
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ 
VĚCNÉHO PRÁVA STAVBY 

UZAVŘENÁ 

MEZI 

MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 6 

A 

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ S.R.O. 

DNE 22.12.2017 



Nfže uvedené smluvni strany uzavřely v souladu s ust § 1240 a násl Občanského zákoníku (jak je 
tento pojem definován v Pr!loze 1) nfže uvedeného dne, měslce a roku tuto smlouvu o zřízeni 
věcného práva stavby ("Smlouva"): 

Městská část Praha 6, IČO· 000 63 703, se sldlem čs armády 601/23, Praha 6 - Bubeneč, 
PSČ. 160 52 (dále jen .. MČ"), a 

2. Vítězné náměstí s.r.o., IČO: 285 11 441 , se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město. 
PSČ· 11 O 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp zn. C 258892 (dále Jen .Stavebník") 

(MČ a Stavebník společně dále jen .Smluv ní s trany" a Jednotlivě dále jen .Smluvni strana") 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. MČ jsou do správy svěřeny Nemov1tosti (jak je tento poJem definován v Přfloze 1) a Je 
oprávněna s mm i nakládat jako Jejich vlastník; 

B. Stavebník má zájem nabýt k Nemovitostem Právo stavby (jak je tento pojem definován 
v Příloze 1) za ůčelem budoucí realizace Projektu (jak je tento pojem definován v Přileze 1 ), a 
to za podmínek sjednaných v této Smlouvě, 

C. Smluvní strany uzavřely Dohodu o narovnáni (jak je tento pojem definován v Příloze 1) 
upravující narovnáni sporných práv a povinnosti Smluvních stran týkajících se Nemovitosti, 
které vznikly předevšlm v souv1slosti se Smlouvou o zřízeni VB (jak je tento pojem definován 
v Přileze 1 ); 

O. Narovnání popsané v Dohodě o narovnáni předpokládá uzavřeni této Smlouvy za účelem 
realizace Projektu; 

DOHODLY SE SMLUVNI STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. VÝKLAD 

1.1. V této Smlouvě mají pojmy s velkým pfsmenem význam Jim př1fazený v Příloze 1 této Smlouvy. 

1.2. Následujlcf přílohy ( .. Přilohy" ) jsou připojeny k této Smlouvě a tvoří JeJí nedílnou součást: 

Příloha 1: 
Př!loha 2. 

Příloha 3: 
Přiloha 4. 

Definice; 
Výpis z katastru nemov1tosti - list vlastnictví č. 877 pro katastrální území 
Bubeneč, obec Praha, vedený Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha ne staršl než 5 dni před podpisem Smlouvy; 
Prohlášeni Smluvnlch stran; 
Vzor Záruky 1 a Záruky 2. 

1.3. Odkazuje-li tato Smlouva na článek nebo pfilohu rozuml se tím příslušný článek či příloha této 
Smlouvy, není-li výslovně uvedeno či nevyplývá-li z kontextu něco jiného. Jednotné ť':islo 

zahrnuje množné a naopak. nevyžaduji-li souvislosti, v n1chž je výrazu použito, něco jiného 
úvodnf ustanoveni (preambule) této Smlouvy i jeJf přflohy tvor! nedllnou součást této Smlouvy 

1.4. Vzhledem k tomu. že je tato Smlouva výsledkem vyjednáváni obou Smluvních stran, Smluvní 
strany sjednávají, že žádný jeJ! článek nebo ustanoveni nelze přisoudit výlučně jedné z nich 
s tfm, že JeJ v rámc1 jednáni o této Smlouvě použila Jako prvnl 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. MČ prohlašuje, že Je ke dnt uzavření této Smlouvy osobou oprávněnou diSponovat 
s následujícími nemovitými věcmi ve vlastn 1ctví HMP a v souladu s § 18 a 19 ZHMP a § 17 
Statutu osobou oprávněnou vykonávat př1 nakládáni s těm1to nemov1tostm1 všechna práva a / 



povinnosti vlastníka a rozhodovat o všech majetkoprávnich úkonech s nimi spojených v plném 
rozsahu: 

(i) pozemek parc. č. 1104/1, jiná plocha, ostatni plocha; 

(ii) pozemek parc. č 1104/2, jiná plocha, ostatnl plocha; 

(iii) pozemek parc. č. 1104/3, jiná plocha, ostatní plocha; 

vše v obci Praha, část obce Bubeneč, katastrálnl územl Bubeneč, zapsáno na listu vlastnictvl 
č . 877 vedeném Katastrálnlm úi'adem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, který tvoří 
Přllohu 2 této Smlouvy, jakož i se všemi jejich součástmi a přfslušenstvim , a to včetně staveb, 
podzemních síti a dalši infrastruktury umístěných na nemovitostech dle bodu (i) - (iii) výše 
a/nebo v nich, jejichž vlastnlkem je MC nebo s nimiž je oprávněn disponovat v rozsahu 
obdobném jako s nemovitostmi dle bodu (i) - (iii) výše, společně s náležejicimi právy a 
povinnostmi (společně dále jen "Nemovitost i"). 

2.2. Ke dni podpisu této Smlouvy vázne na Nemovitostech věcné břemeno a věcné předkupní právo 
ve prospěch Stavebnlka, jak plyne z listu vlastnictví č. 877, který tvor! Prllohu 2 této Smlouvy. 
Smluvnl strany potvrzuji, že budou obě tato věcná práva zrušena za podmlnek a postupem 
stanoveným Dohodou o narovnání. 

2.3. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvnfch stran souvisejicich se zřizenim 
práva stavby zatěžujlciho Nemovitosti ve prospěch Stavebnika. 

3. PRÁVO STAVBY 

3.1. Za podmínek stanovených touto Smlouvou zřizuje MC ve prospěch Stavebnlka právo stavby 
zatěžuj lci Nemovitosti v jejich celém rozsahu spočivajic i v právu zřidit a mit na/v zatížených 
Nemovitostech Budovu (dále jen .Právo stavby"). Stavebnik toto Právo stavby od MC přijímá a 
zavazuje se za něj MC zaplatit dohodnutou úplatu. 

