
MĚSTO CHEB

SMLOUVA
O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 2302 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ")

čj.: MUCH 58934/2016/SM

Prona jimatel:

číslo smlouvy SM/2530/2016 - NP

se sídlem:
IČO:
zastoupené:

(dále jako ,,pronajímatel")

Ná jemce:
Firma :
se sídlem:
IČO:

(dále jako ,,nájemce")

Město Cheb
Cheb, náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14
00253979
Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku
Městského úřadu v Chebu, na základě plné moci dané přílohou
č. l Organizačního řádu MěÚ Cheb, Směrnice č. 10/2014 -
pracovní náplň odboru správy majetku

a

Jiří Holka
Baltazara Neumanna 632/2b, Cheb 35002
43285112

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Článek I
Předmět nájmu

l. Pronajimatel je výlučným vlastníkem pozemku, st.p.č. 35, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 36 m', v
katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrálni pracoviště
Cheb na listu vlastnictví č. l pro město Cheb (dále jen ,,pozemek"), jehož součástí je budova, s č.p. 500 nám.
Krále Jiřího z Poděbrad č. o. 48, Cheb.

2. Předmětem této smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikáni číslo 301 v budově v městě Chebu, s č.p. 500
3. , Mm. Krále jiřího z Poděbrad, č. (h 48, která je součásti pozemku, 2. nadzemní podlaží, 2 místnost (i) o celkové

výměře 25,26 m' stavebně zkolaudovaných pro účel využiti jako kancelář (dále jen ,,nebytový prostot' nebo
,,předmět nájmu"j

4. Na základě usnesení Rady města Chebu RM č. 35l/l4/2016 dne 30.6.2016 pronajímá pronajimatel nájemci
předmět nájmu uvedený v odstavci 2. tohoto článku, nezatížený jakýmikoliv faktickými a právními vadami
a břemeny tak jak leží a stoji (úhrnkem) ve stavu způsobilém z hlediska stavebně technického, bezpečnostního
a požárního jako - kancelář (projektová činnost ve výstavbě).

5. Nájemce prohlašuje, že je mu znám stav předmětu nájmu a že jej za podmínek v této sIn]ouvě uvedených tak jak
leží a stoji, na základě zpracovaného přebírajícího protokolu od pronajimatele do svého práva užívání přejímá.
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6. Seznam vybaveni, zařízení, inventáře, nákžcjicího k předmětu nájmu s uvedením jeho stavu bude uveden v
předávacím protokolu o jeho fyzickém předáni a převzetí, který sepíšou a podepíšou v den předání předmětu
nájmu do užíváni pronajimatel a nájemce.

Článek Il
Účel nájmu

l. Pronajimatel přenechává nájemci do užívání předmět nájmu výhradně k užívání jako provozovna pro jeho
podnikatelskou činnost uvedenou v Článku II, odst. 2 této smlouvy (dále jen ,,účel nájmu"), která musí být
v souladu s předloženou žádosti schválenou Radou mčsta Chebu dne 30.6.2016, a to v souladu s příslušnými
živnostenskými oprávněními nájemce.

2. Předmětem podnikání/činnosti nájemce v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru uvedeném
v Článku l, odst. 2, je kancelář.

3. Nájemce se zavazuje, že jeho předmět podnikání v provozovně umístěné v předmětu nájmu bude po celou dobu
nájmu v souladu s výše uvedeným účelem nájmu.

4. Způsob užívání předmětu nájmu musí být V souladu zejména se stavebně technickými, protipožárními,
bezpečnostními, hygienickými, ekologickými a případně i dalšími předpisy.

5. Předmět nájmu je při předání způsobilý k užíváni dle účelu viz odst. ). a 2. tohoto článku. Nájemce se zavazuje
v případě potřeby upravit vlastním nákladem předmět nájmu tak, aby byl jeho stav způsobilý pro účel nájmu
uvedený v Článku JI, odst. l v souladu s jeho předmětem podnikání uvedeným v Článku II, odst. 2. Nájemce nemá
právo bez písemného souhlasu pronajimatele provozovat v předmětu nájmu jinou činnost.

Článek III
Doba nájmu, skončení nájmu a výpovědní doba

l. Nájem předmětu nájmu uvedený v Článku l, odst. 2 se sjednává na dobu neurčitou.
2. Smluvní strany mohou písemně vypovědět nájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, a to bez udání

důvodu.
3. Pronajímatel může písemně vypovědět nájem na dobu neurčitou bez výpovědní doby jestliže:

a) nájemce užívá předmět nájmu v rozporu s touto smlouvou nebo neplni-li své závazky z této smlouvy
vyplývající;

b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž
poskytováni je spojeno s nájmem,

c) nájemce nebo osoby, které s ním užívají předmět nájmu, přes písemné upozornění pronajímatelem hrubě
porušují povinnosti vyplývající z nájmu;

d) nájemce přenechá předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajimatele;
e) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajimateli nebo členu jeho domácnosti, nebo

na osobě, která bydlí v domě, kde se nachází předmět nájmu, nebo proti cizímu majetku, který se v toínto
domě nachází,

f) má-li být dům, v němž se předmět nájmu nachází, odstraněn, a/nebo přestavován tak, že to brání dalšímu
užíváni prostoru, a pronajhnatel to při uzavřeni smlouvy nemusel, ani nemohl předvídat.

4. výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. výpovědní doba běží od prvního
kalendářního dne poté, co výpověď došla druhé straně.

5. Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti
výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu. Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat
přezkoumání oprávněnosti výpovědi zanikne. Vznese-li vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající strana
do jednoho měsíce ode dne, kdy ji námitky byly doručeny, nevezme svou výpověď' zpět, má vypovídaná strana
právo žádat soud o přezkoumáni oprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta
pro zpětvzetí výpovědi.

6. Nájemní smlouva může být dále zrušena ve slnys]u ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran bez uvedeni důvodu.

7. Dojde-li ke měně vlastnictví budovy, v niž se předmět nájmu nachází, nebo pronajatého předmětu nájmu, není
nájemce ani pronajimatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět, pokud nebude dohodnuto jinak. Dojde-li ke
změně vlastnictví k předmětu pronájínu, vstupuje nabyvatel do právního postaveni pronajímatele a nájemce je
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oprávněn zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku, jakmile mu byla měna oznámena nebo
nabyvatelem prokázána.

8. Ncni-li výslovně dohodnuto jinak, pIati pro tento nájem sjednaný touto smlouvou a jeho skončení příslušná
ustanoveni zákona č. 89/20 12, občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů.

Článek lV
výše nájemného a úhrad za dodávané služby

4.1 Roční nájemné za užíváni celého předmětu nájínu uvedeného v Článku l odst. 2. této smlouvy je stanoveno
dohodou, ve vYši 12.630 KČ bez DPH (slovy: dvanácttisícšestsettřicet korun českých). Nájemce, který je nebo se
stane v průběhu trvání doby nájmu plátcem DPH, je povinen hradit k vyměřenému nájemnému DPH v zákonem
stanovené výši platné pro aktuální období doby nájmu. V případě, že v době trvání nájmu dojde ke změně platné
měny, uvedená částka ročního nájemného, se přepočte, k platnému kurzu nové měny. Na základě stanovené roční
míry inflace, si pronajimatel vyhrazuje právo upravit v tomto odstavci stanovené výši ročního nájemného, a to ve
výši Radou města Chebu odsouhlaseného indexu, kterým se zpravidla s účinnosti od 01. 01. bčžnäio
kalendářního roku upraví základni sazby nájemného z nebytových prostor. Nájemce je takové navýšení roäúho
nájemného povinen akceptovat.

4.2 Povinnost platit výše uvedené nájemné vznikne nájemci dnem uzavření této nájemní smlouvy a nájemné bude
placeno nájemcem pravidelnými měsíčními platbami ve výši '/12 ročního nájemného, splatnými vždy nejpozději
do 10. dne příslušného kalendářního měsíce na účet pronajimatele vedený u Komerční banky a.& pobočky
v Chebu, čís. účtu 1000&528331/0100, VS 3151050084 Nájemné za část roku bude vypočteno poměrnou
částkou. V případě, že nájemce neuhradí nájemné v plné výši po stanovené době jejich splatnosti, uvedené
v tomto odstavci, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.
Smluvní pokuta dle tohoto ustanoveni je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy. Ustanovením o smluvní
pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plné výši.

4.3 Nájemce je dále povinen hradit pronajímateli zálohy za služby poskytované s užíváním předmětu nájmu
v terminech, které jsou stanovené pro platbu nájemného. Nezaplatí - ii nájemce zálohy na úhradu za cenu služeb
předepsané platným ,,Evidenčním listem nájemce", který tvoří přílohu k této nájemní smlouvě nebo je nezaplatí
v plné výši do pěti dnů po stanovené době jejich splatnosti, uvedené v Článku lV odst. 4.2 této nájemní smlouvy,
je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení, ve výši l promile za každý den z prodlení, nejménč
10 kč za každý i započatý kalendářní měsíc.

4.4 výše ceny úhrad za plnění poskytovaná pronajímatelem s užíváním předmětu nájmu (ceny služeb) podle této
nájemní smlouvy, jsou předepisovány formou měsíčních záloh tak, aby pokryly předpokládané náklady v daném
kalendářním roce. Pronajímatel s nájemcem uzavírají dohodll že tyto zálohy budou pronajimatelem nájemci
vyúčtovány vždy jednou ročně, po ukončení zúčtovacího období, nejpozději do 30. 4. následujícího roku dle
platných, Radou města Chebu schválených ,,Zásad rozúčtováni nákladů na úhrady za plněnl poskytovaná
nájemcům spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Cheb pro zúčtovací období..."
(dále jen ,,Zásady pro rozúčtování nákladů"), které tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. V případě
vyúčtovaných nedoplatků, nájemce vydává souhlas pronajímateli k provedení navýšení záloh za poskytované
služby spojené s užíváním předmětu nájmu v takové výši, aby bylo zabezpečeno pokryti předpokládaných
nákladů za tyto služby v následném zúčtovacím období v plné výši. Takto upravený předpis úhrad záloh za
poskytované služby spojené s užíváním předmětu nájmu se nájemce zavazuje hradit v plné výši ode dne platnosti
nového předpisu.

4.5 Pronajímatel se zavazuje poskytovat nájemci následující služby spojené s užíváním předmětu nájmu:
- dodávku tepla,
- dodávku vody,
- odvádění odpadních vod,
- servis a odečty poíněrových měřidel a rozúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu

a společných prostor domu za dané zúčtovací období,
- odvoz a likvidaci odpadu, který vznikne při činnostech spojených s nájmem prostor, které

jsou předmětem této smlouvy o nájmu, coby jeho původce. Jedná sc pouze o odpad podobný
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komunálnímu odpadu (směsný komunálni odpad, papír, plast, sklo), k jehož odložení nájemce
použije nádoby odpadového hospodářství města Cheb.
Kancelářské, prodejní a ostatní prostory 13,-Kč/m2/ rok bez DPH
Celková výše ceny za sjednanou službu činí 328 Kč/rok bez DPH.

- popřípadě další služby, na kterých se nájemce s pronajimatelem dohodnou nebo které bude
pronajimatel poskytovat i bez provedené dohody s nájemcem z důvodu řádného zabezpečení užívání
bytu a společných prostor domu užívaných nájemcem.

Změní-li se na straně nájemce okolnosti rozhodné pro rozsah poskytovaných služeb z důvodu změny počtu osob
uHvajících nebytový prostor nebo zvýšeného počtu klientů, je nájemce povinen oznámit tuto
skutečnost pronajímateli písemně a nejpozději do l měsíce ode dne měny.

4.6 Na požádáni nájemce je pronajímatel povinen prokázat příslušnými doklady správnost vyúčtování nákladů
a uhrazených plateb za služby spojené s užíváním předmětu nájmu a společných prostor budovy. Reklamace proti
vyúčtování musí nájemce uplatnit, v souladu se ;Zásadami pro rozúčtování nákladů" v platném znění, písemně
u pronajímatele nejpozději do stanoveného termínu v zásadách a uvedeného na vyúčtování. Pokud nájemce
nezaplatí nedoplatek do pěti dnů po jejich splatnosti, vzniká mu povinnost zaplatit pronajimateli smluvní pokutu
vc výši a za podmínek uvedených v ustanovení článku lV. odst. 4. 2. této smlouvy.

4.7 Pronajímatel s nájemcem ujednali, že po zániku nájemního vztahu, tedy za dobu, od které bude nájemce povinen
pronajatý nebytový prostor vyklidit až do jeho faktického předání, se nájemce zavazuje vydat pronajímateli
bezdůvodné obohacení ve výši aktuálně stanoveného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná spolu s užíváním
nebytového prostoru. Takto vzniklé bezdůvodné obohacení se nájemce zavazuje následně vydávat bez toho, aby
musel být pronajimatelem k vydání jednotlivých částek bezdůvodného obohacení (ve výši měsíčního nájemného
a úhrad za plnění poskytovaná spolu s nebytového prostoru) vyzýván, a to v termínech a za podmínek, za kterých
je nájemce povinen dle této smlouvy hradit předmětné nájemné a úhrady za plněni poskytovaná spolu
s nebytového prostoru.

Článek V
Práva a povinnosti nájemce

l. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude užívat výhradně k účelu nájmu uvedenému v Článku II, odst. l.
odlišný účel využití předmětu nájmu, může nájemce provést jedině po odsouhlasení Radou města Chebu. Tento
závazek je platný pro nájemce i pro dalšího případného právního nástupce nájemce a může být zrušen nebo
změněn jedině usnesením Rady města Chebu. výše uvedené omezení týkající se odlišného účelu nájmu pro využití
předmětu nájmu a nutnosti jeho odsouhlaseni Radou města Chebu platí po celou dobu trvání nájmu ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.

2. Nájemce se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy, bude předmět nájmu udržovat na svůj náklad ve
stavu způsobilém k jeho účelu užívání, v řádném technickém, stavebním a provozním stavu a i jinak s ním
nakládat jako dobrý hospodář. Dále se nájemce zavazuje vlastními silami a na vlastní náklady provádět úklid
užívaného předmětu nájmu včetně udržováni čistoty a v zimním období úklidu sněhu na přístupovém chodníku
k objektu předmětu nájmu.

