
SMLOUVA č. 1/5/07/12 

o nájmu nebytových prostor uzavřená ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor v platném znění, mezi 

firma : Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 

se sídlem 
IČ 
zastoupená 
zapsaná 

: tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 
: 60741490 
: Ing. Jiřim Ondrášem, jednatelem společnosti 
· Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 18385 

/dále jen "pronajímatel"/ 

a 

se sídlem 
IČ 
Jednající 

Česká republika - Úřad práce České republiky 
: Karlovo nám. 1359/1, 128 01 Praha 2 
. 72496991 
: JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem 

I dále jen" nájemce" I 

Článek I. 
Předmět nájmu 

Pronajímatel je vlastníkem nemovitosti (objekt polikliniky) č.p. 1388 na ulici tř. Osvobozeni v 
Otrokovicích. 

2. Pronajímatel pronajímá tímto nájemci nebytové prostory nacházejici se v objektu polikliniky v 
Otrokovicích v tomto členění: 

hlavní plochy o celkové výměře 245,95 m2 
pomocné plochy o celkové výměře 63,32 m2 

příslušné komunikace o celkové výměře 10,00 m2 
Celkem 319,27 m2 

3. Bližší specifikace prostor, jejich členění a umístění je uvedeno ve výpočtu úhrady nájemného a 
služeb s pronájmem související, který je nedílnou součásti této smlouvy. 

4 Pronajimatel prohlašuje, že má taková práva k objektu polikhniky, na základě kterých je oprávněn 
nájemci nebytové prostory pronajmout. 

5 Předmětem smlouvy je i případné poskytováni níže specifikovaných služeb. 

Článek li. 
Účel nájmu 

Pronajimatel pronajímá nájemci uvedené nebytové prostory za účelem provozováni činnosti 
kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. 

2 V případě, že nájemce bude v pronajatých prostorách vykonávat jinou činnost, než na jakou mu 
byly pronajaty, má pronajimatel právo nájemci smlouvu vypovědět. 

3 Podpisem smlouvy nájemce potvrzuje, že se seznámil se stavem pronajímaných nebytových 
prostor a že je považuje za vyhovujicí pro sjednaný účel nájmu. 

4 Nájemce odpovídá za to, že zpusob provozované činnosti v pronajatých prostorách splňuje 
veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

5. Nájemce je oprávněn užívat pronajaté nebytové prostory bez omezení. Za tímto účelem obdrží 
nájemce klíče od vstupních dveří objektu polikliniky. Nájemce neni oprávněn pořizovat si pro 
vlastní potřebu duplikáty klíču V případě ztráty je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
pronajímateli. Na základě tohoto oznámení zajistí pronajímatel na náklady nájemce výměnu všech 
nutných zámku a pořízeni nových kliču. Nájemce se zavazuje náklady spojené s pořízením a 
výměnou zámku uhradit. Při příchodu do budovy či odchodu z ní mimo stanovenou provozní dobu 
je nájemce povinen vstupní dveře za sebou zamykat. Při nesplnění této povinnosti odpovídá 
pronajimateli za škodu, která mu v dusledku toho vznikla. 

6. Nájemce se zavazuje pronajatý prostor uživat v souladu s jeho určením a účelem a zavazuje se 
respektovat v plné výši právní normy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životniho prostředí, vnitřní předpisy pronajímatele upravující tuto problematiku a 
zajišťovat povinnosti vyplývajicf z právních a technických předpisu při provozování vlastní činnosti, 
vlastních vyhrazených technických zařízení a hasící techniky 



Članek Ill 
Cena na1emneho a služeb s pronajmem souv1se1íc1ch 

Smluvn1 strany se dohodly na ceně nájemného za nebytove prostory podle členěni 
hlavní plochy 1 528,- Kč/m·/rok 
pomocne plochy 730 - Kč/m2/rok 
pfislušné komunikace 210 - Kč/m"/rok 

Pro učely DPH je zdamtelne plnění uskutečňováno vždy k 15 dm pfislušného měsice. pf1čemž toto 
datum Je považováno za uskutečnění dílčího zdanitelného plněni ve smyslu zákona o dam 
z pf1dané hodnoty Za dílč1 zdanitelné plněni se považuje poskytování nájmu v pruběhu jednoho 
měsíce Ceny Jsou uvedeny bez DPH Pronajimatel ve smyslu odst 3 a 4 ust § 56 zákona č 
23512004 Sb , nebude uplatňovat DPH k ceně nájmu V takto dohodnutém nájemném nejsou 
zahrnuty náklady na veškere druhy energií a další služby s pronájmem související 

2. Služby - poplatek paušální 
2.1 Údržba a ůkhd 
Nájemce se zavazuje, že uhradi pronaJímateh částku za běžnou údržbu prona1atých nebytových 
prostoru, běžnou údržbu čistoty pronajatých prostor včetně společných prostor a odvoz 
komunálního odpadu 

Zdamtelne plnění u uvedených služeb .ie 15 dne příslušného kalendářnlho měsíce. přičemž se 
iedná o opakovatelné zdanitelné plnění ve smyslu zákona o dam z pfidané hodnoty 

3 Podle předchozích ustanovení podle ůdaJU uvedených ve výpočtu úhrady nájemného a služeb 
s pronájmem související a podle splátkového kalendáře který Je nedllnou součásti teto smlouvy se 
stanovuje měs1čm uhrada na1emného ve vyš1 35 345 - Kč a cena služeb s proná1mem 
souvisejících ve výši 21 520,- Kč. K ceně služeb s pronájmem souv1se1icích je účtována platnc1 
sazba DPH 
Částka měsíční úhrady nájemného a služeb s pronájmem souv1se1iclch Je splatna 25 dne 
pfislušneho kalendafního měs1ce Platby poukazu1e nájemce na základě teto na1emní smlouvy na 
účet prona1ímatele, vedený u pobočky KB v Otrokovicích číslo účtu 6607640247/0100. konstantní 
symbol 308 variabilní symbol (číslo smlouvy). spec1f1cký symbol (období) viz splátkovy kalendaf 
nebo hotovostní platbou v pokladně společnosti Splátkový kalendár na dalš1 období bude pfedan 
ná1emc1 vždy do 15 dnu pfed koncem předchozího obdob1 

4 Služby - úhrada dle skutečnosti 
4 1 Energie 
Částka za spotrebu tepla, elektncke energie, plynu vodné stočné a srážkové vody bude účtována 
dle skutečnosti za účtované období ze strany dodavatele na základě technického výpočtu Výše 
částky ie stanovena nasobkem výměry pronajatých hlavních ploch nájemce a koef1c1enteM ktery 
1e tvofen podílem celkem skutečně spotřebované energie a výměrou celkově pronajatých hlavnich 
ploch Častka 1e dále vynasobena koeficientem s pf1hlédnutím na odběr energii v záv1slost1 na 
druhu poskytovaných služeb dle stanoveného kllče a to 

teplo koeficient 1 
elektřina koeficient 1 
voda koeficient 1 
plyn koef1c1ent 1 

4 2 Ostatní služby poskytovane pronajímatelem (napf kopírování doprava apod ) budou 
účtovány v rámci měsíčního vyúčtováni na základě skutečného plnění a ve vyši stanovené 
pronajímatelem 

5 Uvedené fakturovane služby JSOU splatné měsíčně vždy za uplynulý kalendařni měsíc Služby 
uhradí nájemce na základě faktury vystavené prona1ímatelem do 15 dne kalendáfního měsíce 
Prona11matel je povinen ná1emc1 pfedat fakturu nejpozději do 19 dne kalendáfnlho měsíce 
Ptedanim faktury se rozumí její vloženi do schranky určené pro ukladanl pošty ná1emce, případně 
odesláni poštou pronaiímatelem nebo odesláním datovou schránkou Úhrada se provádí 
bezhotovostním ptevodem na účet pronajímatele uvedený na faktufe nebo hotovostní platbou 
v pokladně společnosti 



Článek IV. 
Placeni úhrad nájemného a služeb s pronájmem související 

1. Úhradu nájemného a služeb s pronájmem souvisejících se nájemce zavazuje uhrazovat v 
měsičních platbách podle předchozich odstavců a splátkového kalendáře. 

