Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzav řely smluvní strany

Vysoké učení technick é v Brně, Fakulta strojního inženýrství
se sídlem Technická 2896/ 2, 616 90 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
zřízená dle zákona č. 111 /1998 Sb., o wsokvch školách
zastoupená
zá stupce pro v ěcná jednání:
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Brno, č.ú. 111043724 / 0300
(dále jen „
pronajímatel") na straně jedné
a

Eurotel Praha, spol. s r.o.
se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442 /1 b, PSČ 140 21
IČ: 15268306
DIČ: CZ15268306
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze oddíl C, vložka 1504
zastoupená
bankovní spojení: Ž ivnostenská banka č.ú. 480512004/ 0400
identifikační kód:
, finanční kód:
kontaktní osoba:
(dále jen „
ná jemce") na straně druhé
tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU

č. pronajímatele: 13900100604
podle § 663 a ná sl. zákona č. 40 /1964 Sb., obč anského zá koníku, ve znění pozdě jších předpisů

Úvodní ustanovení
1.1

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. 2896 na pozemku pare. č.
4767/ 74 v k.ú. Královo pole, obec Brno, část obce Královo Pole, okr. Brno-město zapsan á na
LV č. 4266 u Katastr álního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastr ální pracoviště Brno-město
(dále jen „
budova "). Budova je umístěna na adrese Brno, Kr álovo Pole, č.p. 2896, a nese
označení A4.

1.2

Ná jemce je společností opr ávněnou mimo jiné k zajišť ov ání sítí a poskytov ání služeb
elektronických komunikací podle zákona č. 127/ 2005 Sb., o elektronických komunikacích,
v platném znění (dále jen „
Zá kon").

II.
Vymezení pojmů
2.1
2.1.1

2.1 . 2
2.1 . 3

Pro úč ely této smlouvy se definují následující termíny takto:
Za řízení - základnov á stanice (dá le jen ZS) veřejné komunikační sít ě, tj. technologie, napá jecí
zdroje, anténní stožáry a konstrukce, ant ény, kabely a kabelové trasy, přípojka nízkého napětí
Umístění - situování za řízení v a na objektu
Instalace - vybudov ání za řízení prostřednictvím odborné firmy, včetně nezbytných stavebních

úprav
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2.1.4

2.1.5

Provozování - činnost k zajišt ění trvalé provozuschopnosti za řízení, tj. kontrola, údržba, opravy
a úpravy, příp. vým ě na za řízení nebo jeho čá stí
Rekonfigurace sítě - změna struktury sítě základnových stanic
III.
Předmět smlouvy

3.1

Pronajímatel přenech áv á touto smlouvou ná jemci do doč asn ého užívání část budovy uveden é
v čl. 1.1. této smlouvy, a to konkrétně část střechy o rozměru 7,5 m2 pro umístění
technologického kontejneru, dále 1 3 m 2 pro uložení kabelové lá vky a část st ř echy pro umíst ění
anténních stožár ů v rozsahu 1 m2 u každého stožáru, tak jak je vyzna č eno v situa čním plánku,
který je přílohou č. 1 této smlouvy (dá le jen „
předmět ná jmu").

3.2

Ná jemce prohla šuje, že je se stavem př edm ětu ná jmu sezn ámen a že ho za podmínek
sjednaných v této smlouvě do ná jmu přijímá.
IV.

Účel ná jmu
Úč elem ná jmu je užívá ní předm ětu ná jmu k umístění, instalaci a provozov ání za řízení, tj. zajištění sítí, a
poskytování služeb elektronických komunikací ve smyslu Zákona.
V.
Provoz ní režim za řízení

Instalované za řízení pracuje v automatickém režimu bez obsluhy. P říkon všech zabudovaných částí
za řízení v norm álním pracovním režimu dosahuje dlouhodobé prům ěrné hodnoty 3kW. Maximá lní
špičkový příkon m ÿž
e v případě regulace teploty technologie klimatizací kr átkodobě dosáhnout
hodnoty až 14kW.
VI .

Doba ná jmu
6.1

Ná jem se sjedn ává na dobu ur čitou, a to na dobu 10 let ode dne účinnosti této smlouvy.