3. Nájemce je oprávněn na své náklady, po vydání předchozího písemného souhlasu pronajímatele, umístit na
vstupních dveřích, fasádách a jiných svislých plochách, náležejících k předmětu nájmu štíty, vhodná informační a
reklamní označení, výhradně sloužící k propagaci jeho podnikatelské činnosti. Pokud k tomuto umístění bude
potřebný souhlas správních orgánů, je povinen si jej vyžádat.

4. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu
pronajimatele. V případě, že nájemce má v úmyslu část předmětu nájmu podnajmout jinému subjektu, je povinen
předložit pronajímateli, cestou odboru správy majetku Měl) Cheb, písemnou žádost, která musí obsahovat:
a) údaje o nájemci (jméno, adresa, nájemní smlouva),
b) údaje o podnájemci (jméno nebo název právnické osoby, rodné číslo nebo identifikační číslo, adresa nebo

sídlo, činnost - účel nebo způsob užívání nebytových prostor),
C) návrh podtninek podnájmu (způsob užíváni nebytových prostor, návrh podnájemní smlouvy),
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d) zdůvodnění žádosti (důvodem by měla být převážně technická nemožnost ro7daení nájmu, např. společné
měření médií, průchodnost místnosti, společné zázemí apod., dále pokud v nebytovém prostoru bude podnikat
vice subjektů se stejnou činností, např. ve stavebnictví, projektováni, poradenství atd.).

Nájemce předá spolu se žádosti odboru správy majetku v kopii návrh podnájemní smlouvy s čestnými
prohlášeními nájemce i podnájemce, že úhrada za podnájem nepřesahuje jednotkovou výši nájemného
stanoveného městem Cheb pro daný předmčt nájmu. Případné äištění odboru správy majetku o nesprávných
údajích o výši podnájmu, poskytnutých ve výše uvedeném prohlášení je důvodem k okamžitému vypovčzení
nájemní smlouvy na předmět nájmu. Tato nájemní smlouva na předmět nájmu bude po odsouhlasení podnájmu
pronajímatelem modifikována dodatkem o povoleni podnájmu podnájemci kc konkrétnímu užívání (činnost) s tím,
že tento podnájem nelze převést bez nového schválení pronajímatelem na jinou osobu.

5. Nájemce je povinen provádět na svůj účet ókamžité odstraňování havárii, běžnou údržbu a veškeré drobné opra"y
předmětu nájmu (určení obsahu a rozsahu běžné údržby a drobných oprav je přílohou této smlouvy).

6. Veškeré stavební měny, úpravy nebo rekonstrukce je oprávněn nájemce provádět pouze po předchozím
písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce je µ)vinen na svůj náklad provést stavební práce či techndogické
měny, úpravy či rekonstrukce, jejichž µovďení souvisí s účelem dýmu. v Fňpme, že bude k realizaci yýše
popsaných činností potřebný předchozí souhlas správních orgánů, je nájemce povinen si lei zajistit.

7. Na základě ujednání mezi pronajimatelem a nájemcem se nájemce zavazuje hradit na svůj náklad veškeré stavební
i jiné vzájemně odsouhlasené úpravy, opravy a údržbu nebo měny předmětu nájmu, včetnč jeho vnitřního
vybavení, zařízeni a inventáře sloužící pro jeho předmět podnikání, v souladu s účelem nájmu uvedeném v této
smlouvě. Náklady hrazené nájemcem spojené s ujednáním v tomto odstavci včetně těch, které budou mít charakter
technického zhodnoceni nebo se bude jednat o nákup vnitřního vybavení, zařízení a inventáře předmětu nájmu, má
právo nájemce po odsouhlasení pronajímatelem zahrnout do svého účetnictví a odepisovat z jejich pořizovací ceny
po celou dobu trvání nájmu.

8. Nájemce se zavazuje, že v případě pronajimatelem písemně povolených stavebních úprav v nebytovém prDstoru,
včetně výměn zařizovacích předmětů, u kterých se pronajímatel k úhradě nákladů nezavázal, budou tyto úpravy
a výměny realizovány bezvýhradně na náklady nájemce a v jeho vlastní režii. V případě ukončení nájmu
nebytového prostoru nevmiká v tomto případě nájemci nárok na náhradu toho, o co se zvýšila hodnota předmětné
věci (dle § 2220 NOL ve znění pozdějších předpisů). Při takto prováděných úpravách nebytového prostoru
nájemce odpovídá pronajímateli za případně způsobené škody, které se v případě jejich vzniku zavazuje v plné
výši uhradit. Pronajímatel neodpovídá nájemci za případné vady, které si prováděním úprav na své náklady
nájemce způsobil a které je povinen nájemce na svůj náklad odstranit.

9. Nájemce je povinen dodržovat veškeré hygienické, bezpečnostní, ekologické, pr'otipožámí a další předpisy
vztahující se k předmětu nájmu, účelu nájmu a jeho provozu.

10. Nájemce je povinen chovat se tak, aby svou činnosti nerušil okolí. V případě, že způsobí v souvislosti s předmětem
jeho podnikání v provozovně umístěné v předmětu nájmu sám či jeho zaměstnanci nebo zákaznici škodu na
předmětu nájmu, majetku pronajímatele nebo třetích osob, je povinen provést neprodleně její odstranění na svůj
náklad. Nájemce nese odpovědnost za majetek vnesený do prostor předmětu nájmu a odpovědnost za bezpečnost
a ochranu zdraví svých pracovníků a zákazníků.

j ]. Předmět nájmu je pojištěn pronajímatelem. Nájemce se zavazuje plnit podinínky pojistných smluv uzavřených pro
předmět nájmu pronajímatelem a dávat pronajímateli podněty k uplatnění pojistných nároků z nich. Nájemce je
povinen uzavřít pojištění své podnikatelské činnosti a na pojistná rizika související s předmětem jeho podnikáni
a účelem užíváním předmětu nájmu, zejména z odpovědnosti za způsobení možné škody pronajímateli ve
spojitosti s užíváním a provozováním předmětu nájmu včetně jeho movitého vybavení.

12. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu a zabezpečení užívaného předmětu nájmu před vniknutím
nepovolaných osob. pojištění věcí a zařízení ve vlastnictví nájemce umístěné v prostorách předmětu nájmu jde
k tíži nájemce.

13. Nájemce je povinen do jednoho měsíce ode dne účinnosti této smlouvy svým jménem a na svůj účet uzavřít
smlouvy na odvoz směsného komunálního a jiného odpadu. Skutečnost, že nájemce nemá uzavřenu smlouvu
o odvozu komunálního odpadu, může být důvodem okamžitého zrušeni této nájemní smlouvy ze strany
pronajímatele. V tákovém případě nájeínní vztah zanikne dnem doručeni výpovědi nájemci, nebo ke dni, kdy
sc výpověď dostala do sféry dispozice nájemce.

14. Nájemce je povinen dodržet otevírací a zavírací dobu jeho provozovny umístěné v předmětu nájmu.
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15. Nájcínce je zejména povinen:
a) provádčt pravidelnou kontrolu stavu předmětu nájmu z hlediska stavební, požární, bezpečnostní, hygienické a

ekologické prcvcncc a při své veškeré činnosti spojené s předmčtein nájrnu dodržovat přislušnC obecně
závazné právní předpisy,

b) na své náklady chránit předmět nájmu před poškozenín) a zničením,
c) v zákonných lhůtách zajistit na své náklady prováděni předepsaných pravidelných revizi a kontrol všech revizí

a kontrolám podléhajících zařízení a oblasti předmětu nájmu, jak to ukládají příslušné obecně závazné
předpisy a technické normy,

d) svým nákladem neprodleně ve stanovených termínech odstraňovat závady zjištčnc v předešlém odstavci
uvedenými revizemi a kontrolami, včetně provádění uložených nápravných opatření,

e) odebírat teplo v případě napojeni z centrálního rozvodu tepla, teplou vodu v případě centrální dodávky a
studenou vodu ze společných rozvodů,

f) platit včas, ve sjednané výši a sjednaným způsobem nájemné,
g) hradit včas a v plné výši všechny předepsané náklady spojené s užíváním a provozem předmětu nájmu, včetně

úhrad za energie, média a služby dodávané pronajimatelem,
h) hradit případné sankce, vyměřené správními orgány, spojené s nesplněním svých povinností uvedenými v této

nájemní smlouvě nebo v obecně právních předpisech vztahujících se k jeho předmětu podnikání a účelu
užívání předmětu nájmu,

i) umožnit pověřeným pracovníkům pronajimatele provedeni kontroly užívání předmětu nájmu a dodržování
podmínek této smlouvy za podmínek uvedených v Článku VI, odst. l této smlouvy.

16. Nájemce je oprávněn jednat v rámci užíváni předmětu nájmu vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní
zodpovědnost.

17. Nájemce je povinen vyklidit užívaný předmět nájmu ke dni skončení nájmu a na základě zpracovaného protokolu
jej předat pronajímateli v řádnéin stavu odpovídajícím běžnému užívání a opotřebení z užívání, s ohledem na
účelně provedené úpravy, oproštěné všech reklam, firemních označení a podobných zařízeni, za podmínek
stanovených v této nájemní smlouvě. Nebytový prostor je odevzdán, obdrží-li pronajimatel klíče a jinak mu nic
nebráni v přístupu do nebytového prostoru a v jeho užíváni. Opustí-li nájemce nebytový prostor takovým
způsobem, že lze nájem bez jakýchkoliv pochybností považovat za skončený, má se nebytový prostor za
odevzdaný ihned.

18. Za porušení všech povinností nájemce uvedených v této smlouvě, u kterých došlo ke způsobení škody
pronajimateli, je pronajímatel oprávněn požadovat uhrazení výši nákladů spojených s jejím odstraněním v případě,
že ji nájemce na své náklady neodstranil sám.

19. Nájemce je povinen, v případě kdy ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v nebytovém prostoru spojené se
složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost pronajímateli. Současně je povinen označit osobu, která
po tuto dobu zajistí možnost vstupu do nebytového prostoru v případě, kdy to bude nezbytně nutné (havárie,
plánované opravy v bytě, odečty poměrových měřidel atd.).

20. Nájemce je dále povinen dodržovat všechna ujednání obsažená v této nájemní smlouvě a v Pravidlech pro užívání
bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Chebu (dále
jen ,,Domovní řád"), která obsahuji rovněž aktuální přehled hlavních práv a povinností pronajímatele a nájemce
vyplývajících z právních předpisů ke dni uzavření této nájemní smlouvy, a jsou její přílohou č. 5. Pokud v období
po uzavření nájemní smlouvy dojde ke měně právních předpisů souvisejících s nájmem bytu, řídí se smluvní
strany vždy jejich platným měním.

21. Nájemce se zavazuje, v případě, že to pronajimatel bude požadovat, převést ke dni skončení nájmu na
pronajímatele všechny smlouvy k dodávkám energii sjednané nájemcem.

Článek VI.
Práva a povinnosti pronajímatele

]. Pronajimatel má právo provádět kontrolu užíváni a stavu předmětu nájmu, který je uveden v této smlouvě, po
předchozím upozornění nájemce ústně nebo písemně minimálně jeden den před zainýšlenou kontrolou. Samotná
kontrola bude prováděna v provozní době nájemce, za předpokladu, že se smluvní strany nedohodnou jinak.
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2. Pronajimatel se zavazuje na základě provcdcní fyzické prohlídky předat a po ukončení nájmu převzít předinět
nájmu za účasti odpovčdného zástupce pronajimatele a nájemce, o této skutečnosti bude sepsán předávací
protokol, který mitno jiné může obsahovat i fotografickou dokumentaci.

3. Pronajhnatel umožni užíváni předmětu nájmu nájemcem nejpozději následující pracovni den ode dne účinnosti
této nájemní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Pronajimatel se zavazuje pojistit na svůj náklad předmět nájmu proti živelným událostem a škodám z vodovodního
i kanalizačního zařízení.

5. Pronajhnatel se zavazuje, po uzavření nájemní smlouvy, umožnit v případě potřeby nájemci provést nutné úpravy
předmětu nájmu tak, aby mohl být užíván pro účely předmětu jeho podnikáni uvedeného v Článku ll, odst. l.
Pokud tyto úpravy budou vyžadovat stavební povolení, vyhrazuje si pronajímatel právo jejich předchozího
odsouhlasení.

6. Pronajímatel je povinen poskytnout pro případ havárie veškerou součinnost nutnou pro odstraněni jejich následků.
7. Pronajímatel má právo na základě stanovené roční miry inflace upravit výši v této smlouvě dohodnutého ročního

nájemného za užívání celého l*dfnětu nájmu za podmínek uvedených v Článku lV, odst. 4.1 této smlouvy a výši
cen úhrad za µnění poskytovaná v souvislosti s užíváním ndSylového prostoru (ceny služeb) za poánínek
uvedených v Článku lV, odst. 4.4. Změny výše nájemného, jakož i měny výše úhrad za plnění poskyto~
s užíváním nebytového prostoru (ceny služeb) budou provedeny písemně a nájemci zaslány formou výpočtového
listu nebytového prostoru.

8. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud nejsou uvedeny přímo v této smlouvě, se řídí NOZ.
Smluvní strany si však vylučuji aplikaci ustanovení § 2285, § 2307 a § 2315 NOZ.

Článek VII.
Správa nebytového prostoru

l. Správu nebytového prostoru vykonává oddělení správy budov odboru správy majetku Městského úřadu Cheb
(dále jen ,,správce NP"). Pracoviště správce NP pro styk s nájemci je na adrese náměstí Krále jiřího z Poděbrad
510/9, 350 02 Cheb. O případné měně pracoviště správy NP během doby nájmu bude nájemce písemně
informován.