3.2. Pro vyloučeni všech pochybností Smluvni strany potvrzuji, že Budova (ani žádná jiná stavba) 
prozatrm na Nemovitostech nestoji, nenf jejich součásti ani neni součásti jakéhokoli jiného 
práva stavby zatěžujiciho Nemovitosti (čl jejich část). Budova se stává součástí Práva stavby. 

3.3. Účelem Práva stavby je výstavba a provozováni Budovy v rámci realizace Projektu, přičemž se 
Stavebník zavazuje, že se podstatně neodchýlí od specifikací Projektu, resp. Budovy, 
uvedených v této Smlouvě (zejména, nikoliv však výlučně , pokud jde o nezvětšování objemu 
Budovy a způsob využiti Budovy). 

3.4. Smluvni strany berou na vědomí a souhlasí, že Budova nemusí být postavena na celé ploše 
Nemovitosti za předpokladu, že bude vyhovovat Právu stavby. Tato skutečnost nebude mít dle 
vůle Smluvních stran žádný vliv na rozsah nebo obsah Práva stavby. 

3.5. Budova musr vyhovovat Právu stavby a splňovat požadavky příslušných obecně závazných 
právnfch předpisu a rozhodnutí, souhlasu a jiných závazných správních aktu přls lušných orgánu 
veřejné moci, a to Územního rozhodnutí, stavebního povoleni či jiného obdobného 
veřejnoprávního aktu s týmiž účinky a Kolaudačniho rozhodnuti. 

3.6. Součásti zřízeného Práva stavby je také oprávněni Stavebnlka zatěžovat Nemovitosti věcnými 
břemeny ve prospěch vlastn iků a provozovatelů inženýrských sitr a rozvodů za účelem lepšfho 
uživánl Budovy, jejl výstavby a provozu v souvislosti s realizací Projektu. Zatěžováni 
Nemovitostí jinými obligačnimi nebo věcnými právy ve prospěch třetích osob (včetně zatržení 
Nemovitosti za účelem poskytnuti zaj ištěni pro účely případného financování Projektu) podléhá 
předchozímu plsemnému souhlasu MC, přičemž takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen 
či oddálen. Nebude-li z jakéhokoli důvodu možné, aby Stavebník své oprévněni dle tohoto 
odstavce v plném rozsahu vykonal, zavazuje se MC zfldit k Nemovitostem Stavebníkem 
požadovaná obligační í věcná práva ve prospěch tfetich osob, a to vždy nejpozději do 
devadesáti (90) dnů ode dne doručeni pisemné výzvy Stavebnlka ke zrizenl takového préva 
třetr osoby; uvedené lhůta k součinností MC plat! i pro zatržen i Nemovitosti jinými obligačnlm i 



nebo věcnými právy ve prospěch třetích osob schválená ze strany MC. Pripadné správní 
poplatky spojené s výše uvedeným zatížením nese Stavebník. 

3.7. Právo stavby dle této Smlouvy se zrizuje na dobu určitou, a to na dobu 1 roku od podpisu této 
Smlouvy (dále jen "Období"). 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že Obdob! se automaticky prodlouží o jeden (1) rok, a to i 
opakovaně až do maximální doby 99 let ode dne podpisu této Smlouvy, pokud nejpozději 2 
(dva) měsíce před uplynutím Období, případně před uplynutím každého prodlouženého Období, 
Stavebník nebude zapsán jako vlastník Nemovitostí v katastru ne-movitostí. Smluvní strany se 
v této souvislosti dohodly, že Stavebník je za účelem zápisu prodlouženi Období do katastru 
nemovitostí oprávněn, a to i opakovaně, vyhotovit plsemné potvrzeni podepsané výlučně 
Stavebníkem (a v přlpadě potreby také Stavebníkem za a na účet MC) o tom, že došlo 
k prodlouženi Období o jeden (1) rok a za MC a Stavebníka podat návrh na zápis prodlouženi 
Období do katastru nemovitostí. MC se zavazuje Stavebníkovi poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost za účelem zápisu prodlouženi Období do katastru nemovitostí, včetně podpisu 
potřebných dokumentů vyžádaných ze strany Stavebníka, a to nejpozději do třiceti (30) dní od 
doručení výzvy Stavebníka. Pokud MČ poruší svou povinnost součinnosti dle předchozl věty a 
toto porušeni nenapravl ani po plsemné výzvě Stavebníka se lhůtou k nápravě v délce 
minimálně deset (10) pracovnlch dnů, zavazuje se zaplatit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 
25.000,- Kč za každý den prodleni. Nárok na náhradu škody Stavebníka v plné výši neni tímto 
ustanovením dotčen . Ustanoveni článku 5.2 se přiměřeně použiji také za účelem vkladu 
prodlouženého Období do katastru ne-movitosti. 

3.9. Smluvní strany shodně konstatuji, že Stavebník nemá povinnost provést stavbu Budovy do 
určité doby. Stavebník je oprávněn, nikoli povinen, zahájit prováděni stavby Budovy kdykoli 
v době trvání Práva stavby, aniž by to představovalo porušeni jakékoli povinnosti Stavebníka 
vůči MC. 

3.10. Pro vyloučeni pochybnosti Smluvní strany shodně prohlašuji, že je Stavebník oprávněn dát 
Nemovitostí a/nebo jakoukoli jejich část za úplatu do užíváni a/nebo požíváni třetl osobě za 
účelem provozováni parkoviště a za jiným účelem pouze s předchozím písemným souhlasem 
MČ (který nebude bezdůvodně odepřen) , a to zejména v rozsahu, v jakém to, dle uvážení 
Stavebníka, nebrání faktickému prováděni stavby Budovy. Případné plody a požitky, které 
vzniknou v souvislostí s umožněním užívání Nemovitosti (či jejich části) za úplatu ve smyslu 
předchozí věty, náležej! výhradně Stavebníkovi. 

