katastru 
nemovitostí u ÍCatastrálního úřadu pro hlavni město Prahu pro katastrální území Nové 
Město a obec Praha. Kopie výpisu z katastru nemovitostí osvědčující uvedené 
skutečnosti je  připojena k této smlouvě jako přfloha č. 1.

1.2. Nebytový prostor -  nebytové prostory nacházející se v 1. nadzemním podlaží Domu. 
Nebytový prostor je podrobně specifikován a vymezen na plánku, který je součástí této 
smlouvy jako přOoha č. 2. Pokud má Nebytový prostor výkladce, považují se pro 
potřeby této smlom'y za jeho součást.

1.3 Společné Části Domu - části Domu určené pro společné užívání, zejména základy, 
střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, 
terasy, prádelny, sušárny, kočárkámy, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla,
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f , rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy,
hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo Dům; dále se za spo
lečné části Domu považují příslušenství Domu (například drobné stavby) a společná 
zařízení Domu (například vybavení společné prádelny).

1.4 Podlahová plocha Nebytového prostoru - podlahová plocha všech místností Neby-
^  tového prostoru. Podlahová plocha Nebytového prostoru Činí cca 42

1.5 Zména Nebytového prostoru - změna provedená Nájemcem na Nebytovém prostoru 
po uzavření této smlouvy na jeho náklad.

1.6 Zhodnocení Nebytového prostoru - Částka vynaložená Nájemcem na Technické 
zhodnocení nebo Opravu Nebytového prostoru, o kterou se zvýšila hodnota Nebytového 
prostoru pro Pronajímatele k posuzovanému datu.

1.7 Technické zhodnocení Nebytového prostoru - výdaj vynaložený Nájemcem na 
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy čí rekonstrukce a modernizace 
Nebytového prostoru, převyšující v úhrnu částku 40.000,- řCč (§ 33 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále Jen ,,ZDP“). Technickým 
zhodnocením Nebytového prostoru jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou 
částku, které Nájemce na základě svého rozhodnutí neuplatni jako výdaj (náklad) podle 
§ 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.

1.8 Oprava Nebytového prostoru - taková změna Nebytového prostoru 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.

1.9 Správce - fyzická či právnická osoba, vykonávající pro Pronajímatele správu Domu na 
základě smluvmho vztahu. Specifikace Správce, včetně osob, které jsou oprávněny za 
něj jednat a jeho bankovního spojení, je  uvedena v přfloze č. 3 této smlouvy.

2 Postavení smluvních stran
2.1 Pronajímatel je  na základě ustanovení § 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 zněm' pozdějších předpisů, právnickou 
osobou s vlastni právní subjektivitou.

2.2 Pronajímateli byl Statutem hlavního města Prahy svěřen do správy Nebytový prostor, 
jehož přenecháni do nájmu je předmětem této smlouvy.

2.3 Nájemce je českou fyzickou podnikající na základě výpisu z živnostenského rejstříku 
vydaného živnostenským odborem Úřadu Městské části Prahy 4. Pro předmět 
podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v  přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. Tuto skutečnost dokládá Nájemce originálem výpisu z živnostenského 
rejstf íku, jehož kopie je  připojena k této smlouvě jako příloha č. 4.

2.4 Nájemce získal právo na uzavření této nájemní smlouvy na základě rozhodnuti Rady 
městské části Praha I, číslo usneseni UR12_0371 ze dne 13.03.2012. Kopie formuláře 
Žádosti o Nebytový prostor spolu s podnikatelským záměrem Nájemce, stanovujícím 
zejména zamýšlený způsob využití Nebytového prostoru, je  připojena k této smlouvě 
jako prfloha č. 5.