2. Správce NP je zmocněn pronajimatelem, za dodržení podmínek daných touto nájemní smlouvou, k následujícím
úkonůni a činnostein:
a) fýzicky předávat nájemci a přebírat od nájemce nebytový prostor, o čem musí být pořízen písemný protokol

podepsaný nájemcem a oprávněným zástupcem správce NP;
b) určovat výši záloh na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním nebytového prostoru, provádět jejich

vyúčtováni podle zásad schválených pronajímatelem, vybírat a vymáhat příslušné částky včetně poplatků z
prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut včetně zastupování v soudním řízení v rozsahu odsouhlaseném
pronajímatelem a uzavřené mandátní smlouvy;

c) požadovat a vymáhat na nájemci, anebo třetích osobách užívajících nebytový prostor spolu s nájemcem
odstraněni škod a plnění povinností k provádění drobných oprav a běžné údržby;

d) vydávat a zasílat písemné výstrahy nájemci, v případě hrubého porušování dobrých mravů v domě;
e) jednat a vyřizovat běžné záležitosti vyplývající z nájemního vztahu s nájemcem a přejímat za pronajímatele

písemnosti a podání nájemce ve věcech, jejichž vyřízení a rozhodnutí si pronajímatel nevyhradil;
f) vyjádřit se k žádosti nájemce o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru nebo k instalaci

zařizovacích předmětů a vybaveni nebytového prostoru na náklady nájemce včetně vydáni souhlasu a
uzavíráni dohod;

g) účtovat nájemci paušální poštovné ve všech případech, kdy nájemci zasílá upomínky k úhradě dluhu na
nájemném nebo službách spojených s užíváním nebytového prostoru, za zaslání vyúčtování služeb za
zúčtovací období (to neplatí v případě zasílání opraveného vyúčtování na základě oprávněné reklamace) a
dalších výstrah spojených s neplněním povinností nájemce daných touto nájemní smlouvou a obecně
závaznými předpisy (paušálním poštovným se rozumí aktuální výše poštovného + obálka 1,50 KČ, papír l list
0,20 Kč, tisk l strana 0,60 KČ, fíankování 1,90 KČ, vždy zaokrouhleno na celé koruny směrem nahom).

3. Správce NP je dále po vydání rozhodnutí příslušného orgánu města Chebu nebo vedoucího odboru správy majetku
Městského úřadu Cheb, kterému byla pravomoc orgánem města přenesena, oprávněn:
a) dát nájeinci výpověď z nájmu, souhlas se vznikeín společného nájmu;
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b) předat souhlas podnájmem nebytového prostoru nebo jeho části;
c) uzavírat s nájemci dohody o zániku nájmu nebytového prostom,

po skončeni nájmu uplynutím doby určité nebo uplynutím
nebytového prostoru;

d) vydávat rozhodnuti ke stavebním úpravám a podstatným
rozhodnutí stavebního úřadu.

dávat návrh na vyklizení nebytového pmstoru
výpovědní doby podané výpovědi z nájmu

změnám nebytového prostoru, vyžadujícím

Článek VIII.
Zvláštní ujednáni

l. Nájemce zajistí na své náklady odborné posouzení požární bezpečnosti provozovny (užívaných prostor),
vyplývající z účelu užívání předmětu nájmu a provede neprodleně, svým nákladem, ta doporučená opatřeni, která
se týkají výlučně předmětu činnosti, ke které byl předmět nájmu nájemci pronajat. Se závěry odborného posouzení
požární bezpečnosti, a s provedenými opatřeními, nájeince bezodkladnč prokazatelně seznámí cestou správce NP
pronajímatele.

2. Dojde-li v průběhu trvání nájemní smlouvy na pronájem předinětu nájmu k prodeji podniku v souladu s ust. § 2175
a násl. NOZ, vyhrazuje si pronajimatel právo, od nájemní smlouvy odstoupit v tříměsíční době, počínající po dni,
ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

3. Nájemce nemá nárok na prominutí nebo slevu nájemného po dobu úprav, oprav nebo rekonstrukce předmětu
nájmu.

4. Nájemce se zavazuje, že v případě provedené instalace poměrových měřidel a indikátorů v nebytovém prostoru
nebude žádným způsobem manipulovat s těmito poměrovými měřidly - vodoměry na studenou a teplou vodu nebo
individuálními rozdělovači topných nákladů (dále je ,JRTN"). Bude-li zjištěna nepřípustná manipulace
s vodoměry a IRTN, bude tento stav kvalifikován podle příslušných předpisů a ,,Zásad pro rozúčtování nákladů"
jako úmyslné ovlivňování výsledků měření odběru ve prospěch spotřebitele. Na základě této kvalifikace, bude
nájemci účtovaná sankce ve výši dle ,,Zásad pro rozúčtování nákladů" (viz příloha nájemní smlouvy).

5. Stejným způsobem bude postupováno i u jiných služeb spojených s užíváním bytu uvedených v ,Zásadách pro
rozúčtování nákladů"

6. Nájemce se zavazuje dodržovat přísný zákaz kouření ve všech společných prostorech domu.

Článek IX.
Rozsah prováděných prací nájemcem

l. Nájemce je povinen v souladu se zák. č. 183ň006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, hlásit
příslušnému stavebnímu úřadu všechny na základě vydaného písemného souhlasu pronajímatele prováděné
stavební úpravy předmětu nájmu podléhající ohlašovací povinnosti, dále je nájemce povinen zajistit na své náklady
zpracování příslušné projektové dokumentace a požádat o vydání všech souhlasů a v případě potřeby stavební
povolení spojené se měnou užívání předmětu nájmu pro účel nájmu stanovený v této smlouvě. Po dokončení
všech úprav je nájemce povinen neprodleně tuto skutečnost hlásit pronajimateli cestou správce NP a požádat
příslušný orgán o vydání kolaudačního souhlasu.

2. Nájemce prohlašuje a dává svůj výslovný souhlas k tomu, aby po provedení stavebních úprav prostor a instalaci
zařízení,

- u kterých se pronajímatel nezavázal k úhradě nákladů,
- které byly provedené s písemným souhlasem pronajimatele na jeho náklady,
- které lze kvalifikovat jako neoddělitelnou součást prostor spojených s předmětem nájmu a budovou, v niž je

tento předmět nájmu umístěn,
při ukončení nájmu, přešly do vlastnictví pronajímatele bez jakékoliv náhrady ze strany pronajímatele.

Článek X.
Smluvní pokuta

l. Nesplní-li nájemce ke dni skončení nájmu závazek k vyklizeni předmětu nájmu, za podmínek uvedených v Článku
V odst. 17, je povinen zaplatit pronajímateli snduvní pokutu ve výši odpovídající ročnímu nájemnému
stanovenému touto nájemní smlouvou.
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2. Smluvní pokuta je splatná do 90 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany vůči povinné straně
k úhradě dané smluvní pokuty, a to na příslušný účet smluvní strany uvedený v této smlouvě.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat sc náhrady způsobené škody, a
to i v případě, že by smluvní pokuta v úhrnu převyšovala vzniklou škodu v plné výši.

Článek XI.
Ostatní ujednáni

l. Předmět nájmu včetně budovy, ve kterém je umístěn je památkově chráněným objektem, nebo jeho součásti
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči ve znčni pozdějších předpisů.

2. Nájemce předmětu nájmu je povinen pod sankci okamžité výpovědi z předmětu nájmu, a smluvní pokuty ve výši
100.000 kč za každý jednotlivý případ, provádět jakékoliv stavební úpravy a udržovací práce spojené
s předmětem nájmu pouze na základě písemného souhlasu vlastníka a povoleni příslušného orgánu památkové
péče.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

l. O předání nebytového prostoru bude mezi pronajímatelem zastoupeným správcem a nájemcem sepsán předávací
protokol, který se jejich podpisem stává přílohou této smlouvy. Do protokolu se uvede stav nebytového prostoru a
jeho vybavení a případné závady, budou-li zjištěny, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že
předmětný nebytový prostor již nájemce užíval na základě předešlé nájemní smlouvy a byl již předávací protokol
sepsán, nové sepsání předávacího protokolu správce provádět nebude, provede se však zápis z kontrolní prohlídky
nebytového prostoru.

2. Nájen)ce souhlasí, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o měně
některých zákonů, se zpracováním osobních údajů pro účely uzavřeni této smlouvy. Zpracováním osobních údajů
se dle § 4, zák. č. 101/2000 Sb., rozumí zejména shromažďováni, ukládání na nosiče informaci, zpřístupňováni,
úprava nebo pozměňováni, vyhledávání, používání, předávání, šířeni, zveřejňováni, uchováváni, výměna, tříděni
nebo kombinování, blokování, likvidace. Nájemce prohlašuje, že byl informován o účelu a době zpracováni
osobních údajů a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat, kterým je pronajimatel, zastoupený
odborem správy majetku MčU Cheb, jakož i o přístupu ke svým osobním údajům a právu požádat pronajimatele o
vysvětleni (Nájemce, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo
zpracovatele o vysvětleni nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokováni, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osóbních údajů. Subjekt údajů má také právo
obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů).
Tento souhlas byl udělen svobodně a vědomě, po splněni informační povinnosti pronajimatelem podle zákona.
Nájemce výslovně souhlasí s tím, že pronajímatel si k této záležitosti vyžádá stanoviska ostatních odborů a
oddělení úřadu a souhlasí s tím, aby dotčené odbory informace vyžádané pronajimatelem (včetně osobních údajů
ve výše uvedeném rozsahu) poskytly. Nájemce byl poučen, že může svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů
odvolat. Odvoláni souhlasu musí být písemné. Nájemce bere na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním
osobních údajů by tímto došlo samozřejmě k zániku této smlouvy se všemi důsledky pro nájemce. V případě
nevyřízených závazků nájemce vůči pronajímateli je odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů účinné až
od okamžiku vyrovnání všech závazků.

3. Případné změny či doplňky této nájemní smlouvy, mohou být uzavřeny pouze písemně formou dodatků a po jeho
podpisu oběma stranami se dodatky stávají součástí této nájemní smlouvy. K jakýmkoli ústním ujednáním se
nepřihlíží.

4. Při podpisu nájemní smlouvy předá pronajimatel nájemci výpočtový list nebytového prostoru s výpočtem
nájemného spolu a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru. První výpočtový
list nebytového prostoru je přílohou této smlouvy.

5. Není-li výslovně stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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6. V případě doručování dokumentů se za řádnč doručené považují též dokumenty doručené µ'ostkdnictvím datové
schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanoveni jiných právních
předpisů upravující způsob doručení se nepoužiji. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávněni přístup k
dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený poslcdnim dnem této lhůty. Takovéto
doručeni dokumentu má stejné právni účinky jako doručeni do vlastních rukou.

7. Za řádné doručení dokumentů nájemci se také považuje, kdy sc dokument dostal do sféry dispozice nájemce.
8. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží nájemce, druhý správce a třetí bude

uložen v centrálni evidenci nájemních smluv pronajímatele.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy následků vzniklých uvedením nepravdivých údajů.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. Pronajímatel se zavazuje
realizovat zveřejněni této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem."

ll. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla
podepsána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojuji
své podpisy.

12. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatněni všech práv smluvních stran ztéto smlouvy
vyplývajících bude deset let od doby, kdy práva mohla být uplatněna poprvé.

Právní doložka:
Záměr předmětu pronájmu uvedeného v Článku l odst. 2 této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce města Chebu od
22.4.- 25.5.2016, č.j. MUCH 34630/2016 ŠM.
Rada města Chebu na své schůzi dne 30.6.2016 svým usnesením RM č. 351/14/2016 odsouhlasila uzavřeni nájemní
smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 301, situovaného ve 2. nadzemním podlaží, budovy
č.p. 500, na pozemku parcelní číslo 348, nám. Krále jiřího z Poděbrad 500/48, Cheb, celkem 2 místnosti o celkové
výměře 25,26 m2 s Jiřím Holkou, IČO 43285112, místem podnikání Cheb, Baltazara Neumanna 632/2b za roční
nájemné stanovené dohodou ve výši 12.630 Kč bez DPH (sazba 500 Kč/m2/rok), které může být navyšováno
indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užíváni jako kancelář - projektová
činnost ve výstavbě.

Přílohy:

l. výpočetní list nebytového prostoru
2. Zásady rozúčtováni nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a

nebytových prostor ve vlastnictví města Cheb pro zúčtovací období od l. ledna 2008 do 31. prosince
2008 a následující období.

3. Drobné opravy a běžná údržba nebytového prostoru.
4. Předávací protokol o fýzickém předáni a převzetí předmětu nájmu (zápis z kontrolní prohlídky

nebytového prostoru) - jako samostatná příloha nájemní smlouvy.
5. Pravidla pro užíváni bytu a společných částí a zařízení domu (Domovní řád).
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V Chebu dne, 1 1 OZ 2016 V Chebu d"" 2 l 07, 2616

Holka jiří
· Néuuwuja 6342bp 35Oo2 ChebČ' 432 85 112 OK: CZ7206Q42272

Tel.' "42o 6% 882 762

Město Cheb
Ing. Pavol Vančo
vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Cheb
na základě plné moci
(pronajímatel)

(nájemce)

výtisk číslo 2 - pro pronajímatele
výtisk číslo 3 - do centrální evidence pronajimatele,

Skartovat : ,,S-lO" SZ: 254.4
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"'"~r '"'
výi)očetní líšt prostoru .

Majitel domu: IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

Mčsto Cheb

nám. Krále jitiho í Podčbrad 1/14

3$0 20 Cheb

Bank .opojenf : 10006-0000$2833I l 0100

nám. Krále Jiřího 500/48, Chcb Č.pr: 301

Druhmebytový Podl:O Typ :kancelář Kvalita nemížená

nájemce: IČO: 43285112 DIČ CZ7206042272

Hoíka jiří

Kore$µ(ldresa:Ballazara Neunianna 632Qb,35002 Cheb

Ozn Mí8tno8t

l balk6n

2 Kancelář

3 předsíň
Celkem:

Celk.pl. podl.p1.

2,32 2,32
15,84 15,84

7,10 7,10

25,26 25,26

Zap.pod.pl. Koef.

0,000 0,00
1,200 19,01

1,200 8,52

24,,10

Období: od 7 /2016

typ položky TYp 8äz.

osvětlení b
studená voda B
teplo D
nájem nebyty s DPH D

C e 1 k e m p ř e d e p s á

Plocha pro náj.

