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SMLoUVA o PoDľÁĺľĺuPARKovłcÍHosľÁnÍ
Evid.ě.ČS : 2007 lŻ3l2l 672

mezi smluvními stranami :

se sídlpm nám. 14. října č.4,Praha 5, PSČ:I5O 22

zastoupená staĺostou JUDr. Milanem Janěíkem, MBA'

IČ:00063631

oIČ:CZ 00063631,

(dále jen Nójemce)

a

Česká spořitelna, a.s.

se sídlem v Praze4, olbľachtova 792916Ż, PSČ140 00
zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze, oddíl B, vložka II71
IČ: 45Ż44782
DIČ:CZ45244782
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., ěísloúčf
osobní kontakt a dodací adľesa pľo poštorłrízásilky:
Česká spořitelna, a.s.

úsek 2300 - odd' Ż31'2,Ing.Soňa Rypotová
Politických vězňů 183

Ż66 64 Beľoun
(dále jen Podnójemce)

Nájemce uzavÍel3o.1'2O07 spľonajímatelem - firmami DELcIs čR,a.s., se sídlem
Plzeňská 233/8,15000 Pľaha 5,IČŻ6142881 a Cheshunt Stoľes čRs.ľ.o., se sídlem
Pľaha 6, Podbabsk á 87 lI7 , IČ:6258482l -zastoupe nými na základě mandátní smlouvy
společnostíAMC - PRAGUE s.ľ.o.' se sídlęm Pľaha 5, Plzeňská 1613217,PSČ150 00,

IČ:26496 IŻ7:

smlouvu o nájmu paľkovacíchstáníč.1'-Ż0 v objektu nehlídaného placeného
parkoviště, kteľéje umístěno ve 3. podzemním podlatí budovy č,.p.233, obec Praha,
k.ú.Smíchov, obchodního centľa Nový Smíchov, nacházejícíhose na adrese Plzeňská
Ż33 l 8 v Praze 5 (dále jen obchodní centľum).

II.

Pľonajímatel udělil nájemci dne 7.3.2007 souhlas k podnájmu paľkovacího stání.
Na základě tohoto souhlasu a usneseníRMČč.18/64512007 z15'5.2OO7 přenechává
nájemce podnájemci do podnájmu 2 paľkovací stání č.154 a 153 - ve 3' podzemním

část Pľaha 5,

I.



podlaži v obchodním centru za úéęlręmparkování osobního vozidla a podnájemcę toto

paľkovacístání do podnájmu přijímá.

ru.

Smlouva o podnájmu se uzavirá na dobu do 3LIŻ.Ż007 s tím, źemtňę byt pľodloužena

po dohodě smluvních stľan o dalšíobdobí ( do 3I.IŻ'2008), dojde-li k pĺodlouženídoby

twáni smlouvy o nájmu na tuto dobu. V případě zájmu o pľodlouženínájmu

PoDNájem ce potädá nejpozději do 3 1. 1 0.2007.

Smlouva o podnájmu bude ukoněena uplynutím sjednanédoby' Před tímto teľmínęm

bude smlouva o podnájmu ukoněena v případě ukoněení nájemního vztahu męzi

nájemcem a pľonajímatelem nebo odstoupením nájemce od smlouvy.

Nájemce je opľávněn od smlouvy odstoupit, pokud je PoDNájemce opakovaně

v pľodlenís úhľađoudohodnuté ceny podnájmu nebo uživźnpaľkovací staní v rozporu

s účelempodnájmu.

IV.

Cena podnájmu je sjednána dohodou smluvních stĺan ve \.,ýši6.400,- Kč+ přísl. sazba

DPľVrolďpaľkovací stání ( slovy: šest tisícčtyři sta korun českých). Cena podnájmu je

splatná jednońzovou splátkou ke đn ůtě 30-ti dnů od

vystaveňĺ d et vedený u České

spořitelny a.s

Nájemce a PoDnájemce dohodli, žeparkovací místo bude uživáno od 4.6.2007 do

3LIŻ'2007 a podíl ľočníhonájemného bude vyfakfuľován zatoto období.

Cena podnájmu nebude za Źádných okolností sníženakvůli přeľušeníprovozu

paľkovacích automatů a závor, výtahů, eskalátorů, krádeźi ěi škodě na věcech

PoDNájemce nebo z jiných důvodůnemožnosti uźívźnÍčivstupu do Parkoviště.

V

Nájemce nenese źádnou odpovědnost za škody nazaparkovaném vozidle, ani na věcech

v něm umístěnénębo za ztrátu ći odcizení věcíčivozidla' PoDNájemce beľe na

vědomí, žeParkoviště není zabezpeěené a Źę Pronajímatel není schopen zamezit třetím

osobám v přístupu do něj.

VI

PoDNájemce je opľávněn využívatStání výhľadně za űěďrem parkování osobního

vozid|a osobami, kterým nájemce svěřil paľkovacikarty. PoDNájemce je odpovědný za

chováníjakékoliosoby, kteľésvěřil tyto karty.

vII.