3 Předmět a účel nálmu
3.1 Pronajímatel přenechává touto smlouvou Nájemci do nájmu Nebytový prostor.
3.2 Nebytový prostor je  stavebně určen jako krám, což dokládá sděiem' Odboru výstavby ze 

dne 13.08.1993, č.j, Výst. 3639/93-So-2/93, jehož kopie je  připojena ktéto  smlouvě 
jako přOoha é. 6.

Stránka 2 z 12



j  3.3 Nájemce je oprávnén užívat neb5̂ ový prostor pouze v souladu sjeho stavebně
technickým určením a v souladu se svým podnikatelským záměrem k předmětu 
podnikám': výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona, a to výhradně za účelem provozování: prodejna dárkového zboží^ dekorací a 
doplňků, pořádáni výtvarných a tvořivých kurzů a s tím spojený doplňkový prodej 
výtvarných potřeb.

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

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

3.6 Nájemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy osobně a důkladně seznámil se 
stavem Nebytového prostoru a najímá ho od Pronajímatele tak, jak stojí a leží ke dni 
podpisu této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že Nebytový prostor je způsobilý k užívání 
v souladu s účelem nájmu.

3.Z Nájemce je  povinen převzít Nebytový prostor nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne 
podepsání této smlouvy. O datu a času převzetí, které určí Pronajímatel, bude Nájemce 
informován písemně. Při předání 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 vybavem' a zařízení Nebytového prostoru, případně další 
důležité skutečnosti, a to ke dni převzetí Nebytového prostoru Nájemcem. Pokud 
Nájemce Nebytový prostor nepřevezme, nebo jeho převzetí nezajistí řádně zmocněnou 
osobou, má se za to, že Nebytový prostor byl k datu určenému k převzetí řádně předán. 
Předávací protokol bude připojen k této smlouvě jako volná přOoha Č. 7. O stavu 
Nebytového prostoru při převzetí Nájemcem bude pořízena fotodokumentace, která 
bude volnou přflohou Č. 8 této smlouvy.

4. Nájemné a úhrada za služby
4.1 Za užívání Nebytového prostoru podle této smlouvy se sjednává nájemné, jehož výše je 

určena dohodou smluvních stran a činí 180.000,- K í (jednosíoosmdesáttisíc korun 
českých) za celý Nebytový prostor ročně. Nájemné bude hrazeno v měsíčních splátkách 
ve výši 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých). Nájemné je splatné předem, vždy 
nejpozději do 15. (patnáctého) dne měsíce předcházejícího měsíci, za který se nájemné 
platí, a to bankovním převodem na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.2 Smluvní 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 1.1.2013 (tj. poprvé 
indexem za rok 2012). O zvýšení nájemného informuje Pronajimatel Nájemce písemně 
vždy nejpozději do 31. března příslušného roku.

Stránka 3 z 12



4.3 V nájemném není zahrnuta úhrada za plněni poskytovaná v souvislosti s užíváním 
Nebytového prostoru, jako např. vodné, stočné, otop, osvětlení a úklid společných 
prostor Domu apod. (dále jen „služby"). Výčet poskytovaných služeb včetně výše 
měsíčních záloh na úhrady za služby (dále jen „zálohy na služby") je  uveden 
v evidenčním listě platebního vztahu, který bude vystaven Správcem. Zálohy na služby 
jsou splatné předem, vždy nejpozději do 15. (patnáctého) dne měsíce předcházejícího 
měsíci, za který se zálohy na služby platí, a to bankovním převodem na účet Správce 
uvedený v příloze Č. 3 této smlouvy.

4.4 Vyúčtování záloh na služby provádí Správce Ix ročně, nejpozději do 30. června 
následujícího roku. Součástí vyúčtování bude i stanovení splatnosti a způsobu uhrazení 
případného nedoplatku Nájemce, příp. stanovení způsobu vráceni případného přeplatku 
Nájemci.