1,16
15,84

7,1Q

27,53

v··.·ymb:

Sazba KČ %DPH DPH

50,00 41,30 21 8,70

150,00 130,40 15 19,60

500,00 434,80 15 65,20

1274,00 1052,80 21 221,20

n O 1659,30 314,70

3151060084

Celkem

50,00

150,00

500,00

1274,00

1974,00

Pro potteby evidence nájemců bytů a rozúčtování služeb dle osob, které společně s nájemci bytu byt užívají, jsou v

sy8tému 8právce bytového fondu regigtroväny osobní údaje, uvedené v comto dokumentu.

v ptípadé, že námi evidované údaje nejsou pravdivé a ptesne, žádáme vás o doručeni písemného vyjádteni pro

provedeni změny do 15-ti dnů ode dne obdržení tohoto sdělení.
v opačném případě nebude změna provedena a nadále osobní údaje v tomto rozsahu budou evidovány

Pozn&mka: Do nájmu za zatízenl v celkové částce 0,00 kč je zahrnut i 8ervig bv, irtn
a rozúčtování , který zahrnuje měsíční nájem za instalovaný počet zatizení IRTN, by na SV, BY
na TUP, nákladů za jejich servis, opravy, výměny v zákonných lhůtách, roční pravidelné odečty a rozúčtování nákladů

za teplo, SV a TUV po skončeni daného zúčtovacího období a je vypočten dle ná$ledujícího vzorce po dobu 10 let:

TUP á 13,30 KČ l l BV TUV l l měiUc.POČET OSOB PRO SLUŽBJ ml .Y"] SK "' i 'ŔAD C'-jEb

V Ch.bu dn. 18.07.20 .r.,,,,,,, ,,.,,.,.m(n·""

.

285n2 cmD6042272
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Město CHEB

3/2009
Rada mčsca Chcbu na své schůzi dne 19. února 2009 usnescnĹm č. RM 62/3/2009 schválila tyto

ZÁSADY
rozúčcovánf nákladů na úhrady za plnčnf poskj'lovaná nájemcům

spojených $ uZívánim bytů a nebytových prostor vc vhscnicrví mčsta Cheb
pro zúčtovad období od l. ledna 2008 do 31. prosince 2008 a náskdujkf období

Město Cheb vsouladu sc zákonem č. 45&20® Sh ze dne 2& histqpadu 20®, opodndnkách podnikán( a o týkonu suítn( qj'rán'
v em!wlických MiáMch, sc zjctckm na provádčci Vyhlášku MinMemva pm ňdsm( roZiw/ č. 372/2®1 Sh 3é dne /2. řýna 2®1. heruu

vnidňkh fcpclných zalimni bu&v ptiswQji mutujicimi dodávku tcpelnC cnagic konečným spadebitclům a zdůvodů UMno¢¢ni pravidd fWO
rozůčtováni nákladů na úhrady za všcchna plnčnl spojcnc s uZivánim bytů a ncbycvvých prostor s t a n o v u j e tyto zá sad y
prv rozůäován( nákladů na úhmdv za službywjene s uťľván(m bytů a neb)lových prostor ve vdasmimďm&ra Chebu, ktuéjsou závaMpcv
všechqyjejich nájemce.

Článck l
Rozúčtováni nákladů na tcpelnou energii na vytápční

l) Náklady na lcpclnou energii na vytápění u domů $ ústřcdMm vytápěním (netýká sc domů s etážovým nebo individuálním vyápčnim)
zahrnuji UčtovanC pImby v cenách podle platných cenových ptcdpisů, které byly vynaloženy v dané zúáovaä jednotcc za stanovcnC roční
zúčtovací období. výskdná cena tcpelnC enc®c na vytápčni (dák i jcn jcpIa na vytápčnř) bude vypočtena ze spotřeby a jcdnotkovc
ceny tepla na vytápěni za plislušnC zúčtovací období.

2) Náklady na lcpclnou cne%ii na vycápční v zúčtovad jednotce osazené mčľiči tcpla a indikátory vytápěni (indikátory vyiápčni ncjsou
nNtič¢ a ani mčřidla tepla, ale jsou to technická 7Mi7¢ni pnskytujki čiselnm vstupní informaci, která ak nemá rozměr fyzikálni veličiny,
pro pomčrovC rozúčCováni nákbdů tcpla na vytápěni. Jsou to tzv. individuálni rozdčlovačc topnkh nákladů - dák jen ,JRTN") sc
nájcmcům bytů a ncbytových prostor (dák jen ,.konečným spotřcbicdům") rozÚčtujĹ ve dvou složkách:

registrmúni Ieplon' v pra$(o\ru mimnas(i a vnéjšiho prastňedí tm. &nasnpňové me(od)g nebo 4)'/± (vpřkld! asm"eni odpařowicich.
dek(rwlických ajiqých IRTN mlamých m registma Ieplon' na o(qtmim tělese nebo na nepřímém mgistrowáni cepky na odtokové
trubce : oiqpného tělem/ cclkových nákladů namčlených na fakiuračnim mčtidlc tcpdnC cnergie pro vytápčni wňiAčňCm na patč
domu v odbčmCm mistč (dák jen Jakturačni mčlidlo tepla"), které sc na konečné spoúebitclc rozúčtuji podle pomčru (m' ) velikosti
započitatdnC podkdiovC plochy jejich bytů nebo nebytových pmorů k cclkové započitmdnC podlahwC ploše bytů a ncbyových
pmtorů v zúčtovací jednotce.

regi$(rováni teplon' v prostoru mís(nas(i a vně/šiho prostNdi tzn. &nastupňové mekxtv) nebo SQ%t (vpř¢udé osazeni odpuj'~c/d7.
elekmmicAých a jiných IRTN mla=ých na rťgls(mci teplog na o«pňim tělese nebo na nepřímém negistmdni Ieplon' na odrokoW
trubct z otqpného těkm) celkových nákladů namčřcných na fakturačním mčlidlc tepla, kdy sc takto zjištěný náklad rozúčtůj¢ mezi
konečné $po(Ĺ¢bit¢|¢ Úmčmč k výši odečtených náměrů mčřičů tepclnC cncrgie nebo odpočtů indikátorů vytápčni (IRTN) umistčných
v bytech a nebyo'vých prostorech s pouZitim korekci a výpočtových metod, ktcr¢ zohledňuji i rozdílnou ~msi vytápčných
mismosti na dodávku tepdnC ene®e danou jejich polohou, orientaci k světovým stranám a výkonem otopnkh tčles m'. celkovým
nňhodnocmucim $Qučinl(elem ocopného tělesa K .

3) Rozdíly v nákladech na vytápěni pŕipadajici na l m' započitatclnC podlahové plochy nesmí přckročit u konečných spotkbitdů s mčfcnim či
indikaci v zúčtovací jďnotce u bytů hodnotu "40% až -25% (u nebytových prostor podle druhu užíváni +40% až -40%) oproti průmčru
zúčtovací jcdnotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k pkkročcni ptipustných rozdílů " 40% až - 25% u bytů a "40'/. až -4Wo u
nebytových prostor, j¢ povincn smluvni dodavatel rozúčtováni provCsc úpravu (rozdčkni) nákladů spočivajici v úpravč (změně) základni a
spotřební složky v celkových nákladech.

4) V zúčtovací jcdnotcc, kde u konečných spotřcbitdů nejsou inscalovány měřiče tepdnC energie nebo IRTN, sc náklady na tcpclnou
energii na vytápční namčlené podle faktumčnich mčti&l umistčných na patč domu pro kcmcčnC spotlebitele rozúčtují jednosložkovč,
kdy na základni dožku připadne 100% celkových nákladů, kt«é budou konečným spotkbitclům rozúčtovány podle poměru (m')
vclikosú započitatdnC podlahové pbchyjejich bytů nebo nebytových prostoc k celkové započitatclnC podlahové ploše bytů a ncbytových
prostorů v zúčtovaci jcdn«ce.

S) Provcdeni odcčtů mHičů tcpclnC cncrgic nebo indikátorů vytápčni u konečných $po(r¢bit¢lů zabezpečí mčsto Cheb ccscou správce svého
domovního fondu v rozsahu uzavřených smluv se s«visní spoIcčnosti (servisními spolcčnostmi) jednou ročně vždy kc konci zůčtovaciM
období a dále dle požadavků města Každý konečný spotřcbitd svým podpisem na odcčtovém formuláři, jehož kopii obdrží, potvrdí
správnost odcčtcných náměrů všech instalovaných měřičů tcpclnC cncrgic nebo odpočtů IRTN jeho bytu nebo nebytového prostoru.

6) Neumožni-li koncčný spo(rebi|cl přes opakované prokazatdnC vyzváni instalaci mčľičů tepelné encrgic nebo indikátoců vyiápčni nebo
jejich odeč« (odpočet) vc stanoveném řádném nebo náhradním terminu, resp. v mimoládnCm terminu a plainé odečjy budou provedeln' ve

(oho(o kond'ného spo1Ýébi(de 1,6 násobku průměmé hoďň®' W(h?bn( s1oUy nákladů pHpada/íd na l m' zapoäwtdné podlahové

výše uvedených nákladů je ro7úč(ovatcl povinen pomupovat podk plilohy č. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb. v pIatnCm znčni.

rozúčtovány koncčným $po|lcbi(clům v pomčru jejich započitatcjných podlahových ploch tm vc výši 100% podk základni sloZky.
7) Na byty a ncbyiovC prostory odpojené sc $oUhla$ctn nNta Cheb od vnitlniho rozvodu vyiápčni v bodovč s Ús(lcdnin) vy1ápčnin}. sc

rozúčtovává vždy základni složka nákladů na vyiápčni.



B) Při změně koncčučho $po(řcbi(c|c v průběhu zúč(ovaciho období budou hodnoty spotňebnísloťky nákladů bytu (ncbylovéhc) pro$(oru) na
Icpclnou energii na vyápčni rr)zdčlcny v připadč, Ze to je technicky nmZnC. odcčtcm najnčl¢ných hodnc)| (mcziodcčtcm ničtičů a IRTN-

nákladů na tcpclnou cnc®i na vyäpčni podle skutečné klimatické náročnosti příslušných části zÚčlovacihc) období před a po icrminu
unčny koncčnCho spocKbitck s pouZitim hodnot uvedených v příloze Č.3 k vyhlášcc č. 37212001 Sb. a io:

Leden 19% Duben 9% 4jcn 8%
Ůnoc 16% Kvčtcn 2% Listopad 14%

I Břczcn 14% Záři 1% Prosincc 17%

nebo ncbytovCho pro$loru před a po terminu zmčny koncčnCho spo(t¢bitc|c v daném zUčtovacim období..

zůčcovacich období.

funkčnosti :

nájcmccm (dálc jen také Hkoncčný spotkbitel") určenému ©řávci domovního fondu města bude odstrančni závad provedeno na
základč objednávky koncčnCho uZivatck bytu u Správce prostlcdniavim scrvĹsni orpnizacc dle smlouvy. Pli obnoveni funkčnosti
mčřičů a indikMorů vyápčni sc pro odečitanC zúčtovací období ocj¢č(c od stavu měřičů a IRTN spotřeba odpovidajici průměrné
hodňäďč $po(řebni složky nákladů za nemčřené období plipadajici na i m' započitatelné podlahové plochy zÚčtovacĹ jednotky bez
zvýšeni o 60'6. U mčličů a indikátorů vytápěni, u kterých nehe zpčtný odcčct 7ji$tit, se pouzijc průmčmá hodnota spotřcbni složky
nákladů plipadajki na j m' započitatdnC podlahové plochy zúčtwaci jednoďky v daném zůáovacim období,

ccsiou smluvní $¢řvisni organizace uplatňovat vůči komčnCmu spotřcbitcli plnou náhradu mčti&l nebo indikátorů vytápěni, včeinč
nákladů na montáZ a mimořádný odcčcl.

j]) V připadč montáZniho zásahu na «opnCm tčlesc (havárie, provozní nutnosti vyvolaná zmčna výkonu apod-) zabezpečí město Cheb nebo
jeho sprův'ce zpčtnou mončáZ téhož opraveného tčksa nebo montáz nového otopného tčlcsa sc stcjným výkonem (při montáZi se musí
manipulovat s otopným (čk$¢m íak, aby nedošlo k poškozeni IRTN, v pIipadč odpařovacího IRTN k vyliti kapaliny z ampule indikátoru
vytápčni.) Náklad na tepdnou energii na vytápěni do doby 7nč(nc montáže otopného tělesa nebo IRTN bude dopočten pomoci průmčmé
procenmálni klimatické náročnosti v jednotlivých mčsicich s použitím hodnot uvedených v plilozc Č.3 k vyhlášce č. 372/2001 Sb. PřipadnC
změny instalovanCho výkonu ocopnCho tčlcsa oznámi q7ráyce domovnlho fondu města servisní ~ni7aci provádčjici montáž IRTN a
mzúčtováni nákladů (dk smlouvy) do dvou dnů lámou závazné objednávky. Scrvisni organizace zabczpeči v pľipadč potkby přcmontáZ
IRTN a µovede plislušnC změny v evidenci pro zpracováni rozúčlováni nákladů na tcpelnou encrQi za plislušné zúčtovací období.

Článek íl
Rozúčtováni nákladů na poskytováM tcplC užitkové vody

Náklady na poskytováM tcplC užitkové vody (dále jen ,náklady na TUV") v zúčtovací jedn«cc za zúčtovací období LLĽL! nákla4y na
(q)elnou ene«ii spotřebovanou na ohřev užitkové (sňcdené) vody a nákla* na $po(Kbownou užitkovou (smdenou) vodu. Náklady na
přípravu a dodávku 1'UV zahrnuji účtované platby v cenách podle platných cenových předpisů, které byly vynalobeny v dané zúčtovací jednotce
za roční zUčtcvvaci období. výslcdná cena tcpelné energie spotřcbwanC na ohřev užitkovC vody a $po(řcbovane užitkovC vody bude
vypočtena z její ccIkovC spolbéby a odpovidajki j«jmkové ceny za přislušnC ziiMovaci období.

l) Náklady na fcpdnou cnergii $potřcbovanou na ohřev užitkové vody v zúčtovací jcdnotcc u konečných spotřebitdů sc rozúčtuji vc dvou
složkách ktaC jsou fixné smoveny §5 odst. 2 Vyhlášky Č.372/2001 Sb. :

a) na kterou plipadne 30% celkových nákladů, tj. namčbené hodnoty fakturačního mčtidla umistčného na výmčnikovc
stanici (VS) přislušné včrve daného objcku sc rozdčli mezi konečné spotkbitdc podk poměru vclikosti v m' vypočtenC podlahové
plochy bytů nebo nebytových prostorů k celkové podlahové plošc bytů a nebytových pmstoců v zúčtovaci jcdnoce;

koncčnC sp«řebitde podk námčrů instalovaných pomčrových mčlidd na TUV (dále jen vodoničrů TUV) v bytech nebo nebytových
prostorech koncčných spotlcbitdů.