2 V případě prodlení nájemce s uhrazením nájemného a služeb s pronájmem souv1sejlcích je možné 

uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
3 Nájemné a služby s pronájmem související se považují za uhrazené, je-li příslušná částka 

připsána na účet pronajimatele nebo uhrazena v pokladně společnosti pronajimatele do data 

splatnosti faktury nebo data podle splátkového kalendáře. 
4 Pronajímatel si s ohledem na oprávněné zvýšení nákladu vyhrazuje právo upravit výši nájemného 

a cen za poskytované služby. Změna výše cen nájemného a cen služeb bude provedena písemnou 
formou dodatkem k této smlouvě. 

Článek V. 
Podminky nájmu 

Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté nebytové prostory a majetek řádně spravovat a zavazuje 
se, že v případě, když z jeho strany dojde k poškozeni nebo zničení pronajatého majetku, uhradí 
pronajímateli vzniklou škodu nebo uvede majetek do puvodniho stavu na svoje náklady. 

2. Nájemce je povinen ohlásit pronajimateli bez zbytečného odkladu potřebu oprav pronajatých 
prostor a majetku, jinak odpovídá za škodu zpusobenou nesplněním této povinnosti. 

3 Pronajimatel předává nájemci pronajímané prostory ve stavu odpovídajícím předpisum v oblasti 
požární ochrany a je povinen v souladu s právními předpisy tento stav udržovat po celou dobu 
nájmu. Pronajimatel neodpovídá nájemci za škody, které mu vzniknou nedodržováním výše 
uvedených právnich předpisu. 

4 Pronajímatel není odpovědný za škody, které nájemci vzniknou při jeho činností v pronajatých 
prostorách nebo v přímé souvislosti s ní. Nájemce považuje za spravedlivé, aby pronajímatel nebyl 
Jakkoli odpovědný za úroveň jeho provozovny zřizené v pronajatých prostorách, za zabezpečeni a 
dodržování veškerých podmínek pro provoz této provozovny. 

5 Nájemce se zavazuje neprodleně po uzavření smlouvy o nájmu uzavřít smlouvu o pojištění 
zařízení a věcí vnesených. Pronajímatel neodpovídá za škody zpusobené na věcech a zařízení 
nájemcem vneseného a používaného v pronajatých prostorách. 

6 Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré vnitřni normy vydané pronajimatelem pro užívání objektu. 
Pronajímatel se zavazuje tyto předpisy nájemci poskytnout při podpisu smlouvy 

7. Případné vyřizování koncese na používání rozhlasových, televizních a telekomunikačních zařízení 
a úhrady přislušných plateb zajišťuje plně nájemce. 

8 Nájemce se zavazuje, že pronajaté prostory bude užívat sám nebo se svými spolupracovniky a 
zaměstnanci Nájemce muže přenechat pronajatý prostor nebo jeho část do podnájmu jen se 
souhlasem pronajímatele, v případě nedodržení tohoto závazku je pronajímatel oprávněn nájemní 
smlouvu nájemci vypovědět. 

9. Na jiných místech než představuje pronajatý prostor, je nájemce oprávněn umístit své reklamy 
pouze s předchozím pisemným souhlasem pronajímatele a za podmínek jím stanovených 

1 O Nájemce Je povinen uhradit pronajímateli veškeré škody na majetku zpusobené vlastním 
provozem s výjimkou běžného opotřebení. 

1 1  Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se 
řídí ustanoveními zákona č.116/1990 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími 

Článek VI. 
Údržba, stavební a jiné úpravy 

Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a drobnými opravami 
pronajatých prostor a náklady spojené s obvyklým udržováním a drobnými opravami pronajatého 
majetku. 

2 Pronajimatel a nájemce se dohodli, že všechny stavebni, rozvodni, montážní a jiné akce, které 
bude provádět nájemce v rámci technické a hygienické přípravy nebo modernizace svého 
pracoviště, budou předem vzájemně projednány a zpusob provedeni bude odsouhlasen 
pronajímatelem. Nájemce je povinen písemně požádat pronajímatele o pisemný souhlas s 
provedením takové akce. 
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3 V př1padě provaděn1 drobnych stavebn1ch uprav písemně schvalenych pronajimatelem v 

prostorách uživanych nájemcem na zakladě naJemni smlouvy smluvní strany prohlašuji že tyto 

drobné stavebni upravy slouží výlučně potfebám nájemce Naklady na tyto drobne stavebn1 úpravy 

hrad1 v pine výši naJemce Tyto úpravy nejsou považovány za zhodnocení nemov1tost1 a smluvm 

strany se dohodly že v pripadě ukončení najmu nebude mezi nimi prováděno žadné finanční 

vyrovnani Náklady na drobne stavební úpravy nebudou zohledňovány při stanoveni výše 

na1emného 
4 V případě. že pronajimatel udělí ná1emc1 písemný souhlas s většími stavebními úpravami v 

prona1atych prostorach které budou mit charakter technického zhodnoceni nemov1tost1. zavazuji 
se smluvní strany, že uzavřou samostatnou dohodu o zpusobu financování této investice Pokud 
takovou mvest1c1 bude financovat pronajímatel Je opravněn navýšit stavaJici ná1emne tak aby bylo 
zohledněno provedeni zhodnoceni nemovitosti a aby zaJ1štovalo ekonomickou návratnost 
vložených investičních prostředku 

Článek VII 
Vyklizeni nebytovych prostor 

Na1emce považuje za spravedlivé a davá pronajímateli tímto souhlas aby v případě. pokud 
nájemce po skončeni nájmu nevyklidí pronajaty prostor a to am po předchozí výzvě provedl 
vyklizeni nebytovych prostor v souladu s tímto článkem 

2 Na1emce dava tímto souhlas aby pronajímatel za účelem vykltzení nebytových prostor do těchto 
vstoupil Pokud budou nebytové prostory zamčeny a ná1emce neposkytne pronajímateh klíče, Je 
pronajimatel oprávněn nechat zamky na naklady nájemce otevřít 

3 Vyklizení věcí bude provedeno za přítomnosti pronajímatele a tfeti osoby nedostaví-li se nájemce, 
kteří provedou soupis vykltzených věcí 

4. Pokud to bude z ekonomického hlediska vhodne, budou vyklizené věci na náklady nájemce 
odvezeny do jeho sídla či bydliště Jinak budou vyklizené věci umístěny na vhodném místě Pro 
tento pfipad bude uložením věci Sjednána smlouva o skladovaní a smluvní strany ma11 postaveni 
skladovatele a ukladatele přičemž opatrovanou věci se rozumí vykhzene věci a skladným naklady 
pronajimatele spojené s uložením a opatrovanim věci 

5. Neuvolni-li nájemce nebytové prostory v den stanovený dohodou nebo vyplývající z výpovědní 
doby, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku denního nájemného za 
každý den prodlení Denním nájemným se rozumí částka vypočtená Jako podrl ročního nájemného 
děleného počtem dní v roce 