4.5 Správce je oprávněn jednostranně změnit způsob výpočtu úhrady za služby a výši záloh 
na služby, jestliže dojde:

-  ke změně právm'ch předpisů upravujících způsob výpočtu úhrady za služby,
-  ke změně ceny poskytovaných služeb jejich dodavateli,
-  ke změně rozsahu nebo kvality poskytovaných služeb,

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

4.6 Nájemce je  povinen hradit nájemné a zálohy na služby ode dne podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. Nájemné a zálohy na služby za případnou část prvého 
čtvrtletí nájmu, za který je Nájemce povinen částky platit, uhradí Nájemce s prvým 
rádně placeným čtvrtletním nájemným.

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 
vlastm'ch dodavatelsko-odběratelských smluv.

5. Kauce
5.1 Nájemce v souladu s podmínkami \'ýběrového řízení na pronájem Nebytového prostoru 

převedl na nezpoplatněný a neúročený depozitm' účet Pronajímatele dne 20.02.2012 
částku ve výši 80.000,- Kc (osmdesáttisíc korun českých). Pronajímatel vrátí do 30 
(třiceti) dru od podpisu této smlouvy Nájemci na jeho účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy částku ve výši 35.000,- Kč (třicetpětíisíc korun českých). Pronajímatel si 
ponechá částku ve výŠi 45.000,- Kč (čtyřicetpěttisíc korun českých), odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného, jakožto záruku za dodržem' podmínek této smlouvy 
(dálejen „kauce").

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

5.3 V případě, že jakákoli pohledávka Pronajímatele za Nájemcem bude více jak 15 
(patnáct) dní po splatnosti, je Pronajímatel oprávněn zinkasovat všechny své splatné 
pohledávky 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 doručení písemné výzvy 
Pronajímatele k doplněm' kauce.
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5.4 V souvislosti s ukončením nájemního vztahuje Pronajímatel povinen vrátit kauci, resp. 
její část vyúčtovanou v souladu s ustanovemm odst. 5.3. tohoto článku, Nájemci, a to do 
2 (dvou) měsíců ode dne, kdy Nájemce po skončení 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 n e u r č i t o u .

7. Ukončení nájmu
7.1 Nájemní vztah dle této smlouvy skončí:

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

b) písemnou výpovědí; platnost nájemní smlouvy zanikne v takovém případě uplynutím 
výpovědm' lhůty (viz odst. 7.2 a 7.3 tohoto článku),

c) odstoupením Pronajímatele od smlouvy (viz odst. 7.4 a 7.5 tohoto článku),
d) zánikem Pronajímatele nebo Nájemce,
e) zánikem Nebytového prostoru.

7.2 Pronajímatel i Nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu písemně bez udám' 
důvodu.

7.3 Výpovědm' lhůta činí pro obě smluvní strany 3 (tři) měsíce a začíná běžet prvního dne
^ měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé

smluvní straně.
7.4 Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že Nájemce nezahájí 

v Nebytovém prostoru provozování činnosti, ke které se zavázal v souladu s 
ustanovením odst. 3.3. této smlouvy, do 30 (třiceti) dnů ode dne kolaudace Nebytového 
prostoru dle odst. 3.6. léto smlouvy.

7.5 Odstoupení od smlouvy je  účinné dnem doručení písemného projevu vůle Pronajímatele 
odstoupit od smlouvy Nájemci. Smlouva v tomto případě pozbývá platností ode dne, 
kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy Nájemci doručeno. Pokud došlo k 
odstoupeni Pronajímatele od smlouvy z důvodu dle odst. 7.4 tohoto článku, je  Nájemce 
povinen uhradit Pronajímateli smluvm' 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 v souladu s výsledky výběrového 
řízení na pronájem Nebytového prostoru. Smluvní pokuta je  splatná do 5 (pěti) dnů ode 
dne doručení odstoupení od smlouvy Nájemci, a to na účet Pronajímatele uvedený v 
záhlaví této smlouvy. Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje Nájemce povinnosti uhradit 
Pronajímateli případnou další škodu (např. škodu vzniklou na Nebytovém prostoru), a 
to i ve výši přesahující smluvm' pokutu.