V zúčcovacf jcdnoccc, vc ktcrC u koncčných spotřcbitclů ncjsoU in$(alovány vodoměry TUV ncbo ncmají platnou dobu
ovčření, tedy dobu používání jako měřidla (stanovujc zákon o metrologii č. 50511990 Sb. a provádčcí vyhläšb č. 345/2002 Sb.)
a nebo ncjsou stcjncho typu, se rozdčjí spoWební složka podle průmčrného počtu osob u¥vajkich byt v zúčtovacím obdoH
v jcdnodivých mčsících tzv. mobomčs(ce". V nebytových prostorcch sc stanoví průměrný počet osob na základč odborného

spM'ebn(slo?ku (tWH 100% nákladů, zdkladnťsložka NOH 0% nákladů) a rozúčtuji se mezi koncčné spotkbitele pomčmč podle námčrů
vodoměrů TUV instalovaných u konečných spoůcbitclů.
v zúč(ovacĺ jednotce, kde u konečných $potřcbildů ncjsou instabvány vodoměry TUV nebo nemají platné ovčřcní a nebo nejsou
stejnCho typu, se náklady spocřcbnf sIoZky rozůčwjí Úmčrnč podle průměrného počtu osob bydlících v bytcch v zúčtovmím období.
v nebytových pmcorcch sc stanoví počc( osob podle způsobu využívání 1"UV.
Náklady na poskytováni TUV odebrané přímo jedn«livými konečnými spodebitdi ve společných pros(orách zúčtovací jednotky, kdc jsou
instabvány vodomčry TUV, sc rozúčtuji na tyto konečné $po(kbitdc podle evidence spotleb dodaných prostKdnictvim odpovčdnC osoby
určcnC vMníkem doňu (nebo správcem) např. domovník atd.

3) Provedeni odečtů vodomčrů 1"UV u koncčných $potrcbildů zabezpečí mčsto Cheb ccstou správce svého domovního fondu v rozsahu
uzavlcných sniIuv sc scrvisni orpnizaci (scrvisnimi orpniuccmi) jednou ročne vMy ke konci zúčtovacího období a dále dle poZadavků
mčsi& Každý konečný spotřcbitcl svým podpisem na odcčtovCm fonnuláři. jchoz kopii obdrží, poIvrdi $l)rávno$( odcčtcných námčrů
všech instalovaných vodomčrů TUV v jeho bytč nebo nebytovCm prostoru

4) NcumoZni-li konečný $potřcbilcl pIes opakované prokamclňC vyzváni inmlaci vodomčrů TUV v byič ncbo ncbytovCm pro$(oru kicrý
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uzivá. ncbo jejich odcčct vc stanovenän řádném nebo náhradním terminu, nsp. v miinoládnCm terminu a plamé odečn' budou provedeny

uiäowcím obdobiu (oho(o konečného $pa(řebi[de( r o j n á s o b e k pňhněrné llMnou$p«řcbn(složky llák'ladůph"N&j(d
na l m' podlahovéMochy zúäovadjednmky, g: bude o 2®"£ Ph výpočtu sc bude postupovat podle plilohy č. 2 vyhlášky č.
37212001 Sb.

spo|rcbi(dům dle průmčmCho počtu osob bydlicich v bytech nebo uzivajicich nebytový prostor (U NI' sc průmčrný poča osob stanovi
odborným posouzcnim).

na lcpclnou cncrgn qMkbovanou na ohřev TUV.
6) Ph zmčnč konečného spMřcbitck v průbčhu 7úaovaciho období budou hodnocy spMřeblli složky nákladů bytu (ncbytového prostoru)

rozdčkny ockčtcm namčtcných hodnot (meziodečtcm instalovaných vodomčrů 'ruv - povillna$t konďného $po(kbi(ele vyžádat u ¶j'ňáwt

sp«tcbovanou vodu pro 'ruv podle průmčmCho počtu osob a počtu dnů ziičtovaciho období a přislušnkh smčmých čiscl.
7) pri poruše instabvanCho vodomčru 'ruv se stanovi spocřebni složka za dobu pcmchy podk údajů dvou přcdcšlých srovnatelných

zúčtovacich období.

a) funkčnosti vodoměru TUV nebo jeho plomby a ncprodlcnCm pisemnCm nahlášeni této skutečnosú
koncčným spoúebitckm určcnCmu správd domovního fondu mém bude odstrančni závad pruvcdeno na objednávku uživaclc bytu
ncbo ncbyovCho prostoru u ¶máv\ce prosttdnictvim mluvní scrvimi arpnizace.
SpoUebaTUV do doby nové instaiacc vodomčru bude dopočtena dle Článku II bod 7);

· mimoládný odcčcL

PIi obnoveni odcčtu na instajovaném vodoměru TUV sc pro odečitanC zúčtovací období odcčtc od stavu vodoměru TUV průměrná spmŕdm
stanovcná ze spotřeby zúčiovaci je¢hotky připadajici na l m' podlahové plochy za ncmčľcnC zúčtovací období bez zvýšeni uv«knCho
v Článku ll bod 4).

9) Úhrady konečných $potl¢bi(¢lů stanovcnC podle Článku ll bodu 4) jsou součásti úhrady spotřcbni sbZky nákladů na poskyiováni teplé
užitkové vody v aičtovaci jcdnotcc, které se mučtcwávaji mezi koncčnC $po(r¢bi(¢|e v daném zÚčtovacím období.

ID) V plipadč nmtážniho zásäu do instalacc vodmčrů TUV (haváric, provozní nuinosti vyvolaná výmčna vodomčru apod.) zabczpcči mém
Cheb cestou správce nebo ccstou mluvní servisní organizace opravu nebo montáž nového vodomčru TUV a včasné zajištěni ockáů
starého a nového vodomčru TUV servisni ocganizaci dle uzavřené smlouvy. Servisní oreanizac¢ zabupcči prove&ni ptislušnC zmčny
v cvidcnci pro zpracováni rozúčtováni nákIMů na TUV za přislušné zúčtovací období.

Článck III
Rozúčtováni osmnkh nákladů na úhmdy za pIněd poskytovaná nájemcům

spojených $ užívádm bytů a ncbylových prvstor

Rozúčtováni nákladů na úhrady za plnčni poskytovaná nájemcům spojených s uZivánim bytů a nebytových prostor, mimo nákladů uvedených
v Článku l a íl těchto zásad, se provádí ve výši cen fakturovaných dodavateli slubeb na zäkladč uzavknýeh pŕislušnich smluv. U oscatnkh pInčni
(slubcb) poskytovaných nájemcům spojených s Uivánim bytů a mbywvých prostor pronajimatckm nebo jeho správcem, sc provádí rozúčtováni
nákladů vc výši skutečnč vynabzených nákladů nebo do výše cen obvyklých v mistč a čase plnčni.

lll.l
Rozuč|ovánf nákladů 7d dodávku S 1' U D E N É V O D Y (SV)

patním fakturačním mčlidk plislušnC budovy nebo stavby (dále jen ..obj¢ktu") kdy spo(řebn(doua " 100% nákladů na SV; MkladMsloů'a "
0% nákladů

a) v objektu, kde nejsou osazeny poměrové vodoměry na studenou vodu (dálc jen ,,vodomčr na SV") nebo v pľipadč odečteni mCnč
než 7$% bytů a ncbyiových prostor daného objcktu nebo kdy vodotnčry nemají platnC ovčknl a nebo ncjsoU v danán objektu
vodomčry na sv stcjncho typu. budc výpoč« výše úhrady nákladu na spoÚ¢bu SV proveden dle průmčmCho počtu osob evidovaných
u gtmávce v zúčtovacím období (podle tzv. osobomčsiců) a ročního smčmCho čísla spoUeby vody daného vyhláškou Ministerstva
zemčdčlstvi č. 42&/2001 Sb.;

b) v objcktu pInč omcném sccjnými pomčrovými vodomčry na mdenou vodu bude výše úhrady nákladu na spotbebu SV
rozúčtována na základě pruvdených odečtů pmi součtu odcácných dilkô pomčrových vodoměrů SV (tzv. námčrů vodomčrů).
Konečným spockbitdům v pHpadč rozdílu SOUČllj všech nárMrů vodoměrů SV v daném objektu proti stavu fakturačního midla
způsobenCm niZši třidou přesnosti vodoměrů SV, bude tento rozdíl v ptipacSč, Ze nebude pksahovat 20% rozúčtován podilovč. To
znamená, že cdkový náklad vyfakturovaný dodavatclem SV na základč odečtu fakturačního *tid|a v Kč, se podčli celkovým
součtem všech vodomčrů SV daného objcktu a vynásobí počtem odečtených dílků vodomčru SV konečného spotkbitele. V připadč,
že výše Uv¢d¢ný rozdíl plčsáhne 20%, po provedené kontrole fakturačního měřidla a provedených odečtů vodomčrů SV, se provede
rozúčtováni nákladů dle zásad uvedených v bodu a);

c) neumožni-li konečný $potl¢bi(d přes opakované prokazatclnC vyzváni instalaci vodomčrů SV v bytě nebo ncbytovCm prostoru který
užívá, nebo jejich odcčct vc stanoveném ládnCm nebo náhradním terminu, resp. v mimoľádnCm terminu a platné odeájy budou
provtdeny vť vice než 75% b;Wů a nebjvových prastorů daného objektu, unSl se iýše ůhradV nákladu na spotřebu SV rohwo

d) pri zmčnč koncčnCho $po(řcbi(clc v průbčhu zúčtovacího období sc spotteba SV byiu nebo ncbytovCho prostoru za dané zúčtovací
období rozdčli mezi konečné $Nlebitelc daného bytu (nebo NP) na základč provedeni odečtu vodoměru SV v den provedené zmčny
(Uv. nwziodcčtcm instalovaných vodomčrů SV - povinnost předáv'a//dho kond'Mho spotřebitele iyMdat u spMvce na vlastni

průmčmCho počtu osob a počtu dnů zUčtovaciho období a plislušnich smčmých čiscl.
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konečným sµ)t|ebi(c!cm tĹ(O skwcčnosti určcnCnju správci domovního fondu mčsta bude odswančni závad provcdcno na ohjcdn:ivku
uživaick byu nebo ncbyovCho proslonj spMnem prostřcdniavim mluvní scrvisni organizace dle smlouvy.
SpocIeba SV za období ncfunkčnosti vodomčru SV bude vypočtená do doby nové instalacc vodomčru podle bodu lll.l M$'nlena a)
únlä'ne k době ne/unkčllo31i a po odstrančni závady (nebo instalaci nového vodomčru SV) bude spotleba pro zbývající část
zúčtovaciho období určená podle bodu Ill ĺ písmena b):

scrvisni oreanizaoe uplmôova( vůči koncčnCmu spotřebitdi plnou náhradu vodoměru SV včccnč nákladů na montáž a mimořádný
odcčct.

f) v plipadč Inon(ážniho zásahu do ins(a]ac¢ vodon}črů SV (havárie, provozní nutnosti vyvolaná výmčna vodomčru apod.) zabezpečí
mčsto Chcb c¢s(qu správce nebo cestou smluvní servisní organizace opravu ncbo montáZ nového vodomčru SV a včasné zajištčni
odečtů starCho a nového vodomčru SV servisní organizaci dle uzavřené smlouvy. Servisní organizace zabezpečí provedeni přislušnC
zmčny v evidenci pro zpracování rozúčtováni nákladů na SV za pŕislušnC zúčtovací období.

g) úhrady konečných spockbitdů stanovcnC podle Článku Ill bod lll.l písmeno C) jsou soúčá$1i úhrady spotkbni složky nákladů na
poskytováni studenC vody v objektu, vc kterém sc rozučtovávaji celkové náklady na SV mezi konečné spoUebitelc v daném
zúčtovacím období.

III.Z
Rozúč(ovánf nákladů za ÚKLID a VYKLIZENÍ SPOLEČNÝC11 PROSTOR

V plipadč, Ze nájemci v domč úklid spokčných prostoc viasmimi silami neprovádí, n¢upo$kchnou písemnou výzvu mčsta ke sjednáni nápravy,
buck město Chcb, s ohlcdem na bezpečnost a splnčni pMipožárnich opatkni, nuccno tuto službu zabczpcčit na své náklady. Takto vzniklé
náklady se rozúčtuji mezi nájemce ve výši vynaloZcných nákladů městem Ch¢b proka7A(c|nč vyúčtovaných sjednaným dcxjavacclcm služby za
di»C zúáovaci období, a to podle průmčmCho počtu osob uživajicich byt nebo nebytový prostor (u ncbyovCho prostoru na základč odborného
posouzeni počtu osob) evidovaného u spMvce za dané zúčtovací období v předmčtném domč. V případě, že se prokáže zavinčné porušcni
povinosti nájcmcc, který zapličini nutnost vyklizeni společných prostor dcmu zaloZenim čcmC skládky, budou mu pledepsanC k úhradě náklady
vynaložené městem Cheb na její odstrančni v plné výši. V připadč, Ze mčsto Chcb zjisti, že v domech není prováděn pravidelný úklid spokčných
prostor nájemci a i pres pis«nnou výzvu do 30 dnů ode dnc jejího doručcni úklid společných prostor ncbudc nájemci provádčn, zabezpečí
správce sjcdnani této služby dodavatelsky, se současným předepsáním mčsičnich záloh na poskytováni této sluZby podle cvidovanCho poč(u osob
domácnosti (u ncbyovCho ptosioi7j na základč odborného posouzeni počtu osob) 7ä dané zúčtovaci období. RozíNtováni náklMů za zúčtovací
období sc provede podle evidovanCho průmčmého počtu osob uzivajkich byt nebo ncbyiový prostor (u nebytového prostoru na zákbdč
odborného posouzcni počtu osob) za dané zúMovaci období v pKdmčiném domč.