Článek VIII 
Přístup prona1ímatele do prona1atych prostor 

1 Pronajimatel obdrží od nájemce klíče od pronaJatych prostor ktere budou uloženy u pronajimatele 
2 Pronajimatel nebo Jim pověřená osoba JSOU opravněm vstupovat do prona1atych prostor za účelem 

provaděni úklidu a údržby příp za účelem vykhzení nebytových prostor 
3 Pronajímatel Je dale opravněn těchto klíču použit a do prona1atych prostor vstoupit bez vědomi 

na1emce v případech nebezpečí z prodlen1 při živelné udalost1 haváni č1 Jiné neodkladné udalosti 
4 Pronajímatel Je opravněn vstoupit do pronajatych prostor za účelem kontroly dodržováni podmlnek 

teto smlouvy v pracovních dnech a v běžných provozmch hodinach na1emce 

Článek IX. 
Doba nájmu 

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1 1 2012 
2. Smlouvu muže písemně vypovědět kterákolt smluvní strana bez uvedení duvodu Vypovědní lhuta 

Je tri měsíce pokud není touto smlouvou stanoveno Jinak Smlouva muže být take ukončena 
dohodou obou smluvních stran 

3 Prona11matel Je oprávněn vypovědět smlouvu Jestliže nájemce už1va pronajaté prostory v rozporu 
s touto smlouvou nebo pf1 porušeni ustanoveni této smlouvy Výpovědní lhuta pro tento případ Je 
Jeden měsíc 

4 V případě že Je nájemce vice než Jeden měsíc v prodlení s placením ná1emneho nebo úhrad za 
služby, ma pronajímatel právo vypovědět ná1emm smlouvu Výpovědní lhuta v případě vypovědr 
z duvodu prodlen1 na1emce s placením na1emného nebo uhrad za služby Je Jeden měsic 
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5. Výpovědní lhuta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce poté, co byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní 
straně 

6. Smluvní strany se dohodly a zavazují se řídit se následujícfm pravidlem: Výpověď se považuje za 
doručenou třetim dnem po odesláni druhé smluvní straně, pokud je písemnost zaslána na adresu 
uvedenou u příslušné smluvní strany v této smlouvě a je na této adrese nedoručitelná nebo si JI 

adresát nevyzvedne 
7. Nájemce je povinen po ukončení nájmu vrátit nebytové prostory včetně vybavení ve stavu, v jakém 

je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatkem 
k této smlouvě 

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že souhlasí s celým zněnim této smlouvy. Smlouva nabývá 
platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž pronajimatel i nájemce obdrží po dvou 
vyh otaven ich 

4 Smluvní strany se zavazují, že veškerá ujednáni této smlouvy budou považovat za duvěrná a 
nebudou bez souhlasu druhé smluvní strany sdělována jiným subjektum mimo dotčených třetích 
stran. 

5. Nabytím účinnosti této smlouvy se ruší nájemni smlouva č. 1/5/07/06 ze dne 6.12.2005 uzavřená 
dne 6 12.2005 včetně veškerých dodatku k této nájemní smlouvě a nájemní smlouva č 2/1102/06 

uzavřená dne 6.12.2005 včetně veškerých dodatků k této nájemné smlouvě. 

V Otrokovicích dne 20.12.2011 

M�STSKA POLIKLl�NK �r. 
OTROKOVICE 

Osvobozeni 1388, 785 02 oko ce 
ICO 6074149 

. . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . .  . 

pronajímatel 
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Výpočet úhrad 

Výpočet úhrady nájemného a služeb s pronájmem související číslo smlouvy: 1/5107/12 

Nájemce: Úřad práce ve Zlíně 
neplátce DPH 

cena sazba cena 
bez DPH DPH s DPH 

Nájem - nebytové prostory sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc v% Kč/měsíc 
hlavní plochy 1528 245,95 375812 31318 o 31 318,00 

pomocné plochy 730 63,32 46224 3852 o 3 852,00 
komunikace 210 10 2100 175 o 175,00 

stavební úpravy o o o 0,00 
Nájem - celkem 319,27 424136 35345 35 345,00 

Služby - poplatek paušální sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc 
údržba 890 245,95 218896 18241 20 21 889,20 

úklid 160 245,95 39352 3279 20 3 934,80 
celkem - údržba, úklid 258248 21520 25824 

pronájem vybaveni pracoviště o o 20 0,00 
smluvní servis o o 20 0,00 

služby spoju (počet přípojek; cena přípojky) o 1560 o o 20 0,00 
internet o o 20 0,00 

Služby - celkem o o 0,00 

NAJEM + SLUŽBY CELKEM 68 2384 56865 61169,00 

Přehled pronajatých ploch 
hlavní sazba Kč/m2/rok či s lo m2 Kč/rok 
kancelář 1528 525 37,4 57147 
kancelář 1528 524 36,96 56475 
kancelář 1528 208 15,2 23226 
kancelář 1528 209 28,84 44068 
kancelář 1528 217 66,55 101688 
kancelář 1528 205 27,9 42631 
kancelář 1528 215 33,1 50577 
celkem 245,95 375812 

pomocné 
sklad 730 525 19 13870 
spisovna 730 216 31 22630 
šatna + soc. zařízeni 730 222 13,32 9724 
celkem 63,32 46224 

komunikace 
chodba 210 10 2100 
celkem 10 2100 

Platnost od 1 1.2012 

Úřad práce celkový 1080.xls 



DODATEK č. 1/2012 

o naimu nebytovych prostor uzavrený ve smyslu zákona č 116/1990 Sb o ná1mu a podnaimu 

nebytovych prostor v platném znění, mezi 

firma 

se sidlem 

IČ 

zastoupená 

zapsaná 

/dále jen "pronajimatel"/ 

a 

se sídlem 

IČ 

Jednaj1ci 

I dále ien" naiemce" I 

· Městská pohkhmka s r o. Otrokovice 

tf. Osvobození 1388 765 02 Otrokovice 

60741490 

Ing Jiřím Ondrášem jednatelem společnosti 

Krajský soud v Brně. oddíl C vložka 18385 

česká republika - Úřad práce České republiky 

Karlovo nám 1359/1 128 01 Praha 2 

72496991 

JUDr Jiřim Kubešou. generálním ředitelem 

Článek I 
Obsah dodatku 

Ustanovernm1 tohoto dodatku dochází ke změnám v nájemní smlouvě prlpadně ke změnam v 

dodatcích k náiemní smlouvě uzavřenými mezi smluvnim1 stranami 

2 Ve smlouvě č 115/07/12 uzavřené mezi smiuvnimi stranami dne 20 12 2011 se mění Článek I a 

lil tak že se tyto članky nahrazují následujícím zněním 

Članek I 
Předmět nájmu 

1 Pronajímatel Je vlastníkem nemov1tost1 (objekt polikliniky) č.p 1388 na uhc1 tř Osvobozeni v 

Otrokovicích 

2 Pronajímatel pronajímá tímto nájemci nebytové prostory nacházející se v objektu polikliniky v 

Otrokovicích v tomto členění 

hlavní plochy o celkové výměře 

pomocné plochy o celkové výměre 

příslušne komunikace o celkové výměře 

Celkem 

279 52 m= 
,,. 'coP� 

69 16 m· 

10 00 m
= 

358 68 m
= 

3 Bližší spec1f1kace prostor jejtCh členění a umístění je uvedeno ve výpočtu úhrady nájemného a 

služeb s proná1mem související který Je nedílnou součásti této smlouvy 

4 Pronajímatel prohlašuje že má takova prava k objektu pohkltn1ky na základě kterych ie opravněn 

nájemci nebytove prostory pronajmout 

5 Pfedmětem smlouvy je 1 připadne poskytovani niže specifikovaných služeb 

Članek Ill 

Cena najemného a služeb s pronaimem souvisejících 

1 Smluvní strany se dohodly na ceně nájemneho za nebytové prostory podle členěni 

hlavni plochy 1 475 - Kč/m
2

/rok 

pomocné plochy 730 - Kč/rn
2

/rok 

příslušné komunikace 210 - Kč/m•/rok 

Pro účely DPH Je zdarntelne plnění uskutečňováno vždy k 15 dm příslušného měsice. přičemž toto 