7.6 Ke dni skonČem' nájemního vz:tahu dle této smlouvy je  Nájemce povinen předat 
vyklizený Nebytový prostor Pronajímateli v řádném stavu s přihlédnutím pouze 
k běžnému opotřebem'. O předání Nebytového prostoru bude sepsán protokol podepsaný 
smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu bude seznam a stav vybavení a 
zařízení Nebytového prostoru, které jsou ve vlastnictví Pronajímatele, stav příslušných 
měřidel k okamžiku zpětného převzetí Nebytového prostoru a soupis případných škod 
způsobených na Nebytovém prostoru Nájemcem.

7.7 Pokud Nájemce po skončení nájemního vztahu rádně nepředá vyklizený Nebytový 
prostor Pronajímateli do 10 (deseti) dnů od skončem' nájmu, je  Pronajímatel oprávněn 
učinit po písemném upozornění Nájemce veškeré kroky nutné k vyklizení Nebytového 
prostoru svépomocí, a to na náklady Nájemce. V takovém případě tedy Pronajímatel
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nejprve Nájemce písemně vyz\'e k vyklizení Nebytového prostoru v náhradním termínu 
(přičemž tento náhradní termín bude stanoven nejméně 5 (pět) pracovních dnů po dni, 
kdy byla výzva k vyklizení předána k poštovm' přepravě za účelem jejího doručení 
Nájemci) a vyvěsí tuto výzvu na úřední desku Úřadu městské části Praha 1. Pokud 
Nájemce ani v tomto náhradním termínu Nebytový prostor sám nevyklidí a řádně 
Pronajímateli nepředá, je Pronajímatel oprávněn po rozlomem' 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.

7.8 V případě prodlení Nájemce s vyklizením a řádným předáním Nebytového prostoru 
Pronajímateli uhradí Nájemce Pronajímateli smluvm' pokutu ve výši 1.000,* Kč 
(jedentisíc korun českých) za každý byť i započatý den prodlení s vyklizením a 
předáním Nebytového prostoru Pronajímateli. Smluvm' pokuta je  splatná následující den 
po jejím vzniku, a to na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tímto 
ujednáním není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu případně vzniklé škody, a to i ve 
výši přesahující smluvní pokutu.

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

písemným souhlasem Pronajímatele a pouze v souladu s platnými právm'mí předpisy a 
technickými normami. Tyto Změny Nebytového prostoru je  Nájemce povinen provádět 
pouze na základě pravomocného stavebního povolení (pokud nestačí ohlášem'). 
Veškerou projektovou dokumentaci je Nájemce povinen vždy předem předložit 
Pronajímateli k odsouhlasení. Součástí písemného soulilasu Pronajímatele se Změnou 
Nebytového prostoru musí být zároveň odsouhlasem' konkrétní výše nezbytně 
vynaložených nákladů na Změny Nebytového prostoru a termín dokončení Změn 
Nebytového prostoru. Pokud v průběhu prací na Změnách Nebytového prostoru nastane 
objektivní potřeba navýšit již odsouhlasenou výši nákladů 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 nákladů a s novým termínem dokončem'. Nájemce je povinen vynaložené 
náklady Pronajímateli řádně doložil a vyúčtovat, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní po 
sjednaném termínu pro dokončení Změn Nebytového prostoru.

8.2 Provede-li Nájemce Změny Nebytového prostoru bez předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele, je  povinen po skončení nájmu uvést Nebytový prostor na své náklady do 
původního stavu. Tím není dotčen nárok Pronajímatele na úhradu vzniklé škody a 
možnost Pronajímatele dát Nájemci výpověď z titulu užívání Nebytového prostoru 
v rozporu se smlouvou.