4. ÚPLATA ZA ZŘiZENÍ PRÁVA STAVBY 

4.1. Stavebnlk se zavazuje platit MC za zřízeni Práva stavby dle této Smlouvy úplatu ve výši: 

(í) 4.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tislc korun českých) bez DPH za každý 
kalendářnl rok trvánl Práva stavby až do dne předcházejlclho dni, v němž dojde k vydání 
právně účinného Kolaudačního rozhodnuti ve vztahu k min. 50% ploch všech jednotek 
vymezených v Budově nebo 50% všech ploch nacházejlclch se v Budově, nejpozději však 
do dne uplynutí 48 měslcú od uzavřeni této Smlouvy (dále jen . úplata do kolaudace"), a 

(ii) 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) bez DPH za každý kalendářnl rok 
trvání Práva stavby ode dne vydání pravně účinného Kolaudačního rozhodnutí ve vztahu 
k min. 50% ploch všech jednotek vymezených v Budově nebo 50% všech ploch 
nacházejících se v Budově, nejpozději však ode dne následujícího po dni uplynutí 48 
měsfců od uzavřeni této Smlouvy (dále jen "Úplata po kolaudaci") 

(Kterákoli z úplat, ať již Úplata do kolaudace nebo Úplata po kolaudaci dále jen "Úplata"). 

4.2. Úplata do kolaudace MC nálež! počlnaje Dnem účinnosti. V pflpadě, že by Úplata náležela MC 
jen za čést příslušného katendářniho roku (tj. k vydání právně účinného Kolaudačního 
rozhodnutí ve vztahu k min. 50% ploch všech jednotek vymezených v Budově nebo 50% všech 
ploch nacházejících se v Budově by došlo v jiný den než v den výročí Dne účinnosti) , nálež! MC 
poměrná část Úplaty (počitáno dle skutečného počtu dnů, kdy měla MČ nárok na Úplatu do 
kolaudace a/nebo Úplatu po kolaudaci). 



4.3. Sjednaná Úplata bude hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, jejichž výše bude rovna 
jedné čtvrtině sjednané Úplaty dle článku 4.1. výše Tyto čtvrtletnr splátky sjednané Úplaty 
budou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendáfnlho čtvrtletí (tj. ke dni 31.3., 30.6., 
30.9., 31 .12.), za které pfisluší, formou bezhotovostního pfevodu na Bankovnr účet MC 
(nepřipadne-li Den účinnosti na první den kalendáfního čtvrtletí, pak bude prvni splátka Úplaty 
do kolaudace poměrně ponížena). Obdobně se bude postupovat při výpočtu Úplaty po 
kolaudaci také v pflpadě , nepi'ipadne-li den vydáni Kolaudačniho rozhodnuti na prvnl den 
kalendáfniho čtvrtletl. 

4.4. Výše sjednané Úplaty v každém pflslušném kalendáfnlm roce bude vždy s účinnosti od 1.1. 
pflslušného kalendáfnlho roku procentuálně navýšena o mlru inflace vyjádřené pflrůstkem 
průměrného ročniho indexu spotřebitelských cen za obdob! předchozí kalendáfnlho roku 
publikovaného Ceským statistickým úřadem. Vyčísleni tohoto navýšeni je MC povinna zaslat 
Stavebnikovi formou písemného oznámeni vždy nejpozději do 15. bfezna pflslušného 
kalendářního roku. Poprvé bude popsaným způsobem navýšena Úplata pro rok 2018. 

4.5. Smluvnl strany se dále dohodly, že Stavebnlk zapJati MC jednorázový doplatek ve výši 
4.600.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tislc korun českých korun českých) bez DPH za 
každý kalendáfni rok, v němž trvala povinnost Stavebníka platit MC Úplatu do kolaudace, a to 
až do dne. podle toho co nastane dfive, (a) předcházejícího dni vydáni právně účinného 
Kolaudačnlho rozhodnuti ve vztahu k min. 50% ploch všech jednotek vymezených v Budově 
nebo 50% všech ploch nacházejících se v Budově nebo (b) nabytí vlastnického práva 
Stavebníka k Nemovitostem nebo (c) uplynutí 48 měslců od uzavřeni této Smlouvy (dále jen 
.Doplatek"). V pflpadě, že povinnost Stavebníka platit MC Úplatu do kolaudace trvá jen po část 
kalendáfniho roku, nálež! MC Doplatek jen v poměrné výši (pfepočítávané na dny). Doplatek je 
splatný nejpozději do tficeti (30) dnů ode dne, podle toho co nastane dříve , {a) vydáni právně 
účinného Kolaudačnlho rozhodnuti ve vztahu k min. 50% ploch všech jednotek vymezených 
v Budově nebo 50% všech ploch nacházejicich se v Budově formou bezhotovostniho pfevodu 
na Bankovní účet MC nebo {b} nabytí vlastnického práva Stavebníka k Nemovitostem. 

4.6. K Úplatě i Doplatku bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými obecně závaznými 
právnimi pfedpisy. 

4.7. Smluvni strany souhlasně prohlašuji, že jsou Úplata a Doplatek konečné a že MC nebude 
náležet za zfizeni Práva stavby dle této Smlouvy žádný příplatek, doplatek nebo vfceplnění. 
V souladu s§ 1 odst. 1 zákonného opatfeni senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabyti nemovitých 
věci, v platném zněni , je poplatníkem daně z nabyti nemovitých věcí při nabyti Práva stavby na 
základě této Smlouvy Stavebník jako nabyvatel. 

4.8. Smluvni strany se pro vyloučeni všech pochyb dohodly, že povinnost Stavebnlka platit MC za 
zflzeni Práva stavby dle této Smlouvy Úplatu zaniká také ke dni, kdy se Stavebník stane 
vlastníkem Nemovitostí . 