Ill. 3.
Rozúč(ovánf náldadů za O S V Ě T L E N Ĺ SPOLEČNÝCH PROSTOR

Náklady na osvčúeni spolcčných prostor a další vBtävčná společná mřizcni domu se rozÚčtUji konečným spotkbitdům ve výši nákladů
vyúčtovaných dodavmdem (dle platných smluv) podle průmčmCho počtu osob uzivajicich b}1 nebo ncb}1ový pmstor (u nebjiového prostoru na

Ill. 4.
Rozúčtováni nákladů za U Li V Á N Ĺ V Ý T A H U

Náklady na provoz a údržbu výahu sc rozÚčtUjĹ konečným spotŕcbitdům kterým je umožněno výtah uzivat ve výši nákladů vyúčtovaných
dodavatelem (dle platných smluv) za servis a opravy výtahu, a to podle průmčmCho počtu osob uživajiciä byt nebo nebytový prostor (u

dané zúčtovaci období, které výtah pouzivaji avšak vždy u bytů a ncbyových prostor od druhého nadzemního podlaží v připadč, že výchozí
nbtupni s(ämcc vµahu je v prvním nad7cmnim mp. v prvním podzcmnim podlaZi. V pHpadč, Ze výchozí ná$|upni stanice výtahu je jenom vc
druhém nadzemním podlaží, můčtuji sc náklady vždy všem konečným spotřebitdům od třetiho nadzemního podlaží. V připadč, Ze je výtah
v nčktcrCm podlazi na základč rozhodnuti vlastníka nemovitosti města Cheb zablokován a nájemci uživajici byty nebo nebytové prostory výtah
z tohoto důvodu ncmůZou užívat, nebudou jim zálohy na uZiváni výtahu přc&pisovány a na konci zúčtovacfho období rozúčtovány.

Ill. S
Rozúčfováni nákladů na KONTROLU A ČIŠTĚNÍ KOMĹN(J

Náklady na kontroly a čištčni komínů se rozúčtuji mezi jednodivc koncčnC spotkbitek poďepoäu vyuymných n'ústěn(do kondna (Pnůduchů)
a to podle skutečně vyúčcovaných nákladů dodavatdent služby na konknéYnl by nebo nebymýprmoi: Není přitom rozhodující pro jaký účel
je vyústčni do komína vyuZiváno.

111.6.
Rozúčtování nákladů za provcdcní O D E ČI' Ú a r o z ú Ct ov á n ĺ

V pHpadč, kdy odečty (odpočty) mčřičů nebo pomčrových mčřidel a rozúčtováni nákladů spotkby tepelnC encrgic na vytápčni, TUV, SV
a připadnč dalších služcb provádí externí firma dodavatdsky na základč uzavknC smlouvy s vIastnikcm objektu, se náklady spojcnc s touto
činnosti rozúůuji konečným spoNbicdům vc výši skutečných nákladů vyúčtovaných dodavatckin (dle platných smluv) za pMušný byt
a nebytový prostor podle počtu odečítaných měřičů tepla, JR1N. poměrových vodoměrů TUV a SV a na jejich základě provádčných rozúčtováni
nákladů, plipadnč nákladů dalších poskyovaných slubä cclC zUčtovaci j¢dnolky.

Ill. 7.
Rozúčtování nákladů za U Ži V Á N Ĺ SPOI.EČNÝCII TELEVIZNĹCII ANTÉN

Náklady na provoz a údržbu spokčných tclcviznich antén se rozúčtuji konečným spotkbitdům vc výši nákladů vyúčtovaných dodaval¢l¢n) (dle
platných snúuv) za $cřvi$ a opravy STA, a to podle průmčmCho počtu zásuvek na připojení v bycch a nebytových prostorech evidovaných
u správce za dané zíNcovaci období v př¢dme|ném domč pro $|anovenC fakiuračni mj$(o.

Článek IV.
Společná usfanovcni
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odběmé Kpďňé zaHzent a společné měřeni nebo stanoveni mno2sfvi IcpclnC cnc®e a nákladů na tcpclnou cn¢rEii na vylápčni a nákladů
na Nsky(ováni teplé uZitkovC vody. Zúčtovaci jcdnocku lvoři vždy množina bytů a pŕipadnč nebytových pro$(orij, do kterých je dodávaná
tcpclná cnc«ic k vytápčni lohMo cciku ndilnou soustavou Ú$ltedniho vyiápčni nebo u teplé uZitkovC vody ncdilným vnittnim rozvodem.

jsou umistčny mimo by; do podlahové plochy sc započilává i plocha zastavčná kuchyňskou linkou, vcstavčným nábytkem, kainny nebo
jiným topným Cčlcscm. Nezapočítává sc plocha okcnnich a dvčlnich ústupků.

3) Zapoa(a(dnd pMlahoMplocha - je podlahová plocha vynásobená kocficicmy uvedenými v přilozc č.l čásů A. vyhlášky č. 372/2001 Sb.
(dále jen yhláška): mají-li nčktcrC Inis(nosti v zúčtovací jcdnotcc mzdilnou výšku suopů nebo stropy zkoscnC. započitatclná podlahová
plocha (čch(o mimnosti se vynásobí kocňcientem podílu objcmu vytápčnCho prostoru k objemu vypočtenCnw z podlahové plochy a výšky
stropu ptcvládajícich mistnomi v zÚčlovaci jdmce.

4) Podlahovou plochou nebjlmch prostonů - jc pro účcly µ'skytováni tcplC uZi(kovC vody - podlahová plocha vynásobená kocficicmy
stanovenými podle plilohy č. l části B, vyhlášky č. 37212001 Sb.

S) Wastn(k uiamwuedno(ky nebo její čúsů - j¢ j¢ji vlastník, spluvlastnik a dále spoIcčcnstvi v\asmiků ncbo osoba vlxtnikcm povčřená
výkonem činnosti sunovcných tyhláškou (dále jcn vlasmik).

6) Zúäowdm oMobďm - je období, za které viastnik provcdc ro7účlováni a náslcdnč vyúčtováni nákladů na tcpdnou cnergii na vytápěni.
nákladů na poskytováni tcplC a siu&nC vody a «tatnich nákladů spojených s uživánim bytu nebo ncbyovCho prostoru a spokčných
pnostowů

roku.

7) Rozúäovdn(m Mkladů - k rozdčleni nákladů na tcpclnou cncrgii na vyápčni, nákladů na poskjiováni tcplC a scudcnC vody a osmnich
nákladů spojených s uZivánim bytu nebo nebyového prosuxu a společných proswů za zúčtovaci období a zÚč(ovacj jcdmku ocbo pro
stanovcnC fakumčni místa přisluWho domu mezi k(NľkčnC mlcbit¢|c, které vlastník µcwcxk způsobem, který k sianwcný plmými
právními nommni (vyhláškami. výmčmni atd.)

B) VN&má+ - je pisanný dokbd, na základč kterého se prov«k vyovnáni píqMmků a ncdcplmků plynouäch z rozúčlováná nákhdů m
zúčtovací období, včanč Mipa&ýčh změn provedených na základč oprávnčných reklamaci.

9) Náměŕem -je hodnota vykázané spodtby jako rozdíl zjištčný na základč odcáu namčlených hodnm na kooci daného zÚčlovaciho¢h&ŔN a
na konci pledchoziho zúčtovacího období.

IQ) Zálohy - na úhradu všech nákladů v zúčtovací jednoc« stanovi jcji vlastnik osobnč nebo cestou správcc jcho nemovitého maj«ku
přimčlenč k vývoji nákladů vc dvou z klimmickcho hlediska srovnmdných zúMovacich období a na základč růstu cen poskyovaných
slubeb ze strany dodavacdů.

JI) Odeäy měHčů tepla, odpoäů ~oIých indikátorů (IRTN) a odeay náměrů wdoměnů TUV a SV sc provádí vždy po pfedchozlm
piscmnCm omámeni kc konci daného zúčtovaciho období zejména v dobč od 10.12. do 31.12. daného ziičtovaciho období. U zúčtovacích
jcdnolck, kt«C jsou osamiy diFi(á|nimi IRTN jcmoznC provést jcjich odečet nciř"Ačii do 15.1. nás|cduiicuK) zúčtovaciho období.

$ku(cčno$ti správci ncjpozdčji náslďujki pmcovni den po dni qišcčni poškození nebo ndunkčnosti.
13) Kontrola funkčnom' měh"& upla, IRTN a vodoměrů TUV a SV - konečný spotřrbitd je povinen provádčf kontrolu minimábč

ty mčhčc tcpla. IRTN a vodomčry TUV a SV, ktcrC takový postup umozňuji bez toho, aby byla f~cnajcjich intWita).

14) Vj'úäováM všech nákladů zúäbwdjednmky za zúčcovad obdbbď na konečné gmebi(de - provede vlastník zúčtovaci jednotky (město
Cheb) vždy jednou ročně a to ncjpozdčji do m náskdujídho zÚč(ovaciho období. V tomto termĹnu mčsto Cheb prostkdnictvim
správce zajisti doručcni pismného vyúčtováni konečným $po(ľ¢bitdům. Vp(semn&i Uúaován(Spmvre uvede všechny údaje stanovcnC
v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb. a dále údajc vyúčtováni dalších služeb spojených suZivánim bytu. nebyiových a společných
prostorů.

proveden zápočet tčchto závazků vůči pkplatku.

tádosů, k(en47oprukdnámo+~ým ománem stanovď qpůsob a iýšku gMácek, kterou oznándhdatdi.
17) Reklamace na vyúčtovánf služcb lze uplatnit u Správ'ct pmvúdě//dho Spl¶ávu nemovůosd města Cheb (dále jen ,,yrái«")

brán zřetel I!!
IB) Správce seznámí konečného spo(l¢bit¢|¢ na jcho žádost s podklady, ze ktcrých vyúčtováni vychází, připadnč sc způsobem rozúčtováni

nákladů mezi ostatní kcmcčnC spotlcbitclc v zúčtovací jcdnoccc.
19) Po uplynutí lhůQ' pru uplatněn( reklanwd Správc\e provede v pľipadč jim uznaných reklamaci opravu vyúčtováni nedoplatků nebo

pltplatků záloh, s kterou ncprodknč pisemnč scznámi koncčnC spoNbitde v zúčtovací jednotce.
20) Splatnost nedoplaiku a nebopkplacku vmývajidho z nůaovůní/eml.7. a pokud byly uplatnčny oprávnčnC reklamace. ktcré vlastn/k

ncdoplatku ncjpousčji do 31.8.2009).

22) Po nabyti platnosti tčchto zásad zajisti ¥ráv\cť provádčni rozúčtováni a vyúčtováni všech nákladů v zUčtovací jednotce dle obsahu
pHjatých zásad vc všcch objcktcch, kdc vykonává správu na základě uzavřcnC mandátni smlouvy s mčstcm Cheb.

23) Úprmy a změny těchto zásad v dalším období je moZnC provést jenom na základě jejich schváleni Radou města Chcbu v souladu
s platnými lcgislativnimi normami.

Článek V
Účinnost

Tyto Zásady rozUMováni nákladů ň3 úhrady za plnčni poskyiovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a n¢b)1ových prostor ve vlmni«vi
mčsta Cheb pro zŮčtovaci období od l. ledna 2008 do 3 l. prosince 2008 a následuj ici období". nabývají účinnosti dnem 19. Února 2009.

V Chebu dne 19. února 2009

MUDr Jan Svoboda v. r.
$larosla mčsla

doc. Dr. Ing Miroslav Plevný v. r
nli$|o$|arosla
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Příloha č. 3

Drobné opravy a běžná údržba nebytového prostoru

(vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním
nebytového prostoru)

ČI. l

Běžná údržba nebytového prostoru

Bčžnou údržbou nebytového prostoru se rozumí udržování a čištění nebytového
prostoru včetně zařízení a vybavení nebytového prostoru, které se provádí obvykle při
užíváni nebytového prostoru. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a
čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až
ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení nebytového
prostoru ve fůnkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v ČI. 3,
písm. g), kontrola fůnkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola
ňinkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s
elektronickým řízením.

Čl.2

Drobné opravy nebytového prostoru

Za drobné opravy se považují opravy nebytového prostoru a jeho vnitřního
vybavení, pokud je toto vybavení součástí nebytového prostoru a je ve vlastnictví
pronajímatele, a to podle věcného vymezeni nebo podle výše nákladů.

ČI. 3

Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny
prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součásti, kováni a klik, výměny zámků
včetně elektronického otevírání vstupních dveří nebytového prostoru a opravy kování,
klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru nebytového prostoru,



C) opravy a výmčny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí,
signálů anajogovCho i digitálního televizního vysílání a výmčny zdrojů světla v
osvětlovacích tčlcsech, opravy zařízení pro příjem satelitního tejevi7ního vysílání,
opravy audiovizuálních zařízeni sloužících k otevírání vchodových dveří do domu,
opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy
elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro
nebytový prostor,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního
uzávěru pro nebytový prostor, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělováni
nákladů na vytápění a opravy a certifikace vodoměrů teplé a studené vody, opravy
hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění
umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoři',
mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů,
splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infřazářičů, kuchyňských
linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení
na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a
ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a
rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

ČI. 4

Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považuji další opravy nebytového prostoru a
jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou
uvedeny v ČI. 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 3 000 KČ. Provádí-li
se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je
rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady
spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.



MĚSTO CHEB

17/2012
Pravidla

pro uživání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných části a mřizcni domu"
ve vlastnictví města Chebu

Rada mčsta Chebu. na základč usncscni schůze Rady města Chebu RM č. l52/6/2012 ze dne 12.04.2012
vydává s účinnosti od 01.05.2012, v aktualizovanCm znění dle NOZ s účinnosti od 1.1.2014 níže uvcdcné ,,Pravidla pro užSváni bytů,

nebytových prostor, společných prostor, spokčných části a zatizcni domu" vc vlasmiccvi mčsta Chebu (dálc jen ..Domovní řád"')
DOMOVNÍ ŘÁD

Domovní řád blíže konkmizujc práva a povinnosti nájcmcc a pronajiniatde, které vyplývají z nájemního vztahu. Dále Domovní řád
upravuje provoznč technické zálcžitosti související s užíváním bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení

domu a se správou dotnu.

ČIJ
Klid v domě

Základním předpokladem dobrého soužití, nájemníků a ostatních uživatelů bytů, společných a nebytových prostor domu (dálc jen
^"emce"), je dodržováni klidu v domě.