datum je považováno za uskutečnění dilčího zdanitelného plněni ve smyslu zákona o dani 

z přidané hodnoty Za dílč1 zdanitelné plněni se považuje poskytování nájmu v pruběhu jednoho 

měsíce. Ceny isou uvedeny bez DPH Pronajímatel ve smyslu odst 3 a 4 ust § 56 zákona č 
235/2004 Sb nebude uplatňovat DPH k ceně nájmu V takto dohodnutém nájemném neisou 

zahrnuty náklady na veškeré druhy energii a dalšl služby s pronáimem souviseJlcl 

2 Služby - poplatek paušální 

2 1 Údržba a úklid 

Najemce se zavazuje, že uhradí pronajimateli častku za běžnou údržbu prona1atých nebytovych 

prostoru běžnou údržbu čistoty pronajatých prostor včetně společných prostor a odvoz 

komunálniho odpadu 
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Zdanitelné plnění u uvedených služeb je 15. dne příslušného kalendářního měsíce, přičemž se 
jedná o opakovatelné zdanitelné plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 

3. Podle predchozích ustanovení, podle údaju uvedených ve výpočtu úhrady nájemného a služeb 
s pronájmem související a podle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy se 
stanovuje měsíční úhrada nájemného ve výši 38 740,- Kč a cena služeb s pronájmem 
souvisejících ve výši 24 458,- Kč. K ceně služeb s pronájmem souvisejících je účtována platná 
sazba DPH 
Částka měsíční úhrady nájemného a služeb s pronájmem souvisejících je splatná 25. dne 
příslušného kalendárního měsíce. Platby poukazuje nájemce na základě této nájemní smlouvy na 
účet pronajímatele, vedený u pobočky KB v Otrokovicích číslo účtu 6607640247/0100, konstantní 
symbol 308, variabilní symbol (číslo smlouvy), specifický symbol (období) viz splátkový kalendář 
nebo hotovostní platbou v pokladně společnosti. Splátkový kalendář na další období bude předán 
nájemci vždy do 15 dnu před koncem predchozího období. 

4 Služby - úhrada dle skutečnosti 
4.1 Energie 
Částka za spotrebu tepla, elektrické energie, plynu, vodné, stočné a srážkové vody bude účtována 
dle skutečnosti za účtované období ze strany dodavatele na základě technického výpočtu Výše 
částky je stanovena násobkem výměry pronajatých hlavních ploch nájemce a koeficientem, který 
je tvořen podflem celkem skutečně spotrebované energie a výměrou celkově pronajatých hlavních 
ploch Částka je dále vynásobena koeficientem s přihlédnutím na odběr energií v závislosti na 
druhu poskytovaných služeb dle stanoveného klíče a to: 

teplo koeficient 
elektřina 
voda 
plyn 

koeficient 
koeficient 
koeficient 

4.2. Ostatní služby poskytované pronajímatelem (např. kopírování, doprava apod.) budou 
účtovány v rámci měsíčního vyúčtování na základě skutečného plnění a ve výši stanovené 
pronajímatelem 

5 Uvedené fakturované služby jsou splatné měsíčně, vždy za uplynulý kalendářní měsíc Služby 
uhradí nájemce na základě faktury vystavené pronajímatelem do 15. dne kalendářního měsíce. 
Pronajímatel je povinen nájemci předat fakturu nejpozději do 19. dne kalendárního měsíce 
Předáním faktury se rozumí její vložení do schránky určené pro ukládání pošty nájemce, prípadně 
odeslání poštou pronajímatelem nebo odesláním datovou schránkou Úhrada se provádí 
bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený na faktuře nebo hotovostní platbou 
v pokladně společnosti. 

Článek li. 
Závěrečná ustanovení 

1 Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.4.2012. 

2 Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým zněním tohoto dodatku Dodatek nabývá 
platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3 Ostatní ustanovení nájemní smlouvy prípadně dalších dodatku zůstávají v platnosti beze změny 
4 Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po jednom 

vyhotovení 

V Otrokovicích dne 13 3.2012 

Mll'tll<A POLIKLINl�;rr.o 
01ROKOVICE 

@§�D\\ltflt 1118. 781 02 t kovl 
tec 80141490 

pronajimatel 

Jo � toiv V Praze dne ... ... ... . „ . . . ... .. .. . .. .  . 

nájemce 
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Výpočet úhrad 

Výpočet úhrady nájemného a služeb s pronájmem souvisejici číslo smlouvy. 115/07/12 

Nájemce: Úřad p ráce ve Zlině 
neplátce DPH 

cena sazba cena 
bez DPH DPH s DPH 

Nájem - nebytové prostory sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsic v% Kč/měsíc 
hlavni plochy 1475 279,52 412292 34358 o 34 358,00 

pomocné plochy 730 69,16 50487 4207 o 4 207,00 
komunikace 210 10 2100 175 o 175,00 

stavební úpravy o o o 0,00 
Ná1em - celkem 358,68 464879 38740 38 740,00 

Služby - poplatek paušální sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc 
údržba 890 279,52 248773 20731 20 24 877,20 

úklid 160 279,52 44723 3727 20 4 472,40 
celkem - údržba, úklid 293496 24458 29349,6 

pronájem vybaveni pracoviště o o 20 0,00 
smluvní servis o o 20 0,00 

služby spoiu (počet přípojek; cena přípojky) o 1560 o o 20 0,00 
internet o o 20 0,00 

Služby - celkem o o 0,00 

NÁJEM + SLUŽBY CELKEM 758375 63198 68 089,60 

PFehled pronajatých ploch 
hlavni sazba Kč/m2/rok číslo m2 Kč/rok 
kancelář 1475 525 37.4 55165 
kancelář 1475 524 36,96 54516 
kancelář 1475 208 15,2 22420 
kancelář 1475 209 28,84 42539 
kancelář 1475 217 66,55 98161 
kancelář 1475 205 27,9 41153 
kancelář 1475 215 33,1 48823 
kancelář 1475 526 18,12 26727 
kancelář 1475 207 15,45 22789 
celkem 279,52 412293 

pomocné 
sklad 730 525 19 13870 
spisovna 730 216 31 22630 
šatna + soc. zařízeni 730 222 13,32 9724 
kuchyňka 730 211 5,84 4263 
celkem 69,16 50487 

komunikace 
chodba 210 10 2100 
celkem 10 2100 

Platnost od 1.4.2012 

Úřad práce 01-2012.xls 
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DODATEK č. 2/2012 

KE SMLOUVĚ č. 1/5/07/12 

o nájmu nebytových prostor uzavřené ve smyslu zákona č. 1 16/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor v platném znění, mezi 

firma : Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 
se sídlem 
IČ 
zastoupená 
zapsaná 

: tř. Osvobozeni 1388, 765 02 Otrokovice 
: 60741 490 
: Ing. Jiřím Ondrášem, jednatelem společnosti 
: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1 8385 

/dále jen "pronajimatel"/ 
a 

se sídlem 
IČ 
Jednající 

česká republika - Úřad práce české republiky 
: Karlovo nám. 1359/ 1 ,  128 0 1  Praha 2 
: 72496991 
: JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem 

I dále jen" nájemce" I 

Článek Dl. 
Obsah dodatku 

1 .  Ustanoveními tohoto dodatku dochází ke změnám v nájemní smlouvě, případně ke změnám 
v dodatcích k nájemní smlouvě uzavřenými mezi smluvními stranami. 