4.9. Stavebník se zavazuje nejpozději do pěti (5) pracovnich dnů od podpisu této Smlouvy 
poskytnout MC zajištěni ve formě ručeni na úhradu (a) 50% Doplatku dle článku 4.5 a 4.6 této 
Smlouvy, tj. až do výše 9.200.000 Kč, která bude vystavena společnosti Penta lnvestments 
Limited, se sidlem 47th Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 OBD, Channel lslands, registračni 
čislo 109645 (dále jen .Záruka 1u) a (b) 50% Doplatku dle článku 4.5 a 4.6 této Smlouvy, tj. až 
do výše 9.200.000 Kč, která bude vystavena společnosti KAPRAIN REAL ESTATE HOLDING 
LIMITED, společnost založená a existujlci podle práva Kyperské republiky, se sidlem Giannou 
Kranldioti 9, 2nd Floor, FlaUOffice 210, Nicosia, 1065, Kyperská republika, Reg. č.: HE 338897 
(dále jen "Záruka 2"). Záruka 1 a Záruka 2 se bude řídit právními předpisy Ceské republiky, 
bude neodvolatelná a bezpodmínečná, vystavená dle vzoru přiloženého jako Příloha 4 této 
Smlouvy a bude platná po dobu nejméně 52 měslců od uzavřeni této Smlouvy 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Právo stavby vznikne Stavebníkovi provedeni m jeho vkladu na základě této Smlouvy do 
katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen pfislušnému 



katastrálnímu úřadu . Do doby provedeni vkladu dle prvnl věty tohoto odstavce jsou Smluvnl 
strany svými smluvnfmí projevy vázány. 

5.2. Společně s touto Smlouvou podepiš! Smluvní strany také návrh na vklad Práva stavby do 
katastru nemovitostí, který Stavebnfk doručí příslušnému katastrálnímu úřadu . Správnl poplatek 
hradf Stavebník. Shledá-li přlslušný katastrálni úřad v návrhu na vklad vady, které brání zápisu 
Práva stavby, a vyzve jednu nebo obě Smluvnf strany k jejich odstraněni nebo k doplnění 
návrhu, zavazují se Smluvní strany učinit všechny kroky k tomu, aby takové vady byly 
odstraněny nebo údaje doplněny. Bude-li hrozit zamitnutí návrhu na vklad, zavazuji se Smluvní 
strany vzit návrh na vklad zpět a podat nový návrh na vklad v souladu s touto Smlouvou, který 
bude vyhovovat požadavkům katastrálnfho úřadu. Zamítne-li prislušný katastrální úřad návrh na 
vklad podle této Smlouvy, zavazuji se Smluvnl strany uzavřit novou smlouvu identickou s touto 
Smlouvou s trm, že odlišnosti jsou přlpustné pouze v rozsahu nezbytném k zabráněni 
opětovného zamitnutr návrhu ze stejných důvodů. 

5.3. MČ se zavazuje. že od uzavřeni této Smlouvy až do provedeni vkladu Práva stavby Stavebníka 
k Nemovitostem do katastru nemovitostí dle této Smlouvy neučiní ohledně Nemovitosti žádné 
právnf jednáni, které by mělo za následek zcizeni, zatrženi či omezení kterékoli z Nemovitostí a 
veškerých práv převáděných na Stavebníka nebo nezřídl k Nemovitostem žádné právo třetí 
osoby vylučujlcí zřfzeni Práva stavby dle této Smlouvy, ani se k takové dispozici nijak 
nezaváže, a dále že neprovede stavebnf úpravy žádné z Nemovitosti bez předchozfho 
písemného souhlasu Stavebníka a neučini nic, čim by se zhoršil stav Nemovitosti. V případě 
porušeni povinnosti MČ dle předchozí věty je Stavebník oprávněn požadovat po MČ smluvni 
pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý přlpad porušeni. Nárok Stavebníka na náhradu škody v 
plné výši tim nenl dotčen . Smluvní strany se pro vyloučeni všech pochyb dohodly, že nárok na 
smluvní pokutu dle tohoto článku 5.3 a čl. 3.6 Smlouvy o zákazu zcizení a zatížení (uzavřené 
mezí Smluvními stranami, jejimž předmětem je úprava podminek pro zákaz zcizení a zatrženi 
Nemovitostí bez souhlasu Stavebníka), který bude založen porušením stejné povinnosti, je 
Stavebník oprávněn od MČ požadovat jen jednou. 

5.4. Ve smyslu § 1254 Občanského zákonfku má Stavebnik věcné zákonné předkupni právo 
k Nemovitostem a MČ má věcné zákonné předkupni právo k Právu stavby (dále jen "Předkupni 
právo"). Smluvní strany se dohodly na rozšfřeni tohoto Předkupniho práva i na jiné způsoby 
zcizeni než je koupě/prodej, zejména na darováni, směnu a jiná právní jednáni s obdobnými 
následky. Mč se zavazuje informovat o rozsahu Předkupniho práva sjednaného touto 
Smlouvou v předstihu každou třeti osobu, která by na tom mohla mít právní zájem nebo by 
timto Předkupnfm pávem mohla být dotčena. 

5.5. Smluvní strany se ode dne uzavřeni této Smlouvy zavazují spolupracovat za účelem efektivni 
realizace Projektu, zejména si poskytovat veškerou potřebnou součinnost v rozsahu nezbytně 
nutném a specifikovaném touto Smlouvou za účelem realizace Projektu, a to jak pro přfpravné 
práce, ziskáni všech potřebných souhlasů , stanovisek a rozhodnuti nezbytných dle obecně 
závazných právnlch předpisů pro realizaci Projektu, tak pro provedení výstavby Projektu. 