6.2

Pronajímatel se zavazuje prodloužit dobu ná jmu, vždy o dalších 5 let, a to v p řípadě, že se
rozhodne p ředm ět ná jmu dá le pronajímat a ná jemce souč asn ě písemně požá dá, nejpozdě ji do
3 měsíců p ř ed ukonč ením vztahu z t éto smlouvy, o prodloužení ná jemního vztahu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
VII.
N á jemn é

7.1

Výše ná jemn ého a ná kladů na poskytnutou elektrickou energii
Ná jemce se zavazuje platit pronajímateli za p ředmět ná jmu roční ná jemné ve výši
ročně (slovy
korun č eských).
V souladu s platnými pr ávními př edpisy bude k ná jemnému p řipočítá na p říslušná sazba DPH.
DUZP za ná jem se považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni p říslušného měsíce.
V ná jemném není zahrnuta úhrada za poskytování elektrické energie. Hodnota spotř ebovan é
elektrické energie dle skutečného odběru odečteného pronajímatelem na instalovaném
elektroměru ná jemce, bude ná jemci pronajímatelem př eúčtov ána měsíčně vždy k poslednímu
dni příslušného měsíce. V souladu s platnými pr á vními př edpisy bude k ceně za
spot řebovanou elektrickou energii p řipočítávána příslušná sazba DPH. DUZP za elektrickou
energii se považuje za uskutečněné dnem zjištění výše p ř eúčtované částky podle skutečného
odběru.

7.2

Splatnost ná jemného a nákladů za poskytnutou elektrickou energii
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i

Ná jemné a n á klady za poskytnutou elektrickou energii budou hrazeny ná jemcem m ěsíčně
p ř evodem na účet pronajímatele vedený u ČSOB, a.s., pob. Brno č.ú. 111043724/ 0300, a to
na zá kladě faktur - da ň ový ch dokladů v n á sledující výši a struktu ř e:
ná jemné
Kč + DPH
elektrická energie
dle zjištěné částky + DPH

Splatnost faktur činí 30 dnů od doruč ení faktury ná jemci. Faktury budou mít náležitosti
da ňov ého dokladu dle platných pr ávních p ř edpisů, budou obsahovat finan ční kód lokality
uvedený v zá hlaví t éto smlouvy a budou zasíl ány doporuč eně na faktura č ní adresu n á jemce:
PODATELNA
Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vyskočilova čp. 1442 /1 b
P.O.Box 70
140 21 Praha 4
V p řípadě, že faktura nebude obsahovat pot řebné ná ležitosti, je ná jemce opr ávněn vrátit ji
pronajímateli k dopln ění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nov á lhůta splatnosti
za č ne plynout doruč ením opravené faktury zp ět n á jemci.
7.3

Je-li ná jemce v prodlení s úhradami podle této smlouvy, je pronajímatel opr á vněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním pr á vním p ředpisem.

7.4

Změna bankovního spojení pronajímatele

7.4.1

Pronajímatel je povinen informovat ná jemce bez zbytečného odkladu o detailech sv ého
bankovního spojení nebo o jakékoliv změně tý kající se detailů bankovního spojení. Jakákoliv
změna podrobností bankovního spojení bude ná jemci oznámena doporučeným dopisem
podepsaným osobou nebo osobami opr á vněnými jednat jm énem pronajímatele adresovaným
do sídla n á jemce (součástí adresy bude toto ozna č ení - Finan č ní účtárna, vedoucí oddě lení
závazků).

7.4.2

V případě, že pronajímatel neoznámí ná jemci bez zbytečného odkladu změnu bankovního
spojení a vystaví daňový doklad obsahující zm ěněné bankovní spojení, o kter ém nebyl
ná jemce informován, doba splatnosti stanoven á v takov ém da ňov ém dokladu se prodlužuje
do doby doručení doporučeného dopisu podepsaného osobou nebo osobami oprávněnými
jednat jménem pronajímatele n á jemci a potvrzujícího nov é bankovní spojení.

Pokud se vyskytne jaká koliv nesrovnalost mezi bankovním spojením uvedeným v da ňov ém
dokladu pronajímatele a bankovním spojením doposud pravidelně používaným
pronajímatelem podle smlouvy, oznámí ná jemce pronajímateli tuto skutečnost, jakmile vyjde
najevo.
Vlil .
Urnístění a instaláce za řízení

8.1

Smluvní strany ujednaly, že vešker é stavební úpravy, tahy kabelů a způsob připojení na
elektrickou energii, které jsou nezbytně nutné k umístění a instalaci zařízení, budou upraveny
v projektu, který bude odsouhlasen pronajímatelem. Projekt bude respektovat platné právní
p ř edpisy, p říslušné technické normy a opr á vněné a známé zá jmy pronajímatele, pop ř. dalších
uživatelů nemovitosti. Odsouhlasený projekt p ř ed á ná jemce v kopii pronajímateli.