2. Ve smlouvě č. 1/5/07/12  o nájmu nebytovYch prostor uzavřené mezi smluvnimi stranami dne 
20.12.20 1 1  ve znění Dodatku č . 1 /20 12 ze dne 13.3.2012 se mění Článek I l l .  a Článek IX. tak, že se 
tyto články nahrazuji následujícím zněním: 

Článek I l l .  
Výše nájemného a úhrad služeb s pronájmem souvisejících 
1 .  Smluvní strany se dohodly na výši nájemného za pronajaté nebytové prostory podle členěni: 

hlavni plochy 1 833,- Kč/m2/rok 
pomocné plochy 730,- Kč/m2/rok 
příslušné komunikace 210,- Kč/m2/rok 
Pro účely DPH je zdanitelné plněni uskutečňováno vždy k 15 .  dni příslušného mes1ce, 
přičemž toto datum je považováno za uskutečnění dílčího zdanitelného plnění ve smyslu 
zákona o dani z přidané hodnoty. Za dílčí zdanitelné plněni se považuje poskytováni nájmu 
v průběhu jednoho měsíce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pronajimatel ve smyslu odst. 3 a 4 
ust. § 56 zákona č. 235/2004 Sb., nebude uplatňovat DPH k ceně nájmu. V takto dohodnutém 
nájemném nejsou zahrnuty náklady na veškeré druhy energii a další služby s pronájmem 
související. 

2. Plněni poskytovaná v souvislosti s uživánim pronajatých nebytových prostor - služby -
poplatek paušální za údržbu a úklid 

3.  

Nájemce se zavazuje, že bude hradit pronajímateli částku za běžnou údržbu pronajatých 
nebytových prostor, běžnou údržbu čistoty pronajatých prostor včetně společných prostor a 
odvoz komunálního odpadu. 
Zdanitelné plněni u uvedených služeb je 15.  dne příslušného kalendářního měsíce, přičemž 
se jedná o opakovatelné zdanitelné plněni ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 
Podle předchozích ustanoveni, podle údajů uvedených ve výpočtu úhrady nájemného a 
služeb s pronájmem souvisejici a podle splátkového kalendáře, který je nedílnou součásti této ;>ť 
smlouvy se stanovuje měsíční úhrada nájemného ve výši 47 079,- Kč a paušální úhradá 
služeb s pronájmem souvisejicich ve výši 24 458,- Kč. K úhradě služeb s pronájmem 
souvisejícich je účtována platná sazba DPH. - __ -. 

Částka měsíční úhrady nájemného a služeb s pronájmem souvisejicich je splatná 25. dne 
přislušného kalendářního měsíce. Platby poukazuje nájemce na základě této nájemní 
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smlouvy na účet pronajímatele, vedený u pobočky KB v Otrokovicích číslo účtu 
6607640247/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol (číslo smlouvy), specifický 
symbol (období) víz splátkový kalendář nebo hotovostní platbou v pokladně společnosti. 
Splátkový kalendář na další období bude předán nájemci vždy do 15 dnů před koncem 
předchozího obdobi. 

4. Plnění posky1ovaná v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových prostor - služby - úhrada 
dle skutečnosti 
4.1. Energie (tepelná, elektrická), voda, plyn 
Úhrady za spotřebu tepla, elektrické energie, plynu, vodné, stočné a srážkové vody budou 
pronajímatelem účtovány dle skutečností za účtované období ze strany dodavatele na základě 
technického výpočtu. Výše částky je vždy stanovena násobkem výměry pronajatých hlavních 
ploch nájemce a koeficientem, který je tvořen podílem celkem skutečně spotřebované 
energie, vody nebo plynu a výměrou celkově pronajatých hlavních ploch. Částka je dále 
vynásobena koeficientem s přihlédnutím na odběr energií v závislosti na druhu posky1ovaných 
služeb dle stanoveného klíče a to: 
teplo koeficient 
elektřina koeficient 1 
voda koeficient 1 
plyn koeficient 
4.2. Ostatní služby posky1ované pronajímatelem (např. kopírování, doprava apod.) 
v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových prostor budou účtovány v rámci měsíčního 
vyúčtování na základě skutečného plnění a ve výši stanovené pronajímatelem. 

5 .  Uvedené fakturované služby dle skutečnosti jsou splatné měsíčně, vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc. Služby uhradí nájemce na základě faktury vystavené pronajímatelem do 15. 
dne kalendářního měsíce . Pronajimatel je povinen néjemci předat fakturu nejpozději do 19. 
dne kalendářního měsíce. Předáním faktury se rozumí její vložení do schránky určené pro 
ukládání pošty nájemce, případně-odeslání poštou pronajímatelem nebo odesláním datovou 
schránkou. Úhrada se provádí bezhotovostním převodem na účet pronajimatele uvedený na 
faktuře nebo hotovostní platbou v pokladně společnosti. 

Článek IX. 
Doba nájmu 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017. 
2. Smlouvu může před uplynutím sjednané doby nájmu kterákoli smluvní strana písemně 

vypovědět pouze z důvodů vyjmenovaných v zákoně č. 116/1990 Sb„ o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor , ve znění pozdějších předpisů (§ 9); právo pronajímatele na odstoupení 
od smlouvy podle odstavce 4 tohoto článku tím však není dotčeno. Výpověď musí by1 
písemná a musí by1 doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany se mohou kdykoli na 
ukončení nájmu také písemně dohodnout. Důvody výpovědí nájmu na dobu určitou podle 
zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor po naby1í účinnost zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník, smluvní strany považují za jimi dohodnuté výpovědní důvody. 

3. Výpovědní lhůta v případě výpovědi z důvodu prodlení nájemce s placením nájemného nebo 
úhrad za služby je jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po 
doručení výpovědi nájemci. V jiných případech je výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet 
od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi nájemci. 

4. V případě, že nájemce neuzavře ve lhůtě stanovené pronajímatelem dodatek k této smlouvě 
o zvýšeni nájemného a úhrad za služby podle článku IV. odst. 4 této smlouvy, je pronajimatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy před uplynutim sjednané doby nájmu. Při odstoupeni od 
smlouvy nájem končí posledním dnem měsice následujícího po doručení písemného 
odstoupení nájemci. 

5. Smluvní strany se dohodly a zavazuji se řídit se následujícím pravidlem: Výpověď nebo 
odstoupení od smlouvy se považuje za doručené sedmým dnem po odeslání druhé smluvní 
straně, pokud je písemnost prokazatelně zaslána na adresu uvedenou u příslušné smluvní 
strany v této smlouvě a je této adrese nedoručitelná nebo si ji adresát nevyzvedne. 

