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SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO MÍSTA 

v objektu Nákupního centra Eden 
č. PS28/2017 

č. 2017/146 NAKIT 

Tesco Stores ČR a.s. 
se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1377 
IČ: 453 08 314 
DIČ: CZ 453 08 314 
bankovní spojení: 
zastoupená 
(dále jen „pronajímatel") 

a 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vl. 77322 
IČ: 04767543 
DIČ: CZ04767543 
zastoupená 

RZ vozidla: 

Kontakt: 
e-mail: 
(dále jen „nájemce")

(dále také jako „smluvní strany") 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Nákupního centra Eden, na adrese
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, budova č.p. 1527 postavená na pozemku parc.č.
1868/7, nacházejícího se v katastrálním území Vršovice, vše zapsáno na listu vlastnictví č.
1393, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
(dále jen „centrum"), jehož součástí jsou i prostory podzemních garáží (dále jen
„Parkoviště"). Pronajímatel prohlašuje, že jako vlastník budovy, je oprávněn je, resp. jejích
části nájemci pronajmout.

2. Předmětem nájmu je část nebytového prostoru v rozsahu 8 nespecifikovaných (v daném
okamžiku neobsazených) parkovacích míst ve 2. podzemním podlaží centra tak, jak jsou
parkovací místa specifikována v plánu, který tvoří Přílohu a) této smlouvy (dále jen
,,Předmětné prostory).

3. Předmětné prostory se nájemci přenechávají pouze a jedině za účelem parkování 8 osobních
motorových vozidel s hmotností do 3,5 t a  s max. výškou do 2,20 m, a to neomezeně po celou
dobu nájmu.

4. Pronajímatel se zavazuje po zaplacení nájemného a depozitu vydat nájemci 8 ks
magnetických přístupových karet (dále jen „Přístupové karty"), které umožňují volný
vjezd/výjezd do/z Parkoviště, nebo parkovací karty centra potvrzené pronajímatelem.

Čísla parkovacích karet: 49975 (001 ), 75681 (002), 60840 (003), 79229 (004), 81678 (005),
50704 (006), 64604 (007), 55331 (008)







4. Nájemce se zavazuje, že neporuší právní předpisy týkající se boje proti korupci a úplatkářství
platné v rámci právního řádu, kterým se řídí Smluvní strany a ustanovení této smlouvy.
Nájemce se zavazuje řídit Protikorupčními zásadami, které tvoří přílohu c) této smlouvy a
zajistí jejich dodržování ze strany svých statutárních orgánů, zaměstnanců a zástupců.

5. Uživatel uděluje společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00
Praha 10, IČ 45308314 (dále jen „Poskytovatel") souhlas se zpracováním osobních údajů
prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému, provozovaného za účelem
ochrany majetku Poskytovatele a bezpečného provozování podzemního parkoviště. Osobní.
údaje bude zpracovávat Poskytovatel. Osobní údaje budou zpřístupněny (v případě
mimořádných událostí orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení
přestupkového řízení apod.). Kamerový systém se skládá z kamer umístěných u vjezdu na
parkoviště, výjezdu z parkoviště a dalších vybraných prostorech centra, a to na adrese
Vršovická 1527 /68b, 100 00 Praha 10. Záznamy budou uchovány po dobu 48 hodin. Režim
kamerového systému je nepřetržitý. Souhlas se zpracováním je udělen na dobu neurčitou.
Uživatel byl informován o právu na přístup k osobním údajům v souladu s § 12 a o právu
žádat vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu v souladu s§ 21 zákona č. 101/2000 sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva se řídí právním řádem české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "Zákon"). Strany tímto sjednávají, že ustanovení 2223, 2230,
2232, 2287 a 2305 Zákona se pro účely této smlouvy neuplatní.

7. Tato smlouva představuje konečné a úplné ujednání smluvních stran ve vztahu k předmětu
této smlouvy a nahrazuje veškerou korespondenci, jednání či jiná sdělení nebo dokumenty.
Veškeré změny, dodatky, vypuštění nebo nahrazení této smlouvy nebo jakýchkoliv jejich
podmínek nabývají platnosti pouze a výlučně, jsou-li vyhotoveny v písemné podobě a
opatřeny podpisem obou smluvních stran či jejich zástupců.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné,
účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena

9. Smluvní strany prohlašují, že se chovají již od 1. 9. 2017 tak, jako by již tehdy smlouva byla
uzavřena. Smluvní strany se tedy výslovně dohodly, že tato Smlouva se vztahuje i na
podmínky a rozsah plnění poskytnutého od 1. září 2017 do dne nabytí účinnosti této Smlouvy

1 O. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Situační plánek Předmětných prostor
b) Provozní řád nehlídaného podzemního parkoviště
c) Protikorupční zásady

V Praze dne .. v Praze dne . . .  C!r .. 0.: /.Q.13 .. 

za Národní agentura pro komunikační a 
informační technologie, s.p. 

jako nájemce 
