8.2

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je zároveň podkladem pro případné správní řízení
nutné k umístění a instalaci za řízení. Všechna potř ebn á povolení schvalovacích institucí, v
souvislosti s uvedením ZS do provozu, si zajistí na vlastní náklady ná jemce.

8.3

Ná jemce je povinen upozornit pronajímatele minimálně 3 dny předem na zahájení prací
souvisejících s instalací za řízení.
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IX .
Pr áva a povinnosti smluvn ích stran
9.1
9.1.1

9.1 .2
9.1. 3

9.1 .4

9.1.5

9.1.6

Pr á va a povinnosti ná jemce
Ná jemce bude s p ř edm ětem ná jmu řá dně zacházet a bude db á t o jeho dobrý stav, učiní
opatř ení k zabránění jeho poškozování, zejm éna sv évolnému. Pokud p ř esto jeho činností
dojde ke škodám na majetku pronajímatele, je povinen tyto škody nahradit.
Ná jemce m ÿž
e využívat předmět ná jmu v rozsahu daném či. IV této smlouvy.
Všechny úpravy p ř edm ětu ná jmu ( jedn á se zejm éna o jejich p řípadné stavební úpravy nebo
zásahy do jejich souč asn é stavební dispozice, eventuá lně zm ěny v rozvodech inžený rských
sítO, musí být předem projednány oběma stranami a schvá leny pronajímatelem. Náklady na
tyto úpravy uhradí ná jemce, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pronajímatel souhlasí, že úpravy předm ětu ná jmu provedené ná jemcem, kter é budou mít
charakter technického zhodnocení ve smyslu § 33 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdě jších p ř edpisů (dá le jen „
ZDP"), bude po dobu trvání n á jemní smlouvy odepisovat
n á jemce. Pronajímatel prohla šuje, že budovu, jejíž součá stí je p ředm ět ná jmu, daňově
odepisuje v 5. odpisové skupině (odpisová doba 30 let) dle příslušných ustanovení zákona
ZDP. V souladu s § 28 odstavcem 3 ZDP pronajímatel prohla šuje, že nezvýší vstupní cenu
budovy o hodnotu těchto úprav.
Ná jemce je povinen upozornit pronajímatele na všechna zjištěná nebezpečí a závady, která
mohou v ést ke vzniku škod pronajímateli. Stejnou povinnost má i pronajímatel v ůči ná jemci. V
případě, že upozorněná strana nebezpečí a závady bez zbytečného odkladu neodstraní, je
ohrožen á strana opr ávněna odstranit nebezpečí a závady na náklady strany v prodlení.
Ná jemce je oprá vněn přizpůsobovat instalovanou technologii ZS vč etn ě ant én a mikrovlnného
p řipojení danému stavu techniky a jeho potřebám a zm ěnit ji zcela nebo čá stečně, pokud se
tím nerozši ř uje rozsah p ř edm ětu ná jmu.

9.2 Prá va a povinnosti pronajímatele
9.2.1 Pronajímatel p ředá ná jemci předmět ná jmu ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu
užívání.
9.2.2 Pronajímatel je povinen udržovat p ředm ět ná jmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání
a zabezpe č ovat řádné pln ění činností, jejichž vý kon je s užíváním př edmětu ná jmu spojen a
zajistit nerušený výkon ná jemního pr á va.
9.2.3 Pronajímatel umožní p ř es vrátnici v budov ě AI areálu na adrese uvedené shora, určeným
pracovníkům ná jemce přístup k za řízení (p řípadn ě vjezd do objektu) a na střechu budovy A4
kdykoliv podle aktuální potř eby zajišť ování provozu ZS.
9.2.4 Pronajímatel má právo vstupu do předmětu ná jmu v mimo řá dných případech (havárie
za řízení, hrozící nebezpečí požá ru, podez ř ení z vniknutí neopr á vněné osoby) a každý takovýto
vstup neprodleně oznámí ná jemci. Pronajímatel se bude v p řípadě pohybu v p ř edm ětu n á jmu
a při eventuálním zásahu (hašení požáru atd.) řídit písemnými pokyny ná jemce, které budou
k dispozici u spr á vce objektu, aby se v maxim ální míř e omezila možnost vzniku škod na
za řízení ná jemce.
9 = 2,5 Pronajímatel je povinen předem oznámit nájemci jeho úmysl pronajmout či zřídit jiné právo v
okolí předm ětu ná jmu pro tř etí osobu. V případě, že by tímto mělo dojít k umíst ění za řízení,
které by mohlo ohrozit či omezit úč el ná jmu podle této smlouvy, je pronajímatel povinen
písemně požádat o souhlas ná jemce. Ná jemce je oprávněn souhlas neudělit pouze pokud by
mohlo takovým vztahem dojít k ohrožení funkčnosti jeho za řízení.
9.2.6 Pronajímatel umožní ná jemci p řipojení na rozvod elektrické energie a kabelové propojení mezi
technologií a anténami a stávajícími datovými a telekomunikačními obvody (rozvody) v
rozsahu pot řebném k plnění čl.lV této smlouvy.
9.2.7 Pronajímatel souhlasí s umístěním depozitní schránky ná jemce u hlavního vchodu do budovy.
X.