5.6. MČ, jakožto osoba spravujíc! Nemovitosti s oprávněnlmi vlastníka, tímto uděluje Stavebníkovi 
neodvolatelný souhlas s umistěnim a realizaci všech staveb, provedením demolic a terénních 
úprav v rámci Projektu, kterými mohou být přímo či nepřfmo dotčena jeho práva a právem 
chráněné zájmy jako osoby spravující Nemovitosti s oprávněními vlastníka. Mč prohlašuje, že 
nemá a nebude mít žádné pi'ipomínky ani námitky k Projektu a nebude po tuto dobu činit bez 
pfedchozího písemného souhlasu Stavebníka žádné úkony, jež by primo či neprrmo ohrozily 
realizaci Projektu, zejména nebude žádným způsobem vyjadřovat svůj nesouhlas nebo námitky 
či pfípominky s Projektem v rámci územního rrzenl o umístění Projektu (územních rrzenl o 
umfstěnf jednotlivých části Projektu), stavebního rizenl týkajícího se Projektu (stavebních rrzenl 
ohledně jednotlivých částí Projektu). V pfípadě, že přfslušný Orgán vefejné moci nebo jiná 
oprávněná osoba bude vyžadovat souhlasy dle tohoto článku 5.6. této Smlouvy doložit jiným 
způsobem , tzn. jinou formou písemného dokumentu, zavazuje se Mč vystavit ve formě 
a obsahu požadovaném Stavebníkovi jakékoliv souhlasy nezbytné pro pfípravu a realizaci 
Projektu. MČ takové souhlasy Stavebníkovi udělí nejpozději do tficeti (30) dnů od doručeni jeho 
výzvy. Smluvnl strany se dohodly, že povinnosti MČ sjednané v tomto článku 5.6 se uplatni 
pouze za predpokladu, že (a) Projekt bude v souladu s platným územním plánem a (b) Rada 



MČ schválí hlavní parametry architektonické studie Projektu, kterou Stavebník pfedložl MČ ke 
schváleni nejpozději do 30 (ti'iceti) dni od podpisu této Smlouvy. V této souvislosti se MČ 
zavazuje zajistit, že rozhodne o schválení hlavnlch parametrů architektonické studie Projektu do 
30 (třiceti) dni od doručeni pfsemné žádosti Stavebnlka a pokud MČ tuto studii neschváll, 
písemně sdělí Investorovi své konkrétní pi'ipomínky ke studii (jednajíc rozumně). Pro vyloučeni 
v~ech pochyb Smluvní strany potvrzuji, že závazky Mč v tomto článku 5.6 se týkají působeni 
MČ v rámci výkonu samosprávy. 

5.7. Stavebník je oprávněn libovolně zatížit Právo stavby, k čemuž Mč uděluje předem svůj 
výslovný souhlas. 

6. PROHLÁŠENÍ 

6.1 . Ke dni uzavrenl této Smlouvy činí Smluvnl strany prohlášeni, která jsou uvedena v Prtloze 3 
této Smlouvy. Smluvní strany se zaručuji, že jsou tato prohlá~ení úplná, pravdivá a v žádném 
podstatném ohledu nejsou zavádějlcl (dále jen ,.Prohlášenr'). 

6.2. Každá Smluvní strana se zavazuje informovat druhou Smluvnl stranu neprodleně o tom, že je 
některé z Prohlášeni dotčeno skutečnosti, pro kterou se toto Prohlášeni stává nepravdivým, 
neúplným či zavádějícím . Současně je povinná Smluvnl strana povinna ihned učinit veškerá 
faktická a právnl jednáni, která jsou nutná či účelná ke zjednáni nápravy; o těchto opatřeních 
bude informovat oprávněnou Smluvnf stranu. 

7. VYPOŘÁOÁNÍ 

7.1. Pfi zániku Práva stavby jinak než splynutlm v důsledku nabyti vlastnického práva 
k Nemovitostem ze strany Stavebníka náleží Stavebníkovi náhrada ve vý~i rozdílu mezí 
hodnotou Nemovitosti ke dni uzavření této Smlouvy a hodnotou, kterou majl Nemovitosti 
k prvnímu dni následu]lcímu po zániku Práva stavby (dále jen .Náhrada"). 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že celková výše Náhrady bude stanovena Znaleckým posudkem 
zpracovaným Znalcem. Znalec bude určen dohodou Smluvnlch stran. Nedohodnou-li se 
Smluvnl strany na osobě Znalce ani do tficet (30) dnů ode dne, kdy došlo k zániku Práva 
stavby, vypracuje Znalecký posudek Znalec určený ze strany MČ. Náklady na vypracování 
Znaleckého posudku nesou obě Smluvn I strany rovným dilem. Vý~e Náhrady stanovená 
Znalcem je konečná a žádná ze Smluvnlch stran nenl oprávněna ji dále rozporovat. 

7.3. Pro vyloučeni pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že v pflpadě zániku Práva stavby, kdy 
současně vlastnlkem Nemovitosti bude osoba odlišná od Stavebnika či jeho právního nástupce, 
není Stavebník povinen odstranit Budovu, která je součásti Práva stavby. 

7.4. Náhrada je splatná do triceti (30) dnO ode dne stanoveni její konečné výše a Mč je povinna ji 
uhradit bezhotovostním převodem na Bankovní účet Stavebníka. 

8. OOSTOUPENÍ OD SMLOUVY, JEJÍ ZÁNIK A SANKCE 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že ukončit tuto Smlouvu lze výlučně způsobem a z důvodů 
uvedených v této Smlouvě, jinak pouze na základě výslovné dohody obou Smluvních stran. 
Smluvní strany pro vyloučeni pochybnosti vylučuji užiti všech dispozitivnlch ustanoveni obecně 
závazných právních předpisů upravuj1icfch odstoupeni, výpověď a další možnosti 
jednostranného ukončeni Smlouvy. 

8.2. Stavebník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v přfpadě, že MČ nesplní řádně a včas 
kteroukoli svou povinnost de článku 5.2. této Smlouvy a/nebo porušl kteroukoli svou povinnost 
dle článku 5.3. této Smlouvy, v důsledku čehož objektivně hrozf (nebo pfimo nastane) zmaření 
účelu této Smlouvy. 

8.3. Každá Smluvnl strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy také v přfpadě , že dojde 
k zániku Smlouvy o budoucí smlouvě kupnl a/nebo Dohody o narovnání jiným způsobem než 
jejich splněnJm . 