1' PoDNájemce je povinen uŹívat Stání takovým způsobem, aby nezpůsobil škody na

zaÍízęniani jakýchkoliv jiných souěástech obchodního centľa nebo na majetku jiných

návštěvníkůobchodního centra. NestanovĹli Smlouva jinak' není PoDNájemce
oprávněn umístit své vozidlo na żádném jiném paľkovacím stání v Paľkovištikromě

Stání.
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2' Pokud v ľozporu s touto Smlouvou umístí ľcioNĺ1e-ce své voziđlo na jiném

parkovacím stání než' Stání' je povinen (1.) okamžitě vozidlo ztohoto jiného

paľkovacího stání odstľanit a (Ż.) zaplatit Pľonajímateli 500,- Kč (slovy: pět set korun

ěeských) za kaž,dý zapoćatý kalendářní den takového porušení Smlouvy. Povinnost

zap|atit tuto pokutu se nedoýká povinnosti PoDNájemce k náhľadě škody, která by

vzĺ1kla Nájemci porušením této, nebo jakékoli jiné povinnosti Nájemce.

3. Pronajímatel je povinen zajistit, aby bylo Stání po celou Dobu nájmu k dispozici

Nájemci i PoDNájemci. v případě, Źe Stání obsadila jiná osoba bez svolení
Pľonajímatele či Nájemce (tj. v případě, żę na Stání je umístěné jiné vozidlo, neŽ

vozidlo osoby dľžící Paĺkovací kartu), je Pľonajímatel povinen zajistit PoDNájemci na

žádost adľesovanou peľsonálu paľkoviště nepľodleně možnost umístit vozidlo na

náhradním paĺkovacím stání v Paľkovišti a zjednat nápľaw.

4. Nájemce i PoDNájemce jsou povinni dodľžovat ''Provozní řád podzemního

paľkoviště'', kteľý je vyvěšen v pľostorách Parkoviště (dále jen Provozní řóĄ, a to s

qýjimkou povinnosti Nájemce i PoDNájemce platit paľkovné dle Pľovozního řádu.

Pokud Pľonajímatel, kteý je opľávněn v odůvodněných případech změnit Pľovozní řád
jednostranně a pokud timnęzastúlne do ostatních ustanovení této Smlouvy, je Nájemce
povinen o změně infoľmovat PoDNájemce. Změna Provozního řádu nabývá úěinnosti
nejdříve 10 dnů po oznámení o jeho změně Nájemci.

5. PoDNájemcę obdľží od Nájemce při podpisu této Smlouvy na kaž,déjedno Stání
jednu parkovací kartu, kteľá mu umožní prístup ke Stání v souladu s touto Smlouvou
(Paľkovací karta), ''Provozní řád podzemního parkoviště'' a situační zá|łęs parkovacího
místa. Pľonajímatel je opľávněn deaktivovat Parkovací kaľtu kdykoliv, kdy je podle

Smlouvy oprávněn zabránit Nájemci i PoDNájemci v přístupu ke Stání, zejména
v případě ukoněení nájmu, nebo jakémkoli jiném poľušení Smlouvy ěi Pľovozního řádu
PoDNájemcem anebo osobou držící Paľkovací kaĘ PoDNájemce. Při ztrźńéParkovací
kaĘ uhľadí PoDNájemce Pĺonajímateli poplatek ve qýši 50,- Kč (bez DPH) zavydéni
nové Paľkovacikarty.

6. PoDNájemce nesmí pľovádět ž'ádné stavební nebo jiné úpravy Stání nebo jiných
prostoľ obchodního cęntľa.

7. PoDNájemce odpovídá za jakékoliv škody způsobené Pľonajímateli nebo třetím
osobám jím nebo osobami, kteľé ažívaji Stání s ním nebo na základě jeho povolení'

8' Pronajímatel je oprávněn po přechodnou dobu znemożnit Nájemci i PoDNájemci
uživáni Stání bez vlivu na ýši Nájemného, a to z důvodů opľav nebo z jiných
pľovozních důvodů, pokud po takovou dobu poskytne Nájemci i PoDNájemci možnost
umístit vozidlo na náhradním paľkovacím stání v Paľkovišti' Pľonajímatel oznźtmi
Nájemci a ten PODNtýemcitakové opatření nejpozději 3 (tři) dny předem.

VM

Smluvní stľany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci
smluv vedęné ÚvĺČ praha 5, kteľá bude vyřejně přístupná a bude obsahovat údaje o
smluvních stľanách' předmětu smlouvyo číselné oznaěęní této smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní stľany prohlašují, Že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich uŽití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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IX

1' Tato smlouva byla vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichžPoDNájemce obdľži2
vyhotovení, ostatní vyhotovení jsou uľčenapro potřeby Nájemce.

2.Tato smlouva nabýváplatnosti podepsáním oprávněnýmizétstupci obou smluvních
stran.

3. Zmény této smlouvy musí být zpľacovány formou písemných dodatků
podepsaných opľávněnými zástupci smluvních stran.

V Berouně dne
.'/,6. ,fupy

Podnájemce

Y Pruze dne ...:.3,. n7. ' tĺl07

Nájemce:

JUDľ
ch investic
e

Jana
vedoucí oddělení nemovitosti

odboľ 2310, úsekŻ300, centrálavPraze
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