(l) Nájemci jsou povinni učinit vhodná opatřeni a trvale se chovat tak, aby sami, ani osoby, jež s nimi bydlí nebo je navštěvuji, bez
oprávnčnCho důvodu ncobtčžovali sousedy. ani další obyvatde domu nadmčmým h|uk¢n). Chápe sc tím i šetrné zavíráni dveří do domu po
celý den.
(2) Právo na ncrušcný odpočinek vyžaduje, aby v dobč nočního klidu bylo zabráněno jakémukoli hluku. Není dovoleno zejména použivaí
hlučné přistroje a vYkonávat jakoukoli činnost působící hluk. Rovnčž je třeba ptedcvšim v době nočního klidu zihmit ~
«produkovaného zvUku. aby hluk nepronikal do okolních Bylů a společných prostor dmu.
(3) Noční klid j¢ od 22:00 do 06:00 hod a nájcmci jsou ho povinni respektovat.

odst. 2 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen nZákOň O přcstupcich).

Č!Jl
OteviránÍ a zavírání domu

(l) Pro zabczpečení domu a majetku nájemců je povinnosti všech nájemců vždy řádnč zavírat vstupní dveře domu, a (o i v připadč krátkého
opuštční domu, kterého by bylo možné využit nepovolanou osobou ke vstupu do domu.
(2) Nájemci jsou povinni v domech, kdc není funkční automatické uzamykací zařkení, zamykat vchodové dveře bytového domw
cdodcnnč.
(3) Umožnit vstup do domu můžou nájemci pouze své vlastní návštčvč a OSO* která v domč bydli. Dále je možné umožnit vstup do domu
osobám k lon)u oprávnčným (zástupci vlastníka domu, policie, zdravotní pohotovost, opravářůtn pro řešeni plánovaných a havarijních oprav,
HZS, poštovním doručovatelům, atd.).
(4) v pHpadč že nájcmcc zjisti pohyb nepovolaných osob v domě (nocujicí bezdomovci, pachatelé trestnC činnosti a pod). ncprodlenč o této
skutcčnosti uvčdomi Policii ČR (Mčstskou policii Cheb).
(S) Nájemci zodpovIdaji za řádné označení svého domovního zvonku a jeho funkčnost, za řádné označení své poštovni schránky a zajistí
pravidclnC vybíráni zásilek i při své dlouhodobé nepřítomnosti.

ČI. III
Osvětknf domu

(j) Vc společném zájmu všech nájemců. je povinnost zabezpečit využíváni osvětleni domu s maximálni hospodárností vc všech přístupných
prostorách (osvčtlcní chodeb, sklepů, společných prostor, schodiště, atd.) tak, aby byla zajištčna bezpečnost osob.

čuv
Klíče a jejich užívání při řcšeni poruch, havárií a jiných vážných situací v domě

(l) Klíče od uzamykatelných společných prostor a místnosti s hlavními uzávčry vody, topeni, plynu a elektřiny, střechy, půdy atd. jsou
uloženy u domovníka nebo odpovčdnC osoby v domč určené správcem. Duplikáty klíčů jsou uloženy u správce, provádčjicího správu domu.
(2) Pro možnost řešeni ncpřcdvidatdných havárii a jiných vážných situaci v bytech a nebytových prostorech nájemců, sc všem nájemcům
ukládá, aby při své ncpřItomnosti v domě (jäk dlouhodobé, tak i kratší když není znám způsob jejich okamžitého vyrozumění) sdčlili
domovníkovi, správci nebo svému sousedovi způsob vyrozumění, připadnč kontakt na osobu, která v případě nouze byt, nebytový prostor
nebo společný prosior (dále jen jednotka") zpřístupni. Neučiní-li tak nájemce, bude ve vážné situaci postupováno podle příslušných
předpisů a jednotka bude otevřena na náklady nájemce.

ČLV
UHvání jednotek v domě a jejich stavební úpravy

(l) Nájemcc nesmí provádět v jednotce žádné stavební úpravy ani jiné změny, bez píscmného souhlasu vlastníka domu. Jde například
o přeložky nebo měny hlavního (hlavni stoupačky) vodovodního, dektrickCho, plynového a jiného vedeni, rozvodů a zásuvek společné
televizní antény (dále jen ,,STA"), kabelové televi= zazdíváni nebo proráženi oken, výmčnu bytových jader, přemisťováni dveří,
odstraňováni nebo přemisťováni příček, zasklívaní balkonů a lodžii. výmčnu otopných tčlcs, výmčnu indikátorů rozdčlovačů topných
nákladů a vodoměrů, odstraňováni nebo výničnu termongulačnich ventilů, zřizování jiných icpclných zdrojů pro vytápční jednotek atd.
Stcjnč tak nesmí nájcmcc zřizovat rozhlasovC, televizní, satclitni antény a jiné zařízení na plášti a střcšc domu bez schváleni viastnfka domu.
Dále nájcmcc nanůžc bez povoleni vlastníka doinu mčnit barevný vzhled fasád. vnčjšiho nátčru oken, balkonů, lodžii, zasahovat do
zatcplcni pláštč domu apod. Nájcincc může provádčt zmčny v jednotcc výhradnč s dodržcnin) ustanovcni § 667 občanského zákoníku vc
znčni pozdčjšich předpisů.
V případě provedcní jakýchkoliv stavcbnich úprav nebo zmčn jcdnotck nájcmcan bez písemného souhlasu vlastníka domu, bude
vlastník domu požadovat, aby takoväo stavební úpravy a změny byly uvcdcny do původního stavu ňA náklady nájcmcc,
a to vc stanovené Ihůtč. V případě, že nájemce nebude tento požadavek vlastníka domu rcspektovat, zabezpečí vlmnik domu ve
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spolupráci sc stavebním úřadem odstraněni takto provedených stavebných úprav na náklady nájemce. Uvedeným jednáním může
nájemcc naplnit skutkovou podsmu přestupku dlc zákona o přcstupcich a přestupku podle stavcbniho zákona.
(2) Písemný souhlas vlastníka doinu ncnahrazujc nájemci povolcni nebo souhlas stavcbniho úřadu, pokud je pro tento druh
prováděných stavebních prAcÍ a úprav nutný.
(3) Užíváni jednotky nájcmccm n)ůžc být jenom k účelu, pro který je stavcbnč zkolaudován. Podnikání nájcmcc v jednotce domu, (dále

jen ..nústo podnikáni v doniě') je možné jenom v připadč piscmného souhlasu vlastníka dotnu, s dodržcnim ustanovcni stavcbniho zákona č.
183/2006 Sb., vc znčni poMčjšich předpisů (dále jen stavcbni zákon) ze strany nájcmcc (rekolaudace užívaného prascom k účelu
podnikáni.). Souhlas vlastníka domu pro podnikáni nájemce v jednotce domu spojené s návštčvami klientů, dodavatclů, odběratclů nebo
spojené s využíváním služeb spojených s užíváním místa podnikáni v doinč bez vlastního měřeni (teplo. TUV, SV. výtah. společná elektřina,
STA, atd.) a dále spo,jcnc sc sníženou kvalitou bydlení všech nebo nčktcrých nájemců v donič fzvýšená hlučnost. prašnost, zápach, nebezpečí
wniku požáru, ekologických havárii apod) je mimo jiné podminčn souhlasem podnikajícího nájcmcc s hrazením přitnčřcnč zvýšené úhrady
za plnčni poskytovaná v souvislosti s užíváním jednotky pro podnikáni bez vlastního mčřeni ktcrC jsou rozúčtovány podilovč, meň všechny
nájemce domu (tepla TUK SIt íýtah, společná elektřina, atd.) v souladu s platnou legislativou.
V případě nedodržení tohoto postupu budc vůči nájemci podnikajícímu v jednotce nebo společných částech a prostorách domu bez
souhlasu vlastníka domu zahájeno řízcni o podání výpovědi z nájmu jednotky a dálč bude podán vlastníkcm domu podnět
příslušnCmu stavebnímu a živnosknskému úřadu k zahájeni správního řízcni dle platných legislativních předpisZ
(4) Nájemce je povinen vc své jcdnotcc na základč požadavku vlastníka domu umožnit provcdcni oprav, rekonstrukci a dalších činnosti
plynoucích z povinnosti údržby, oprav a řešeni havarijních stavů na společných částech domu umistčných v jednotce nájemce, jako i umožnit
instalaci pomčrových mčřidel a indikátorů pro rozúčtováni nákladů za dodávku tepla, tcplC užitkové a studenC vody nájemci.

ČIM
Užíváni společných prostor a zařizčd domu

(l) Společné částí, prostory a zařkcní domu (dálc jen .,společné prostorý') jsou nájemci povinni užívat výhradně k účelům, ke kterým jsou
stavebnč určeny a zkolaudovány.
(2) O případné zjnčnč užíváni společných prostor může rozhodnout výhradně vlastník dotnu.
(3) Společné prostory a zejména únikové cesty k požárním zMizením musí být volné. Přístupy k uzávčrům médii musí být neumále dostupné
a vlastníkem domu označené dle platných lcgislativnich norem. Nájemci jsou povinni zabezpéčiL aby nikde v domč nebyly bez souhlasu
vlastníka domu ukládány látky vznčtlivC či jinak nebczpcčnC a nebylo užíváno otcvřcnCho ohnč. Dále jsou nájemci povinni zabezpečit, aby
včel uložené vc sklcpnich kójích (místnostech sklepů) a jiných k tomu určených mistcch nebyly zdrojem šířeni hmyzu a hlodavců.
V případě um8těni a od|ož¢nÍ věci v těchto prostorech nájemcem bez souhlasu vlastníka domu nebo domovníka domu a věci, které
můžou způsobit škody na majetku nebo zdraví nájemců, je vlastník domu oprávněn tyto věci bez náhrady odstranit na náklad
tohoto nájemce. Uvedeným jednáním může nájemce naplnit skutkovou podsfatu přestupku.
(4) Ve všech společných prostorech a částech domu JE PŘÍSNĚ ZAKAZANO KOUŘIT! Porušení tohoto zákazu bude považováno
za hrubé porušční povinností nájemce a nájemní smlouvy.
(S) Společné části domu, určené kc společnému užíváni nájemců jsou zejména:
s(ř¢ch% základy domu, izolace, hlavni svislC i vodorovné konstrukce, vstupní dveře vchodů do domu, schodiště, chodby, výtah. prádelny,
sušárny, kočárkárny, společné televizní antény nebo antény satelitních tclcvizí i internetu a jejich rozvody včetně účastnických zásuvck, patní
mčřiče médii, mčřiče nebo indikátory tepla včetnč ventilů otopných tčles, rozvody a pomčrové mčřiče teplé a studenC vody mimo bytových
rozvodů za vodomčrem, kanajizacc, rozvody plynu a elektřiny umisičnC před hodinami nájemců, vnější části vstupních dveří do jednotck
vnčjší části oken jednotek, konstrukce balkonů a lodžii a další prostory, ktcrC jsou v souladu s platnou legislativou vymezené vlastníkem
domu.
(6) Zvláštní režim pIati pp využWání těchto Spole¢nÝch části domu:
KpčárkárnY (pokud není na základč požadavků nájemců vlastníkem domu rozhodnuto jinak) slouží:

- k ukládáni kočárků, nářadí a potřeb sezónního charakteru (sáňky, lyže, kola)
- k přechodnému uložení materiálů k siavebnim a jiným úpravám jcdnotck nebo domu na dobu odsouhlasenou vlastníkem domu nebo
doniovnikem domu. Nájemci, kteří kočárkárnu využívají, zodpovídají za pořádek a za uložení včel podle určeni.
Mísfnost sušáren - Nájemci jsou povinni udržovat v sušárnách pořádek a samotné sušárny používat jen na nezbytně nutnou dobu,
aby ndocházclo k omezování ostatních zájemců o její využití ze strany nájemců. Jde zejména o včasné odebrání suchého prádla.
Místnost mandlovna - tato nňstnost je mčřícím místem energii (mčl'eni tepla a studenC vody) a klíče od místnosti je v péči zodpovědné
osoby (domovníka).
Místnost prádelen - Nájemci jsou povinni udržovat v prádelnách pořádek a samotné prádelny užívat jen na nczbytnč nutnou dobu,
aby nedocházelo k omezováni ostatních zájemců o její využiti ze strany nájemců.
Uloženi věci v kočárkárnách, sušárnách a prádelnách je na vhsfní nebezpečí každého nájemce a vlastník domu ncručí za případné
škody na majetku nájemců způsobené porušením domovního řádu nebo trcstnou činnosti nájemců nebo cizích osob. Klíče od těchto
místnosti, ncsmi nájcmcc přenechat bez souhlasu domovníka domu nčbo vlastníka domu žádné jiné osobě.
ýýtahy - jejich užÍväní všemi nájemci je možné výhradně v souladu s návodem k obsluze pro daný typ výtahu instalovaný v domč. Cenu
služby za užÍvání výtahů jsou povinni platit všichni nájemci a to i při nepravidelném užíváni. Všem nájemcům j¢ přisně zakázáno
zasahovat do výtahového zařízeni bez souhlasu organizace, která smluvně provádí servis a provozováni výtahu v domě.
V případě užívání výtahů nájcmccm v rozporu $ návodem k obsluze, neoprávněným zásahem do výtahového zařízeni nebo v případě
zjištěni vandalizmu nájemcem spojeného s výtahem, při kterém dojde k poruše, závadě nebo poškozcní výtahu, vyžadujícI zásah
nebo opravu scrvisni organizací, je povinností takto j¢dnAjícího nájemce uhradit náklady spojené s prováděním zásahu nebo opravy.
V případě, že nájemce odmítne tuto povinnost splnit, bude vlastník domu vymáhat tyto náklady ňA takto jcdnAjĹcÍm nájemci soudnč
a bude tuto skutečnost považovat za hrubé porušeni nájemní smlouvy. Všechny nutné zásahy a opravy spojené s poruchou výtahů je
možné ze strany nájemců vyžadovat jedinč ccstou domovníka doinu nebo cestou zástupce vlastníka provádčjiciho správu dolnu
(v mimopracovní dobč na telefon havarijní služby vlastníka doinu).