Skončení ná jmu
10.1

Ná jem sjednaný touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjedn án, dohodou
smluvních stran nebo výpovědí

.
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10.2

Pronajímatel je opr ávněn tuto smlouvu vypov ědět v p řípadě, že nájemce
hrubě porušuje
povinnosti vyplývající z t éto smlouvy a ani p ř es písemnou výzvu pronajímatele
nezjedná
n á pravu

.

10.3

Ná jemce je opr ávněn smlouvu vypovědět z důvodu rekonfig
urace sítě, nebo pokud ztratí
způsobilost k provozování č innosti, pro kterou byla tato smlouva sjedná na,
nebo pokud
pronajímatel hrubě porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy a ani přes í
p semnou výzvu
ná jemce nezjedn á ná pravu.

10.4

Výpov ědní lhůta je 3 m ěsíce a počín á b ÿž
et od prvního dne m ěsíce n ásledujícího po m ěsíci,
v němž byla písemná výpověď doručena druhé stran ě. Smluvn
í strany dojednaly, že na
doruč ení písemností a lh ůty s tím spojen é se použijí p říslušn á
ustanovení obč ansk ého
soudního řá du, vč etn ě ustanovení o n áhradním doruč ení
XI .

Vypo řá dání p ři skončen í n á jmu
P ři ukonč ení n á jmu je n á jemce povinen vr átit pronajímateli p ř edm ět
nájmu ve stavu, v jakém jej
p ř evzal, s p řihlédnutím k jeho b ÿž
nému opotř ebení a pronajímatelem schvá leným stavebním
úpravám. Finanční vypořádání vzá jemných závazků (popřípadě vrácení
alikvotní části předplacen ého
ná jmu a služeb) bude provedeno do 60 kalendář ních dnů ode dne ukon č en
í ná jmu.
XII.

Zvláštní ujedná ní
12.1

Pronajímatel prohlašuje, že na předmětu ná jmu nevážnou žá dná práva a povinnos
ti, které by
brá nily jeho řá dn ému užívání dle této smlouvy, a že ke dni podpisu
této smlouvy nejsou
pronajímateli zn á my skutečnosti, kter é by mohly mít bezprostř ední vliv na
rozhodnutí n á jemce
uzavřít tuto smlouvu.

12.2

Vyskytnou-li se udá losti, kter é jednomu nebo obě ma smluvním partner ům
čá stečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni
se o tomto bez
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonán
í. Nesplnění
této povinnosti zaklá d á prá vo na ná hradu škody pro stranu, která se
porušení smlouvy v tomto
bodě nedopustila.

12.3

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedot
ýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, kter á zůstá vají platn á a úč inn á. Smluvní
strany se v tomto p řípad ě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné nový
m ustanovením
platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení
neplatného/ neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecn ě z ávazn ch
ý prá vních
p ředpisů České republiky.
XIII.
Z áv ěre čn á ujedná n í

13.1

Na pr ávní vztahy touto smlouvou neupraven é se použijí p říslušn á
ustanovení občansk ého
zákoníku.

13.2

Jsou-li v této smlouv ě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

1 3.3

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve
formě dodatku k této
smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak
jsou neplatné.
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13.4

Smlouva je vyhotovena ve čty ř ech výtiscích s platností originá lu, z nichž každá ze smluvních

.

stran obdrží po dvou vyhotoveních.

13.5

Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, že si její obsah p ř eč etli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

1 3.6

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost
ode dne protokolárního p ředání staveniště k výstavbě ZS.

V Brn ě dne

S

0 4 2006
V Praze dne

za pronajímatele

za ná jemce
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