6. Nájemce je povinen po ukončení nájmu vrátit nebytové prostory včetně vybavení ve stavu, 
v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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Článek D li. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1 .  1 .  2013. 
2 .  Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým zněním tohoto dodatku. Dodatek nabývá 

platnosti podpisem obou smluvnich stran. 
3. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy případně dalších dodatků zůstávají v platnosti beze změny. 
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

V Otrokovicích dne .�f: .1? .�_i2,· 

M�STSKÁ POLIKl.IN�IA .r. · 

OTROKOVICE l 

osvobozeni 1388, 765 02 ' kov.i e 

1eo eo1414so 
· . ' . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

pronajímatel 

V Praze dne 

nájemce 

1 O. -09- Z01Z 

' 
I 

li 
/I 
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Výpočet úhrad 

Výpočet úhrady nájemného a služeb s pronájmem související číslo smlouvy: 1/5/07/12 

Nájemce: Úřad práce ve Zlíně 
neplátce DPH 

cena sazba cena 
bez DPH DPH s DPH 

Nájem - nebytové prostory sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc v% Kč/měsíc 
hlavní plochy 1833 279,52 512360 42697 o 42 697,00 

pomocné plochy 730 69,16 50487 4207 o 4 207,00 
komunikace 210 10 2100 175 o 175,00 

stavební úpravy o o o 0,00 
Nájem - celkem 358,68 564947 47079 47 079,00 

Služby - poplatek paušální sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc 
údržba 890 279,52 248773 20731 21 25 084,51 

úklid 160 279,52 44723 3727 21 4 509,67 
celkem - údržba, úklid 293496 24458 29594,18 

pronájem vybavení pracoviště o o 21 0,00 
smluvní servis o o 21 0,00 

služby spojů (počet přípojek; cena přípojky) o 1560 o o 21 0,00 
internet o o 21 0,00 

Služby - celkem o o 0,00 

NÁJEM + SLUŽBY CELKEM 858443 71537 7 6  673,18 

Přehled pronajatých ploch 
hlavní sazba Kč/m2/rok číslo m2 Kč/rok 
kancelář 1833 525 37,4 68554 
kancelář 1833 524 36,96 67748 
kancelář 1833 208 15,2 27862 
kancelář 1833 209 28,84 52864 
kancelář 1833 217 66,55 121986 
kancelář 1833 205 27,9 51141 
kancelář 1833 215 33,1 60672 
kancelář 1833 526 18,12 33214 
kancelář 1833 207 15,45 28320 
celkem 279,52 512361 

pomocné 
sklad 730 525 19 13870 
spisovna 730 216 31 22630 
šatna +soc. zařízení 730 222 13,32 9724 
kuchyňka 730 211 5,84 4263 
celkem 69,16 50487 

komunikace 
chodba 210 10 2100 
celkem 10 2100 

Platnost od 1.1.2013 

Úřad práce 02-2012 návrh.xls 



Platební kalendář 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ ROKU 2013 
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
PronaJlmatel: 
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 
tř. Osvobození 1388, 765 02 otrokvoice 
číslo účtu: 6607640247/0100 
IČO: 60741490, DIČ: CZ60741490 
zapsaná v obchodnfm rejstffku u Krajského soudu v Brně, oddfl C, violka 18385 

Nájemce· 
česká republika - organizační sloZka státu Ul'ad práce ve Zlíně 
ul. Čiperova 5182, 760 42 Zlín 
číslo účtu: 10529661/0710 
IČO 00560014 

NEPLÁTCE DPH 

1/5/07/12 

Nájemce uhradí následUJfcf ( k úhradě je určen zvýrazněný údaj odpovídajicí kolonce "částka k úhradě") 
Částky uvedeny v Kč. 

nájem 
celkem 

cena bez DPH 
sazba DPH v% 

výše DPH 
částka k úhradě 

období 47 079,00 
0,00 
0,00 

leden 47 079,00 
obdob i 41 079,00 

0,00 
0,00 

únor 47 079.00 
obdobf 47 079,00 

0,00 
0,00 

bfezen 47 079,00 
obdob! 47 079,00 

0,00 
0,00 

duben 47 079,00 
období 4f 079,00 

0,00 
0,00 

květen 47 079,00 
obdob! 47 079,00 

0 00 
0,00 

červen 47 079,00 
obdob! 47 079,00 

0,00 
0,00 

červenec 47 079,00 
období 47 079,00 

0,00 
0,00 

srpen 47 079,00 
období 47 079,00 

0,00 
0,00 

září 47 079,00 
období 47 079,00 

0.00 
0,00 

rrren 47 079,00 
obdob[ 47 079,00 

0,00 
0,00 

listopad 47 079,00 
obdob\ 47 079,00 

0,00 
0,00 

1orosinec 47 079,00 

údržba a 
úklid celkem 
cena bez DPH 

sazba DPH v% 
výše DPH 

částka k úhradě 
24 458,00 

21,00 
5136,18 
29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 
29 594, 18 
24 458,00 

21.00 
5136,18 

29 594, 18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 

29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 

29 594, 18 
24 458,00 

21 .00 
5136,18 

29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 

29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 

29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 

29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 
29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136, 18 

29 594,18 
24 458,00 

21,00 
5136,18 
29 594,18 

nájem smluvnf služby 

vvbavení servis spoj u 

cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH 
sazba DPH v% sazba DPH v% sazba DPH v% 

výše DPH výše DPH výše DPH 
částka k úhradě částka k úhradě částka k úhradě 

0,00 0,00 0,00 
21.00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21,00 21,00 21,00 
D,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
21,00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
o.oo O,DO 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21,00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o.oo 0,00 0,00 

21,00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
D,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21 .00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21,DO 21,0D 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0.00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21,00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
O,DO 0,00 0,00 

21,00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 D,00 
0,00 0,00 0,00 

21,00 21,00 21.00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21,00 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
O.DO 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

21,DO 21,00 21,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o.oo 0,00 

Úl'ad práce 02-2012 návrh.xls 

internet 
cena bez DPH 

sazba DPH v% 
výše DPH 

částka k úhradě 
0,00 

21,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21,00 
0,00 
O,DO 
0,00 

21,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21,00 
O,OD 
0,00 
0,00 

21,0D 
0,00 
O.DO 
0,00 

21,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21,00 
0,00 
O.OD 
0,00 

21,00 
0,00 
0,00 
0,00 

21,00 
0,00 
O.OD 
0,00 

21,00 
0,00 
0,00 

CELKEM 

cena bez DPH 

sazba DPH v% 
výše DPH 

částka k úhradě 
71 537,00 

5 136, 18 
76 673,18 
71 537,00 

5 136,18 
76673,18 

71 537,00 

5136,18 
76 673,18 

71 537,00 

5136,18 
76 673,18 
71 537,00 

5136,18 
76673,18 

71 537,00 

5136.18 
76673,18 
71 537,00 

5136,18 
76673,18 

71 537,00 

5136,18 
76 673,18 
71 537,00 

5136,18 
76 673,18 

71 537,00 

5136,18 
76673,18 

71 537,00 

5136,18 
76673,18 
71 537,00 

5136,18 
76673,18 

us kut.p lněni variabilnf symbol 

splatnost specifickV symbol 
15. 1.2013 150712 

25.1.2013 0113 
15.2 .2013 150712 

25.2 2013 0213 
15.3 .2D13 150712 

25.3 2013 0313 
15.4.2013 150712 

25.4.2013 0413 
15.5.2013 150712 

25.5.2013 0513 
15.6 .2013 150712 

25.6.2013 0613 
15.f.2013 150712 

25.7 .2013 0713 
15.8 .2013 150712 

25.8.2013 0813 
15.9 .2013 150712 

25.9 .2013 0913 
15. 10 .2013 150712 

25.10 .2013 1013 
15.11.2013 150712 

25.11.2013 1113 
15.12.2013 150712 

25.12.2013 1213 



DODATEK č. 3/2014 

KE SMLOUVĚ č. 1/5/07/12 

o nájmu nebytových prostor uzavřené ve smyslu zákona č. 1 1 6/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor , mezi 

firma : Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 
se sidlem 
IČ 
zastoupená 
zapsaná 

: tř. Osvobozeni 1 388, 765 02 Otrokovice 
: 60741490 
: Ing. Jiřím Ondrášem, jednatelem společnosti 
: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1 8385 

/dále jen "pronajimatel''/ 
a 

se sídlem 
IČ 
jednajíci 
I dále jen" nájemce" I 

česká republika - Úřad práce české republiky 
: Dobrovského 1 278/25, 1 70 DO Praha 7 
: 72496991 
: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka 

Článek Dl. 
Obsah dodatku 

1 .  Ustanoven ími tohoto dodatku dochází ke změnám v nájemní smlouvě, případně ke změnám 
v dodatcích k nájemní smlouvě uzavřenými mezi smluvními stranami. 