8.4. Odstoupeni od této Smlouvy musí být učiněno pisemně a doručeno druhé Smluvní straně 
způsobem umožl"'ujicim prokázáni doručeni. Ustanoveni článku 9.1 této Smlouvy tím není 
dotčeno. Odstoupenlm od této Smlouvy se závazek jí založený zrušuje s účinnosti od počátku 
(ex tunc), nenl-li v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak Smluvni strany pro vyloučeni 
pochybnosti sjednávaji, že v případě zániku Práva stavby v důsledku odstoupeni od Smlouvy 
(či jiným způsobem s účinky ex tunc) se pro účely stanoveni výše Náhrady považuje za 
poslednl den existence Práva stavby den, v němž odstoupeni (či jiná právnl skutečnost s týmiž 
účinky) nabyla účinnosti. 

8.5. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva uvedená v § 2005 odst. 2 Občanského 
zákoníku. Poslednl věta § 2005 odst. 2 Občanského zákonlku se nepoužije. Smluvní strany 
výslovně sjednávajl, že v přlpadě zániku této Smlouvy jinak než splněnim či způsobem splněni 
nahrazujíclm zaniká také Právo stavby. 

8.6. Zanikne-ll Právo stavby v důsledku zániku Smlouvy o budoucí smlouvě kupnl j inak než 
splněnlm, zavazuje se Stavebník vystavit do 10 (deseti) pracovnlch dnů od doručeni plsemné 
výzvy MC plsemné prohlášení o vzdání se Práva stavby ve znění navrženém MC splňujlcim 
náležitosti prislušných právnlch pfedpisů a akceptovaným ze strany Stavebníka Oednajlciho 
rozumně). Pokud Stavebník poruš! svou povinnost dle pfedchozí věty a toto porušeni nenapravl 
ani po plsemné výzvě MC s lhůtou k nápravě v délce minimálně deset (1 O) pracovnlch dnů, 
zavazuje se zaplatit MC smluvnl pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlenl. Nárok na 
náhradu škody MC v plné výši nenl tímto ustanovenlm dotčen . Stavebník se zavazuje odškodnit 
MC za veškeré rozumně vynaložené a doložené nároky, výdaje, závazky či ztráty (ať vzniklé 
primo či nepflmo), které vyplynou či vzniknou na základě jakéhokoli porušeni či neplnění 
kteréhokoli ze závazků Stavebníka obsaženého v tomto článku 8.6. 

8.7. V prlpadě prodlení Stavebníka se zaplacením Úplaty a/nebo Doplatku nebo jakékoli jejich části 
MC se Stavebník zavazuje zaplatit MC úrok z prodlení v zákonem stanovené výši za každý den 
prodlenl. Toto ustanoveni se uplatní obdobně také na prodleni MC se zaplacením Náhrady. 

9. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE, MLČENLIVOST 

9.1. Všechna oznámeni, která musi nebo maji být učiněna podle této Smlouvy nebo ve spojitosti 
s nf, musf být učiněna pisemně v českém jazyce a mohou být doručena osobně, kurýrní 
službou nebo doporučenou poštou na niže uvedené adresy (prfpadně na jiné adresy plsemně 
oznámené druhé Smluvni straně) . V případě osobnfho doručeni či odesláni kurýrnf službou 
považuje se zásilka za doručenou okamžikem pfevzeti zásilky adresátem. 

Adresa MC: 

Městská část Praha 6 
Cs. armády 601 /23, 
Praha 6, 160 52 

Do rukou: starosty 

Adresa Stavebníka: 

Vítězné náměstí s.r.o. 
Na Florenci 2116/15 
Praha 1, 11 O 00 

Do rukou: Ing. Davida Musila 

s kopii, která nezakládá doručeni: 

····~vokátní kancelář s.r.o. 
Na Florenci 2116/15 
Praha 1 , 11 O 00 



10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1 0.1 . V souladu s ustanovením § 630 odst 1 Občanského zákonfku si strany ujednávajf pro Právo 
stavby promléecl lhůtu v délce 15 let. 

10.2. Není-li vyslovně uvedeno jinak, nese každá ze Smluvních stran své vlastni náklady vzniklé 
v souvislosti nebo v důsledku plněni povinnosti přfslušné Smluvní strany plynoucfch z této 
Smlouvy nebo s ni souvisejících. 

1 0.3. Zavázala-li se v této Smlouvě kterákoli Smluvní strana, že zajistí (přlp . zabezpečí), aby třetr 
osoba plnila vůči druhé Smluvní straně jakoukoli povinnost, platl. že je tato povinnost sjednána 
ve smyslu§ 1769 věty druhé Občanského zákoniku. 

10.4. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvnfmi stranami a účinnosti ke Dni 
účinnosti. 

10.5. Návrh na uzavřeni této Smlouvy nelze pi'ijmout s dodatkem nebo s odchylkou. Tuto Smlouvu 
nelze uzavrít, aniž by byly ujednány všechny náležitosti, jež se dle záměru Smluvnlch stran v ni 
měly ujednat. Obsah závazku založeného touto Smlouvou nebude utvářen zvyklostmi; vyznam 
pro něj nemá ani zavedená praxe Smluvních stran. 

1 0.6. Smluvní strany přebiraj l nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku a vy lučuje se aplikace § 1788 odst. 2 Občanského zákoníku. 

10.7. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každá Smluvni strana 
obdrží po jednom vyhotoveni a jedno vyhotovení bude použito pro účely podání návrhu na 
vklad Práva stavby příslušnému Katastrálnfmu úřadu. 

10.8. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a nahrazuje veškerá 
předešlá ujednání Smluvních stran ústní i písemná Smluvnf strany se dohodly, že veškeré 
změny a doplňky Smlouvy musí být vyhotoveny písemně a musl být podepsány oběma 
Smluvními stranami. 

10.9. Záměr MČ uzavřít tuto Smlouvu byl zveřejněn způsobem uvedenym v § 36 ZHMP od 
05.06.2017 do 21 .06.2017. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem MČ na svém 
21 . zasedánf dne 21 .12.2017 usnesenim č. 570/17. 

10.10.Jestliže se některé z ustanoveni Smlouvy stane neplatným, nevymahatelnym či zdánlivým, pak 
tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost nemá vliv na platnost, vymahatelnost, účinnost a 
status právního jednání ostatnlch ustanoveni Smlouvy, pokud lze předpokládat, že by Smluvní 
strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanoveni, pokud by neplatnost, nevymahatelnost 
nebo zdánlivost rozpoznaly včas (odděl itelné ujednáni). 