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

8.4 V souladu s § 28 odst. 3 ZDP se smluvní strany dohodly, že po celou dobu trváni 
nájemního vztahu dle této smlouvy zůstane ta část Zhodnoceni Nebytového prostoru 
hrazeného Nájemcem, která má charakter Technického zhodnocení, výhradním 
majetkem Nájemce a Pronajímatel uděluje Nájemci souhlas kjeho odpisování. 
Pronajímatel v takovém případě po dobu trvání nájenmího vztahu odpisy Technického 
zhodnocem' Nebytového prostoru neuplatní.

8.5 Ke dni ukončení nájemmho vztahu se Technické zhodnocem' Nebytového prostoru 
převede z majetku Nájemce do majetku Pronajímatele jako nepeněžité plnění, a to 
formou předávacího protokolu. Toto nepeněžm' plnění se ocení zůstatkovou cenou, 
kterou by měl majetek při rovnoměrném odepisování nebo znaleckým posudkem (viz. 
odst, 8.3. tohoto článku). Takto stanovenou částku uhradí Pronajímatel Nájemci 
bankovním převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 
(třiceti) pracovních dní po uskutečnění převodu.

8.6 Ke dni ukončení nájemního vztahu se hodnota Oprav Nebytového prostoru provedených 
Nájemcem se souhlasem Pronajímatele ocení postupem podle ustanovení odst. 8.3. 
tohoto článku. Takto stanovenou částku uhradí Pronajímatel Nájemci bankovním 
převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 (třiceti) 
pracovních dní po uskutečnění převodu.

8.7 Smluvní sti-any se dohodly, že v případě, kdy nájemní vztah dle léto smlouvy skončí 
z důvodů stojících na straně Nájemce jiným způsobem než dohodou smluvních stran, 
zvýší se poslední měsíční splátka nájemného o součet částek, které bude Pronajímatel 
povinen uhradit Nájemci dle ustanovení odstavců 8.5. a 8.6. tohoto článku. Částku 
představující navýšení nájemného uhradí Nájemce Pronajímateli spolu s běžným 
nájemným za poslední měsíc trvání nájemního vztahu.

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

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

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

9.3 Jakékoliv stavební úpravy, Opravy a Technická zhodnocem' Nebytového prostoru je 
Nájemce oprávněn provádět pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele a v souladu s písemnou dohodou s Pronajímatelem ohledně vynaložených 
nákladů (viz čl. 8. této smlouvy).

9.4 Bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není Nájemce oprávněn přenechal 
Nebytový prostor nebo její část do podnájmu čí jiného užívání třetí osobě, a to ani ve 
prospěch sdružem', jehož bude Nájemce členem.

9.5 V období posledm'ch 3 (tří) měsíců trvání nájemního vztahu nebo běží-li výpovědní 
doba, je  Nájemce povinen umožnit prohlídku Nebytového prostoru případným zájem
cům o nový nájemní vztah, a to vždy za účasti Pronajímatele nebo jeho zástupce.
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9.6 Nájemce si sám odpovídá za zajištění součástí Nebytového prostoru i za zajištěm' 
vybavení, z a z e n í a ostatních věci vnesených do Nebytového prostoru. Do 30 (třiceti) 
dní po podpisu této smlouvy se zavazuje uzavřít na své náklady a svým jménem k tomu 
účelu přiměřené pojištění. Mohl-li by výkon práv dle této smlouvy ohrozit majetek 
Pronajímatele nebo třetích osob, je  Nájemce povinen v téže lhůtě uzavřít pojištěm' 
odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní Činností popf. obdobné pojištění 
odpovědnosti. Pronajímatel za škody na vnitřním zařízem' a součástech Nebytového 
prostoru, jakož i na vybavení Nájemce v Nebytovém prostoru neodpovídá.