2. Ve smlouvě č. 1/5/07/12 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi smluvními stranami dne 
20.12.20 1 1  ve znění Dodatku č . 1 /2012 ze dne 13.3.2012 a Dodatku č. 2/201 2  ze dne 31 . 12.2012 
se mění Článek I l l .  a Článek IX. nájemní smlouvy tak, že se tyto články nahrazují následujícím 
zněním: 

Článek Ill. 
Výše nájemného a úhrad služeb s pronájmem souvisejících 

1 .  Smluvní strany se dohodly na výši nájemného za pronajaté nebytové prostory podle členění: 
hlavní plochy 2 084,- Kč/m2/rok 
pomocné plochy 730,- Kč/m2/rok 
příslušné komunikace 210,- Kč/m2/rok 
Pro účely DPH je zdanitelné plnění uskutečňováno vždy k 1 5. dni příslušného mes1ce, 
přičemž toto datum je považováno za uskutečnění dílčího zdanitelného plnění ve smyslu 
zákona o dani z přidané hodnoty. Za dílčí zdanitelné plnění se považuje poskytování nájmu 
v průběhu jednoho měsíce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pronajímatel ve smyslu odst. 3 a 4 
ust. § 56 zákona č. 235/2004 Sb., nebude uplatňovat DPH k ceně nájmu. V takto dohodnutém 
nájemném nejsou zahrnuty náklady na veškeré druhy energií a další služby s pronájmem 
související. 

2. Plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových prostor - služby -
poplatek paušální za údržbu a úklid 
Nájemce se zavazuje, že bude hradit pronajimateli částku za běžnou údržbu pronajatých 
nebytových prostor , běžnou údržbu čistoty pronajatých prostor včetně společných prostor 
a odvoz komunálního odpadu. 
Zdanitelné plnění u uvedených služeb je 15. dne příslušného kalendářního měsíce, přičemž 
se jedná o opakovatelné zdanitelné plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 

3. Podle předchozích ustanovení, podle údajů uvedených ve výpočtu úhrady nájemného 
a služeb s pronájmem související a podle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí 
této smlouvy se stanovuje měsíční úhrada nájemného ve výši 61 959,- Kč a paušální úhrada 
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služeb s pronájmem souvisejlcich ve výši 28 540,- Kč. K úhradě služeb s pronájmem 
souvisejicích je účtována platná sazba DPH. 
Částka měsíčni úhrady nájemného a služeb s pronájmem souvisejících je splatná 25. dne 
přlslušného kalendářniho měsice. Platby poukazuje nájemce na základě této nájemni 
smlouvy na účet pronajimatele, vedený u pobočky KB v Otrokovicich čislo účtu 
6607640247/0100, konstantni symbol 308, variabilni symbol (číslo smlouvy), specifický 
symbol (období) víz splátkový kalendář nebo hotovostni platbou v pokladně společností. 
Splátkový kalendár na dalši obdobl bude predán nájemci vždy do 1 5  dnů p1ed koncem 
předchoziho období. 

4. Plněni posky1ovaná v souvislosti s uživánim pronajatých nebytových prostor - služby -' úhrada 
dle skutečnosti 
4.1. Energie (tepelná, elektrická), voda, plyn 
Úhrady za spotřebu tepla, elektrické energie, plynu, vodné, stočné a srážkové vody budou 
pronajímatelem účtovány dle skutečnosti za účtované období. ze strany dodavatele na základě 
technického výpočtu. Výše částky je vždy stanovena násobkem výměry pronajatých hlavnlch 
ploch nájemce a koeficientem, který je tvořen podilem celkem skutečně spotřebované 
energie, vody nebo plynu a výměrou celkově pronajatých hlavních ploch. Částka je dále 
vynásobena koeficientem s pi'ihlédnutim na odběr energii v závislosti na druhu poskytovaných 
služeb dle stanoveného kliče a to: 
teplo 
elektřina 

koeficient 1 
koeficient 1 

voda koeficient 1 
plyn koeficient 1 
4.2. Ostatní služby poskytované pronajimatelem (např. kopirování, doprava apod.) 
v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových prostor budou účtovány v rámci měsíčního 
vyúčtováni na základě skutečného plněni a ve výší stanovené pronajimatelem. 

5. Uvedené fakturované služby dle skutečnosti jsou splatné měsičně, vždy za uplynulý 
kalendářnl měsíc. Služby uhradi nájemce na základě faktury vystavené pronajímatelem do 15. 
dne kalendářního měsice. Pronajímatel je povinen nájemci předat fakturu nejpozději do 19. 
dne kalendářnlho měsíce. P1edáním faktury se rozum! jeji vloženi do schránky určené pro 
ukládání pošty nájemce, připadně-odesláni poštou pronajimatelem nebo odesláním datovou 
schránkou. Úhrada se provádi bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený na 
faktuře nebo hotovostní platbou v pokladně společnosti. 

Článek IX. 
Doba nájmu 

1 .  Nájem je sjednán na dobu určitou do 30.6.2018. 
2. Nájem může před uplynutím sjednané doby nájmu dle odst. 1 tohoto článku pronajímatel 

pisemně vypovědět z kteréhokoliv z dále uvedených důvodů: 
a) nájemce uživá nebytový prostor v rozporu s nájemni smlouvou, 
b) nájemce je o vice než jeden měslc v prodleni s placenim nájemného nebo úhrady za 

služby, jejichž poskytováni je spojeno s nájmem, 
c) nájemce nebo osoby, které s nim užívajl nebytový prostor, přes pisemné upozorněni 

pronajimatele hrubě porušuji klid nebo pořádek, nebo nájemce jinak hrubě porušuje 
své povinnosti vllči pronajimateli, 

d) bylo rozhodnuto o odstraněni stavby nebo o změnách stavby, jež bráni uživáni 
pronajatého nebytového prostoru 

e) nájemce přenechá pronajatý nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez 
souhlasu pronajimatele. 

3. Nájem mllže před uplynutim sjednané doby nájmu dle odst 1 tohoto článku nájemce pisemně 
vypovědět z kteréhokoliv z dále uvedených důvodů: 
a) ztrati-li nájemce z důvodů změny právnlch předpisů oprávněni k činností, .k jejímuž 

výkonu mu najatý nebytový prostor slouží, 
b) porušuje-li pronajimatel hrubě své povinnosti vůči nájemci. 

4. Výpověď musl být písemná a musi být doručena druhé smluvnl straně. Výpoyědnl .�oba 
v pripadě výpovědi podle odst. 2 plsm. b) tohoto článku je jeden měsíc a počlná běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po doručeni výpovědi nájemci. V jiných přlpadech je 
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výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručeni 
výpovědi druhé smluvní straně. 