1 0.11 . Tato Smlouva i všechny mimosmluvní závazky z ni vzniklé se řidl českým právem. Všechny 
spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platnosti u 
věcně a mrstně příslušného soudu. 

10.12.Smluvni strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že se seznámily s jejfm obsahem a 
porozuměly mu, že Smlouva vyjadřuje svobodný a vážný projev jejich vůle a že Smlouva nebyla 
uzavřena v tisni ani za nápadně nevýhodných podmfnek, a na důkaz toho k nf připojuji své 
podpisy. 

[následují přílohy 1-4 a podpisová strana] 



PŘILOHA 1 
Definice 

V této Smlouvě majl pojmy s velkým plsmenem následující význam: 

.Bankovní účet MČ" znamená bankovní účet č. 9021-2000866399/0800 vedený u Ceské 
spontelny, a.s., nebo jiný účet, který MC Stavebníkovi plsemně sděll ; 

.. Bankovni účet Stavebnika" znamená bankovnl úč~ vedený 
- · nebo jiný účet, který Stavebník MC plsemně~ 
.Budova" znamená stavbu (a/nebo několik funkčně souvisejlcích staveb) s výškou hřebene 
reflektujíc! zástavbu na Vítězném náměstl (a to zejména budovu Generálnlho štábu Armády 
Ceské republiky), umlstěných na/v Nemovitostech v rámci realizace Projektu, která bude mlt 
funkci bytovou a bude mj. obsahovat prostory komerční a/nebo prostory občanské vybavenosti, 
které, nebude-li s MC dohodnuto j inak, (a) budou mlt výkladce do ulice Verdunská a/nebo ulice 
Jugoslávských partyzánů a/nebo na Vltězné náměstl a (c) do nichž bude vstup primo z ulice 
Verdunská a/nebo z ulice Jugoslávských partyzánů a/nebo z Vltězného náměstl; 

.Den účinnosti" znamená den, v němž dojde k prokazatelnému pftpsáni částky 39.404.221 ,. 
Kč včetně DPH v souladu s článkem 3.4. Dohody o narovnáni na Bankovnl účet MC 
z Bankovnlho účtu Stavebnlka; 

.Dohoda o narovnání" znamená dohodu o narovnáni uzavřenou mezi Smluvnlmi stranami 
v den uzavřeni této Smlouvy nebo kolem tohoto dne, jejlmž předmětem je narovnání mezi 
Smluvními stranami sporných práv a povinností souvisejících s Nemovitostmi, které vznikly 
zejména v souvislosti se Smlouvou o zřlzenl VB; 

.Doplatek" má význam uvedený v článku 4.5. této Smlouvy; 

.HMP. znamená Hlavni město Praha, !CO: 000 64 581 , se sídlem Praha 1, Mariánské 
náměstr 2, PSC: 11 O 01 ; 

.. Kolaudační rozhodnutf' znamená individuální správnl akt s konečnou platnosti povolujlcl 
užíváni určité stavby ve smyslu § 2 odst. 3 Stavebnlho zákona ke stanovenému účelu , zejména 
kolaudační souhlas ve smyslu § 122 Stavebnlho zákona, který nabyl právních účinků nebo 
některá ze skutečnosti ve smyslu § 119 odst. 1 Stavebního zákona, která zakládá možnost 
užlvat stavbu pro účel , k němuž byla tato stavba povolena; Kolaudačnlm rozhodnutím se 
rozumí také jiný individuálni správní akt s těmito účinky, který na základě změny příslušných 
obecně právních předpisů nahradl kolaudačnl souhlas a/nebo uvedené skutečnosti dle § 119 
odst 1 Stavebního zákona; 

.,MČ" má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy; 

,.Náhrada" má význam uvedený v článku 7 .1. této Smlouvy; 

.Nemovitosti" mají význam uvedený v článku 2.1. této Smlouvy, Nemovitost je pak kterákoli 
z Nemovitosti; 

.. Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb . občanský zákonlk, v platném zněnl ; 

.. Obdob!" má význam uvedený v článku 3. 7 této Smlouvy; 

,.Právo stavby" má význam uvedený v článku 3.1. této Smlouvy; 

.Prohlášení" znamená prohlášeni Smluvnlch stran uvedená v Přlloze 3 této Smlouvy; 

.Projekt" znamená projekt výstavby Budovy na Nemovitostech v proluce mezi ulicemi 
Verdunská a Jugoslávských partyzánů v Praze připravovaný Stavebnlkem; 

.. Předkupni právo" má význam uvedený v článku 5.4. této Smlouvy, 

.. Přflohy" má význam uvedený v odst. 1.2 této Smlouvy; Příloha bez uvedeni číselného 
označeni znamená kteroukoli z Příloh a Příloha společně s uvedenlm číselného údaje označuje 
konkrétnl Přllohu v souladu s přehledem Přlloh uvedeným v odst. 1.2 této Smlouvy; 

.Smlouva" má význam stanovený v záhlavl této Smlouvy; 



.smlouva o budoucí smlouvě kupní" znamená smlouvu o budoucí smlouvě kupni uzavřenou 
mezi Smluvními stranami v den uzavření této Smlouvy nebo kolem tohoto dne, jejímž 
předmětem je závazek Smluvnich stran za podmínek stanovených touto smlouvou uzavřít 
budoucí kupní smlouvu, na jejimž základě se Stavebnik stane vlastnikem Nemovitosti; 

"Smlouva o zákazu zcizeni a zatížení" znamená smlouvu o zákazu zcizeni a zatížení 
pfedvldanou v tlánku 3.7. Dohody o narovnáni ve znění , které je nedílnou součásti Dohody o 
narovnáni jako její Přiloha 6, jejímž předmětem je úprava podmínek pro zákaz zcizeni a 
zatlženl Nemovitostí bez souhlasu Investora; 