ČI. VIl
Nakládáni s domovním odpadcm

Pro likvidaci domovního odpadu jsou určeny nádoby na odpadky (kontcjnery) kromě třidčnCho odpadu (plasty. papír, sklo). K ukládáni
úidčnCho odpadu slouží spcciálni kontcjncry s označením druhu odpadu. Miino nádoby na odpad nclzc do |oho(o prostoru odkládat jiný
odpad (obalový matcriál, nábytek. stavcbni suť). pro které je mčst¢n) určeno zvláMní misio (sběrný dvůr). Nájemci nesmí vyhazovat
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jakýkoliv odpad, včctnč 7bylků jidcl 7. oken jcdnotck a společných prostor. Takové chováni .je nejen ncc$1ctické. ale navíc je zdrojctn pro
šikni hmyzu a hlodavců, to saniC pIati i pro odkládáni (krmeni) jídla pro zvÍřata vc spolcčných prostorách a okolo doniu.
V případě zjišfčni a prokázáni porušeni tohoto ustanoveni nájcmcem bude jednání náj¢lnce oznámeno příslušnému orgánu k
přestupkovému řizcnL

¢1. VIII
Zajištěni čistoty a pořádku v domě

(l) Nájemci jsou povinni neustále udržovat v domě pořádek a čimotu. Nájemci jsou povinni podilct sc po¢Ilc zpracovAného rozdělQvMkµ na
úklidu společných prostor v dotnč (zařnetáni a mytí schodů, udržováni čistoty ve sklepě, čištčni schodišťových oken, osvčúovacich zařizcni,
7ábrad|i, vchodových dveří). čištčni a odklizcni sněhu 7. chodníků tvořících ptistup do domu včctnč jejich posypu, udržováni pořádku na
trávnicích bczprostřcdnč před domem (dále jen núklid domu").
(2) Rozdělovník na odklizeni snčhu z přistupových chodníků do domu včctnč jejich posypu, úklid sklepních prostor a úklid pl'cd domem (je
identický s rozdělovníkem na úklid společných prostor), bude vždy na kalcndáhň rok vyvčšen domovníkem domu nebo správcem domu
na nástěnné informativní tabuli každého vchodu domu.
(3) Myti schodů mezi jednotlivými podlažími domu zajisti nájemci minimáínč l x týdnč na kaMCin pa(m kc kicrým náicži dané podlaží na
základč vzájemné dohody.
(4) Zodpovčdnost jednotlivých nájemců za čistotu společných prostor a úklid snčhu dle rozdčlovniku (dále jen Áiklid společných prostoťj
trvá vždy od pondělí do neděle pHslušnCho týdne.
(S) V případě vážných důvodů je možné úklid společných prostor postoupit nčkomu jinému na základě projcdnání a odsouhlaseni změny
sdomovníkem nebo správcem domu. Náhradník svým podpisem na rozdělovníku stvrdí, že sc změnou souhlasí a je si včdom osobní
odpovčdnosti za provedeni stanovenCho úklidw včetnč možných sankci.
(6) Každý nájemce svým podpisem a uvedeným datem potvrdí provdcný úklid společných prostor v cvidcnci o provcdcnCm úkSidu
spokčných µostor, kterou vedc domovník (©ávCC) domu. Domovnik domu (odpovčdná osoba určená správcem domu), bude pravúkbč
konwobvat kvalitu provádčnCho úklidu spokčných prostor a plnčni úklidu podle zpmcovanCho r'ozdčlovniku.
(7) Z úklidu snčhu budou automaticky výřaumi Mjcmci starší 65-ti let a nájemci. kterým v tom brání jcjidi zdravotní stav. O vytazoNi
rozhodne zásiupcc vlastnik& provádčjici správu domu.
(b) Za samozřejmé sc považuje. že mimořádnč a bez zbytcčnCho odkladu provede každý nájemce úklid v případě, že dojde k zncčištčni
společných prostor v důsledku malování, stavebních úprav bytu či nčjakou jinou činností nájemcem provádčnou (objednanou) prací.
V případě bezdůvodného ncprovedeM úklidu určeným nájemcem podle rozde|ovnÍku nebo v případě, žc zncčištěni nájemcc způsobä

náklad nájcmce.
(9) Zajištční provádění úklidu domu je možno zajistit vlastniken) domu na základč požadavku minimálnč nadpoloviční včtšiny všech

s nájemci dohodnuté uvedené povinnosti v provádčni úklidu domu přecházejí z nájemců na subjekt provádčjicí úklid domu na základě
smlouvy nebo dohody uzavřené mezi ním a vlastníkem domu. Náklady na takto poskytovanou službu budou ročnč rozúčtovány dle počtu
osob uživajicIch jednotku nájemce v smluvnč sjednaných cenách. Domovnik domu (správce domu) je povinen pravidelnč kontrolovat
prováděni úklidu domu sjednaným dodavatelem služby a v případě zjištční nedostatků neprodlcnč přijímat opatřeni k jejich odstranční.

Čl.lX
Zajištěni tepelné pohody v domě

(l) Nájemce je povinen po dobu topné sezóny zajistit vytápčni všech místnosti své jednotky tak, aby minimálni vnitřní tcplota v jeho
jednotce neovlivňovala ncgativnč zajištěni tepelné stability domu. Pokud by nájemce udržoval v obytných místnostech bytové jednotky
teplotu nižší, než cca \7°C, mohlo by to mít za následek poškozeni jednotky i domu (např. vznik plísni, poškození obvodového pláštč domu,
atd.), zhoršení podmínek bydlení, způsobeni škod na jednotkách a navýšeni nákladů na vytápěni jednotek u ostatních nájemců. V připadZ že
nájemci bude prokázáno, že z důvodu nedodržení výše uvdenC minimální teploty místnosti jeho jednotky dojde ke způsobeni škody na
majetku pronajimatele nebo ostatních nájemců a ke zvýšeni nákladů na vytápčni, bude tento nájemce povinen škodu na majetku nebo
zvýšcné náklady na vytápčni ostatních nájemců uhradit.
(2) Nájcmcům není povoleno provádčt včtráni jdnotek do vnitřních prostorů domu. Včtráni spokčných prostor je nutné nájemci zabezpečit
tak, aby nedošlo ke hmotným škodám na majetku nájemců a k pronikání hlodavců či vstupu cizích osob do domu.

ČI.X
Chov domácích zvÍřat

Každý nájemce nese zodpovědnost za domáci zvířata, která chová ve své jcdnotce a současně je povinen dbát, aby ncdocházelo
k rušcní užívackh práv ostatních nájemců a znečišt'ování společných prostor včetně okolí domu.
(l) Nájemci je dovoleno chovat pouze zvířata a ptáky, jejichž chov v bytě je obvyklý. Zvířata a ptáky je dovoleno chovat pouze, pokud jejich
chov není hygienicky závadný a neohrožuje čistotu a bezpečnost v domě.
(2) K chovu vice než dvou psů nebojového plemene nebo koček, každého psa bojového plemene, k chovu jedovaých plazů a živočichů v
bytě je nutný písemný souhlas vlastníka domu udělený na základč písemného souhlasu Ininimálnč Yi všech nájemců jednotek v daném
vchodu domu. To sc nevztahuje na drobné ncjedovatC živočichy jako rybičky, křečky apod.
(3) Nájemce - chovatel psa či kočky je povinen zabezpečit zdravotní způsobilost svého zviřctc (zvířat). kterou prokazuje platným dokladem
vystaveným vcterinářem.
(4) Nájemci - chovatelé psů jsou povinni chov ohlásit vlastníkovi domu, který má právo požadovat osobnč nebo proslřcdnic(vim domovníka
(správce) domu pl'cdloženf dokladu o registraci psů u příslušného ni&tského úřadu a doklad o zaplaceni přislušnCho správního poplatku.
(S) Nájemce jako chovatel domácich zvířat je povinen dbát na to, aby jeho zvíře (zvířata) nczncčišťovalo (ii) společné prostory domu,
přistupovC chodníky a pozemky v okolí domu. Venčeni psů je přípustné jenom v souladu s obccnč úvwnou vyhláškou mčsta Chebu a nesmí
mít za následek omezováni práv ostatních nájemců. Nájen)ce chovající donAci zvířata je povinen ncprodlenč odstranit nečistotu způsobenou
jeho zvířetem. Chování jakýchkoliv zvířat a živočichů vc společných částech a prostorách domu, včetně sklepů nájemců, není
dovoleno.
V případě ncrcspcktováni uvedených zásad chovu domácich zvířat včetně živočichů a v případě opakovaných $tížností na zápach,
hlučnost, znečišCováni okolí či prostorů domu apod., může vlastník domu chov těchto zviřM zakázat.
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Dále v případě ncrcspcktováni provádčni úklidu zncčištčni společných prostor a okolí domu nájemccm-chovatclem zvířete,
je správce domu oprávněn zabczpcčit provedeni úklidu sjednanou odbornou firmou na náklad viníka.

ČI. XI
Pěstováni květin a sušcni prádla na balkonech domu

(l)Při pčstováni kvčtin na oknech a balkonech (lodžiích) musí nájemce dbát na to, aby nádoby s kvčcinami byly zajištčny proti pádu. Při
jejich zaléváni je nutné pcčovac o (o, aby voda ncstCkala po fasádč a oknech či balkonech v nižších podlažích a tím ncdocházclo k narušeni
fasády domu.
(2) VeškcrC včel odložcné na oknech a lodžiích musejí být náiemci zajištěny proti pádu.
(3)Jc přisnč zakázáno krmit holuby v oknech a na balkonech domu. V případě způsobení škody na majetku vlastníka domu nebo
ostatních nájemců nercspektovánim uvedených zásad, bude ze strany vlastníka domu provedeno vŮči viníkovi vymáháni finančních
náhrad nutných k sjednání nápravy a náhradě škody.

¢1. XII
Klepáni a čištěni předmětů

(l) Vyk!cpávat a vytřcpávat jakckoli pŕcdmčty je nájemcům dovoleno pouze mimo dům na jnistč k tomu určeném.
(2) Vyklepávat a vytřcpávat jakékoli přcdmčty z oken a balkonů je nájemcům přisně zakázáno.

¢1. XIII
lnformační zařízení v domě

(l) vývčsky a jiná informační zařízeni pro sdčlcni adresované nájemcům 7£ strany donovnika domu, správce dotnu a vlastníka domu. jsou
umistčny uvnitř domu na místcch pro tento účel 7fi7ených.
(2) Vlastník domu zabezpečí umístčni nástčnné informační tabule (vitriny) na viditelném mistč v přizeini každého vchodu domu, na kterou
bude vyvěšen tcnto domovní řád a všechny potřcbnC informace a údaje, ktcrC slouží pro informovanost nájemců.
(3) Součásti informaci pro nájemce uvcřejňovanC na nástčnných informačních tabulích (vitrinách) budou informace o důležitých kontaktních
telefonních číslech (policic, zdravotní záchranné služby, hasičů, havarijní služby atd.). jakož i informace týkající se užíváni, provozování,
správy, údržby a oprav domu, jednotek a společných prostor.
(4) Vlastník domu zabezpečí označeni všech hlavních uzávčrů (vody, plynu, elektřiny. požárních zařízení, atd.), k nimž musí být zabezpečen
přistup. Dále vlastník domu zabezpečí na informačním zařízeni v domč, zveřejněni cvakuačnich plánů a únikových cest pro případ vzniku
mimořádných situaci (požár, zemčtřeseni, atd.)
(s) Nájcmcc není oprávněn jakkoliv manipulovat s výše uvedenými hlavními uzávěry. Nájemce je může uzavřít jedině v případě
vzniku mimořádné situace, kdy není možné vyrozumět domovníka nebo správce domu a může z tohoto důvodu dojít k prodkní při
zamczcní vzniku ohrožení zdraví a majetku nájemců a vlastníka domu. O této skutečnosti je příslušný nájemce povinen okamžitč
informovat domovnÍka domu a správce domu tclefonem na stanovené číslo havarijní služby. V případě nutnosti uzavřeni některého
z hlavních uzávčrů při prováděni povolených oprav nebo úprav v jednotce, je nájemce povinen požádat o souhlas s jejich uzavřením
domovníka nebo správce domu, který uzavřeni a náslcdnC otcvřeni zajisti. Současnč o uzavřeni a opčtovnCm otevřeni hlavních uzávčrů lnu$i
být všichni nájemci s přcdstihcm informováni. Otevřeni hlavních uzávěrů je možné výhradně po přčdchozi oznámcní, které musí být
všemi dotččnými nájemci vzato na včdomí.
(6) Nájemci jsou povinni na poštovních schránkách v místě k tomu určeném vyznačit své jméno, aby bylo možno doručovat poštu na jejich
adresu.

ČI. XIV
Závčrečná ustanovení

(l) Nájemci jsou povinni vcškcrC záležitosti v jednotkách a domč uvést do souladu s tímto domovním řádem nejpozději do i mčsícc ode dne
jeho platnosti.

(2) Tento domovní rád je závazný pro všechny nájemce domu.
(3) Pokud dojde ke sporu ve vztazích upravených domovním řádem, bude jej řešit vlastník domu cestou svého správce nebo osobně.
Prioritou vlastnika domu pro řešení nedostatků v plnění domovního řádu ze strany nájemců, je vzájemný zájem na jejich
odstraněni. V případě, že nájemce ncni ochotčn uvést své chováni do souladu s pravidly vydaného domovního řádu, bude vůči němu
postupováno tak jak je dále uvedeno.
(4) Jestliže nájemci jednotek nebo ti, kdo $ nim bydlí nebo jej navštÍvÍ, zavinčnč a hrubě poruší povinnosti stanovené tímto
domovním řádem, budc postupováno vůči nim v rozsahu závažnosti porušcni domovního řádu.
(S) V domech, kde je zřízena Nnkcc domovníka, jsou všichni nájemci povinni respektovat jeho pokyny a požadavky spojené sc správou a
provozem domu, včetně plnění povinností daných tímto domovním řádem.
(6) Opakované porušování domovního řádu ze strany nájcmce, bude důvodem k vypovčzení nájmu jednotky.
(7) Upravovat tento domovní řád, provádčt v nčm změny a upouštčt od stanovených sankci je možné výhradnč na základč rozhodnutí
vlastníka domu po schválení Radou mčsta Chebu.
(B) Tento domovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení usnesením Rady města Chebu.
(9) Skutečnosti a povinnosti nájemců spojené s nájmem a uživánim jednotek, které nejsou uvedené v tomto domovním řádu, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), vc znění pozdčjšich předpisů a dalších platných legislativnich

norem.
(10)Tento domovní řád byl aktualizován v souladu s NOZ ke dni 1.1.2014.

V Chebu dne l. ledna 2014

RNDr. Pavci Vanoušck v. r.
marosta mčsta

Be. Tomáš Linda v. r.
jni$lostaros(a
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