5. V případě, že nájem podle této smlouvy bude k 30.6.2018 stále trvat, pak se smluvní strany 
dohodly, že od 1 .7.2018 mezi smluvními stranami platí následující ujednáni: 
a) Nájem je sjednán na dobu neurčitou a odstavce 1 až 4 tohoto článku pozbývají účinnosti. 
b) Nájem může písemně vypovědět kterákoli smluvní strana bez udáni důvodu, nebo lze 

nájem vypovědět z důvodů stanovených v platném Občanském zákoníku, případně 
z důvodů stanovených touto smlouvou. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
druhé smluvní straně. 

c) Pronajimatel je mimo jiné oprávněn vypovědět nájem, jestliže nájemce užívá pronajaté 
prostory v rozporu s touto smlouvou, nebo při závažném porušeni kteréhokoli ustanoveni 
této smlouvy nájemcem, zejména při prodlení nájemce o více než jeden měsíc 
s placením nájemného nebo úhrad za služby, jejichž poskytováni je spojeno s nájmem. 
Právo pronajimatele na výpověď nájmu podle § 2232 Občanského zákoníku bez 
výpovědní doby tímto není dotčeno. 

d) Výpovědní doba v případě výpovědi z důvodu uvedeného v předcházejícím písmenu, 
větě první je jeden měsíc. Výpovědní doba v případě výpovědi z důvodů stanovených 
platným Občanským zákoníkem se řídí Občanským zákoníkem. V jiných případech, 
zejména v případě výpovědi bez uvedeni důvodu, je výpovědní doba šest měsíců. 
Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručeni 
výpovědi druhé smluvní straně. 

e) Smluvními stranami bude projednána výše úhrady nájemného a služeb s pronájmem 
souvisejících. 

6. Smluvní strany se mohou kdykoli na ukončeni nájmu také písemně dohodnout. Smlouva 
může být ukončena také odstoupením od smlouvy, v případech upravených touto smlouvou, 
nebo stanoví-li tak zákon. 

7. V případě, že nájemce nepřijme dodatek k této smlouvě podle jejího článku V. odst. 4 
o zvýšení nájemného a úhrad za služby s pronájmem související, je pronajímatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. Při odstoupeni od smlouvy nájem konči posledním dnem měsíce 
následujícího po doručeni písemného odstoupeni nájemci. Právo odstoupil od smlouvy 
i v jiných případech, stanoví-li tak zákon, není tímto ujednáním dotčeno. 

8. Smluvní strany se dohodly a zavazuji se řídil se následujícím pravidlem: Výpověď nebo 
odstoupení od smlouvy se považuje za doručené třetím pracovním dnem po odeslání druhé 
smluvní straně, pokud je písemnost zaslána na adresu uvedenou u příslušné smluvní strany 
v této smlouvě je na této adrese nedoručitelná nebo si ji adresát nevyzvedne. 

9. Nájemce je povinen ke dni ukončeni nájmu odevzdat nebytové prostory včetně vybaveni 
pronajimateli ve stavu , v jakém je nájemce převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni, 
pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Článek D li. 

Závěrečná ustanovení 

1 .  Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1 . 1 0.2014. 
2. Obě smluvní strany prohlašuji, že souhlasí s celým zněním tohoto dodatku. Dodatek nabývá 

platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Ostatní ustanoveni nájemní smlouvy případně dalších dodatků zůstávají v platnosti beze změny. 
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž pronajimatel i nájemce obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

/y q ]017' V Otrokovicích dne · · · ·{/r'c. . . . . . . . . .  . 
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Výpočet úhrad 

Výpočet úhrady nájemného a služeb s pronájmem související číslo smlouvy: 1/5/07/12 

Nájemce: Úřad práce ve Zlíně 
neplátce DPH 

cena sazba cena 
bez DPH DPH s DPH 

Nájem - nebytové prostory sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc V O/o Kč/měsíc 
hlavní plochy 2084 326, 1 7  679738 56645 o 56 645,00 

pomocné plochy 730 71,4 52122 4344 o 4 344,00 
komunikace 210 55,4 1 1 634 970 o 970,00 

stavební úpravy o o o 0,00 
Nájem - celkem 452,97 743494 61959 61 959,00 

Služby - poplatek paušální sazba Kč/m2/rok m2 Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc 
údržba 890 326, 17 290291 24191 21 29 271 , 1 1  

úklid 160 326, 17 52187 4349 21 5 262,29 
celkem - údržba, úklid 342478 28540 34533,4 

pronájem vybavení pracoviště o o 21 0,00 
smluvní servis o o 2 1  0,00 

služby spojů (počet přípojek; cena přípojky) o 1 560 o o 21 0,00 
internet o o 21 0,00 

Služby - celkem o o 0,00 

NÁJEM + SLUŽBY CELKEM 1 085972 90499 96 492,40 

Přehled pronajatých ploch 
hlavní sazba Kč/m2/rok číslo m2 Kč/rok 
kancelář 2084 525 37,4 77942 
kancelář 2084 524 36,96 77025 
kancelář 2084 526 18,12 37762 
kanceláf 2084 205 27,9 58144 
kancelář 2084 207 15,45 32198 
kancelář 2084 208 15,2 31677 
kancelář 2084 209 28,84 60103 
kanceláf 2084 212 13,65 28447 
kancelář 2084 213 3,88 8086 
kanceláf 2084 214 3,8 7919 
kancelář 2084 2 1 5  33,1 68980 
kancelář 2084 2 1 7  66,55 1 38690 
kancelář 2084 2 1 8  14,68 30593 
kancelář 2084 2 1 9  7,3 15213 
kancelář 2084 220a 1 ,67 3480 
kancelář 2084 220b 1 ,67 3480 
celkem 326, 1 7  679739 

pomocné 
sklad 730 525 1 9  1 3870 
spisovna 730 2 1 6  3 1  22630 
šatna + soc. zařízení 730 222 13,32 9724 
pfedsíň 730 2 1 0  2,24 1635 
kuchyňka 730 2 1 1  5,84 4263 
celkem 71,4 52122 

komunikace 
chodba 210 55,4 1 1634 
celkem 55,4 1 1 634 

Platnost od 1 . 1 0.2014 
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Platební kalendář 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ ROKU 2014 
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 

Pronajímatel: 
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 
tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokvoice 
číslo účtu: 660764024710100 
IČO: 60741490, DIČ: CZ60741490 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18385 

Nájemce: 
česká republika - organizační složka státu Úřad práce ve Zlíně 
ul. Čiperova 5182, 760 42 Zlín 
číslo účtu: 1052966110710 
IČO: 00560014 

NEPLÁTCE DPH 

1 /5/07/12 

Nájemce uhradí následující (k úhradě je určen zvýrazněný údaj odpovídající kolonce "částka k úhradě") 
Částky uvedeny v Kč. 

nájem údržba a nájem smluvní služby 
celkem úklid celkem vvbaveni servis SDOiÚ 

cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH 
sazba DPH v o/o sazba DPH v o/o sazba DPH v o/o sazba DPH v %  sazba DPH v %  

výše DPH výše DPH výše DPH výše DPH výše DPH 
částka k úhradě částka k úhradě částka k úhradě částka k úhradě částka k úhradě 

období 61 959,00 28 540,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
0,00 5 993,40 0,00 0,00 0,00 

men 61 959,00 34 533,40 0,00 0,00 0,00 
období 61 959,00 28 540,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
0,00 5 993,40 0,00 0,00 0,00 

listooad 61 959,00 34 533,40 ODD 0,00 O DD 
obdob! 61 959,00 28 540,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 21 ,00 21,00 21 ,00 21,00 
0,00 5 993,40 0,00 0,00 0,00 

lorosinec 61 959,00 34 533,40 0,00 0,00 0,00 

Úřad práce 03-2014.xls 

CELKEM 
internet 

cena bez DPH cena bez DPH uskut.plnění variabilni symbol 
sazba DPH v %  sazba DPH v o/o 

výše DPH výše DPH 
částka k úhradě částka k úhradě salatnost soecifickV svmbol 

0,00 90 499,00 15.1 0.2014 150712 
21,00 
0,00 5 993,40 
0,00 96 49240 25.10.2014 1014 
0,00 90 499,00 15.11 .2014 150712 

21,00 
0,00 5 993,40 
0,00 96 492 40 25.11 .2014 1 1 14 
0,00 90499,00 15.1 2.2014 150712 

21,00 
0,00 5 993,40 
0,00 96 492 40 25.12.2014 1214 
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