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

9.8 Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli nutnost oprav či odstraněm' závad v
Nebytovém prostoru, které nespadají do povinnosti Nájemce ve smyslu odst. 9.2. tohoto
Článku, neprodleně poté, kdy tato potřeba vznikla, jinak odpovídá za škodu vzniklou 
nesplněm'm 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 jakkoliv omezovat ostatní nájemce 
či vlastníky jednotek v Domě, ani rušit jejich noční klid (dobou nočního klidu se rozumí 
doba od 22,00 hodin do 6.00 hodin).

9.11 Nájemce je povinen dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a 
technické normy, které se vztahují na užívání Nebytového prostoru. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na zaměstnance Nájemce či 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 a 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 provozování své činnosti v Nebytovém prostoru dodržovat 
mimo jiné veškeré povinnosti stanovené původcům odpadů platnou právní úpravou 
v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, zejména pak zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou 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 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (dále jen „Katalog odpadů"), 
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, a  obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy v této oblasti.

9.14 Nájemce je povinen zajistit rádné nakládání se všemi druhy odpadů, které produkuje 
(nejen s odpadem skupiny 20 Katalogu odpadů) a ani případné uzavření smlouvy s 
hlavním městem Prahou dle odst. 9.17 tohoto článku nezbavuje Nájemce povinnosti 
plnit všechny povinností uložené původcům odpadů v § 16 zákona o odpadech -  
zejména vést průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost, zajistit 
přednostní využití odpadů, odpady převádět do vlastnictví pouze osobám oprávněným 
k jejich převzetí dle zákona o odpadech, shromažďovat odpady utříděné dle druhů a 
kategorií, zabezpečit odpady před Jejich nežádoucím únikem, nakládat s nebezpečnými 
odpady pouze se souhlasem odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Stránka 8 z 12



j;- •• /
I?.
{• ..4?

pokud již nemá na tuto činnost souhlas dle § 14 zákona o odpadech.
9.15 Nájemce je  povinen z vyprodukovaného odpadu vytřídit jeho nebezpečné a využitelné 

složky a zbylou směs nevyužitelných odpadů zařadit pro účely evidence pod katalogové 
Číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

9.16 Nájemce je povinen zajistit nakládání a odstranění 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.

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

9.18 Nájemce nem' oprávněn se zapojit do systému pro nakládání s komunálním odpadem, 
který organizuje hlavní město Praha ani využívat jakékoli nádoby a místa určené ke 
shromažďování komunálmlio odpadu k odkládání odpadů vzniklých při jeho Činnosti 
bez platné písemné smlouvy' uzavřené s hlavním městem Prahou (viz odst. 9.17 tohoto 
článku).

9.19 Nájemce je  povinen kdykoli na vyzváni předložit Pronajímateli smlouvu uzavřenou dle 
odst. 9.16 nebo 9.17 tohoto Článku a veškeré doklady prokazující řádné splnění všech 
povinností uložených původci odpadů platnými právmmi předpisy, doklady o řádném 
zaplacení sjednané ceny nevyjímaje. Porušení povinností stanovených v odst. 9.16, 
9.17, resp. 9.19 této smlouvy, Nájemcem bude Pronajímatelem považováno za 
výpovědní důvod dle odst 7.2 této smlouvy.

9.20 V případě zjištění 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 zjiŠtěm' porušení povinnosti. Porušení 
povinnosti stanovené v odst. 9.18 tohoto článku musí být Pronajímatelem řádně 
zdokumentováno úředním záznamem a pořízením fotodokumentace. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splněni je  zajištěno 
touto smluvní pokutou, a dále s ohledem na veřejný zájem na plněni této povinnosti 
považují dohodnutou smluvní pokutu za přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 15 
(patnácti) dní ode dne doručení písemné výzvy Pronajímatele k jejímu zaplacení, a to na 
účet Pronajímatele sdělený Nájemci v této výzvě. Součásti 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 
se Nebytový prostor nachází, pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Pronajimatele. Tento souhlas lze udělit pouze Nájemci, a to na dobu trvání nájenmího 
vztahu založeného touto nájemní smlouvou. Nájemce je povinen změnit adresu sídla, 
resp. místa podnikání, je-li tato adresou Domu, a to jejím výmazem z Obchodního, resp. 
Živnostenského rejstříku, do 30 (třiceti) dní ode dne skončení předmětného nájemního 
vztahu. V případě porušení této povinnosti ze strany Nájemce je  Pronajímatel, vedle 
požadavku na zjednáni nápravy, oprávněn uplatnit na Nájemci rovněž smluvní pokutu
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ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý byť i započatý týden prodlení se 
splněním této povinnosti. Za den splněm' této povinnosti se považuje den, ke kterému 
byl proveden výmaz adresy Domu jako sídla, resp. místa podnikání, Nájemce 
z Obchodního, resp. Živnostenského rejstříku.

10 Prodlení s placením
10.1. V případě prodlení Nájemce sjakýmkoli peněžitým plněním, ke kterému je Nájemce, 

zavázán na základě této smlouvy, je  Nájemce vedle úhrady dlužné částky povinen 
zaplatit Pronajímateli dle § 517 odst. 2 z ^ o n a  Č. 40/1964 Sb., občanský zvoník , ve 
znění pozdějších předpisů, úroky z prodlení. Výše úroků z prodlem' se řídí nařízením 
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků zprodlem' a poplatku z prodlení 
podle občanského zákoníku, ve zněm' pozdějších předpisů.

11 ZvláStní ujednání o doručování písemnosti
11.1 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek souvisejících

s nájemním vztahem dle této smlouvy platí následující ujednání: Smluvní strany si 
budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud si 
písemně prokazatelným způsobem neoznánu změnu sídla, místa podnikám' či bydliště. 
Nájemci se kromě toho může doručovat i do jeho provozovny, umístěné v pronajatém 
Nebytovém prostoru, k rukám odpovědného zástupce. Nevyzvedne-li si Nájemce 
zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na adresu, jak je 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 zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění 
pozdějších předpisů, subsidiámě příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

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

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

12.4 Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma 
smluvm'mi stranami.

12.5 V případě, že některé ustanovem' této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovem' této smlouvy účinná. Strany této smlouvy se zavazují nahradit 
neúčinné ustanovem' této smlouvy ustanovem'm jiným, účinným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, 
a úmyslu obou smiuvm'ch stran v den uzavření této smlouvy.

12.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou, s výjimkou přílohy č. 7 a 8, tyto přílohy:
1 - kopie výpisu z katastru nemovitostí
2- plánek Nebytového prostoru- specifikace 
3 - identifikace Správce
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4 - kopie výpisu z Živnostenského rejstříku
5 - kopie formuláře Žádosti Nájemce o Nebytový prostor
6 - sdělení Odboru výstavby
7 - předávací protokol - volná příloha
8 • fotodokumentace Nebytového prostoru - volná příloha

12.7 Tato smlouvaje sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží Nájemce a 1 
(jeden) Pronajímatel.

12.8 Smluvm' strany po přečtem' smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že proti ní nemají námitek. Autentičnost této smlouvy potvrzují 
vlastnoručními podpisy.

V Praze dne:  ̂ 2012 V Praze dne: ^

Městská část Praha 1 Lenka SouČková
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta

Pronajímatel Nájemce
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Osvědčující doložka
Níže podepsání členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověření Zastupitelstvem ve 
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavmm městě Praze, ve zněm' pozdějších 
předpisů, tímto osvědčují, že záměr pronajmout Nebytový prostor specifikovaný v článku 
1. odst. 1.2. této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 od 
01.02.2012 do 15.02.2012. Rovněž osvědčují, že návrh na uzavření této nájemm' smlouvy 
byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 13.03.2012 usnesením č. 
UR12 0371.

V Praze dne: ] \ -Qíi- 2012

jméno jméno
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