"Smlouva o zřízení VB" znamená smlouvu o zřízení věcného břemene a o zřízeni 
předkupního práva s věcnými útinky t . S 420/2011/0SOM uzavřenou mezi Smluvními stranami 
dne 14.7.2011 , ve zněni pozdějších změn a dodatků , která upravovala mimo jiné práva a 
povinnosti Smluvních stran v souvislosti se zamýšlenou výstavbou projektu "Line" (tzv. "Lední 
medvěd") na Nemovitostech; 

"Smluvní strany" znamená společně MČ a Investora, přičemž .,Smluvní strana" znamená 
kteréhokoli z nich; 

"Statut" znamená obecně závaznou vyhlášku č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění; 

"Stavebník" má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy; 

.stavební zákon" znamená zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni a stavebnlm 
řádu , v platném znění ; 

.,Úplata" má význam stanovený v článku 4.1. této Smlouvy; 

"Úplata do kolaudace" má význam uvedený v článku 4.1. bodě (i) této Smlouvy; 

.. úplata po kolaudaci" má význam uvedený v článku 4.1. bodě (ii) této Smlouvy; 

"Územní rozhodnutí" znamená správní akt ve smyslu § 76 a násl. Stavebního zákona a/nebo 
správní akt, kterým bude rozhodnuto o umístěni Budovy na Nemovitostech; 

"Záruka 1" má význam uvedený v článku 4.9 této Smlouvy; 

.,Záruka 2" má význam uvedený v článku 4.9 této Smlouvy; 

"ZHMP" znamená zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění; 

.Znalec" znamená příslušnou osobu ze skupiny PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte 
nebo EY, která se specializuje na stanoveni tržních cen a odhady nemovitých věci ; 

"Znalecký posudek" znamená posudek Znalce oceňujíc! tržní cenu Nemovitosti; 



PŘÍLOHA2 
Výpis z katastru nemovitosti - list vlastnictvf č. 877 pro katastrální území Bubeneč, obec Praha, 

vedený Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha 



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazuj i ci stav evidovaný k datu 22.12.2017 08 :35:02 

,0100 Hlavni město Praha 

30106 Bubeneč 

Obec: 554782 Praha 

LisL vlastnictví: 877 

V kat . územi jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě 

iJ 

. pro PoVlnnosc k 

yměr obnovou operátu 

Parcela : 1104/ 1 Z- 74858/2006-101 

a upozorněni - Bez zápisu 

abývaci tltuly a ;iné podklady záp~su 

na 

&nik práva ze zákona zákon č . 172/ 1991 . 

POLVZ : 536/2000 Z-14500536/2000-101 
Pro: Městská část Praha 6 , čs. armády 601/23, Bubeneč , 16000 Praha RČIIČO: 00063703 

6 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměsti 2/2, Staré Město, 11000 00064581 
Praha 1 

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu 

Nemovitost~ jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává stácní správu katastru nemovitosti éR: 
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha , kód : lOl . 

Vyhotovil: Vyhotoveno: 22 . 12.2017 08:59:24 
Česky úřad zeměměřický a katastrální - SCD 

Ne:·,ovl cost 1 jsou \.' ťizemni ."' cbv::Jdu, ve kcerém vy.kon.ivá státn! správu Katasttv nemcv1 tosti ČR 
Katastralní uřad pro hlavni ~ěsco ?rahc, Katastrál~i pracoviště Praha, kod: 101. 
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Katastr nemovitostí 

Ověřuji pod pořadovým číslem MCP6 168556/2017, že tato listina, 
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 
elektronické podobě. 

Ověřující osoba: 

Praze 6 dne 22.12. 2017 

Podpis .... 

OVtOI'tOVAC DOLOtK.t, PRO V DIMAC 
Docse <NWio.-.c 'll' oy Uladu rr•s:s<é t b l c • .,. & 
11')1 t v d ,,..:a 323HV1120' 7 
-.:0 ~pll'á <op 8 Cboa~u. C 31°'1"y SOuh ll dC .. Cv•t $ 

p:ed oft!I"'U ~t ro.,~ z ,.z bf a ooř .r:e.,a • :a~o ,.,..,. e 
p*VOp ..serr oeu'"' ... •C M 3 , , .. ,.) 

1 ._ ~"a Z ,.,-! ja .. d ""10VI"~j ' ~t ". PO{ te'"'a OI OC!IIr"'" 

"'d te 'r n ,ito.llc P""" ••t @ 1o..tas· obo•'~ 
"r~•..,u s: 'Y r apl "'~ .. ..,.. 

OSVC. .... w'~.:tW OD SPP.AVNHIO PO. I fT :· 

dle zak. č 63.:112004 Sb · §8, odst. 1 -. 

§8, odst. 2 C-:
položka č . ... -:-:-::-



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 22 . 12 . 2017 08 :55 :02 

dálkovým přistupem do katastru nemovitostí pro účel ověřeni výstupu z informačniho systému veřejné správy 
ve smyslu§ 9 zák. č. 36512000 Sb., ve znění pozděj~ích předpísů. 

Okres : CZOlOO Hlavni město Praha 

Kat . území : 730106 Bubeneč 

Obec : 554782 Praha 

List vl astnictví : 877 

V kat . území jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě 

A Vlastník, jiný oprávněný 

Vlastnické právo 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1 

správa nemovitosti ve vlastnictví obce 
část Praha 6, čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 

vitosti 
Pozemky 

Parcela 

ČÁSTEČNÝ VÝPIS 

Identifikátor 

00064581 

00063703 

Způsob ochrany 

Pod.i 1 

1104/2 
Výměra[m2) Druh pozemku 

242 ostatni plocha 
Způsob využití 
jiná plocha pam. zóna - budova, 

pozemek v památkové 
zóně, památkově 

chráněné území 

Bl Jiná práva - Bez zápisu 

C Omezení vlastnického práva 

Typ vztahu 
Oprávnění pr o Povinnost k 

o Předkupni právo 
dle čl.B smlouvy 

Vítězné náměsti s.r.o., Na Florenci Parcela: 1104/2 
2116/15, Nové Město , 11000 Praha 1, 
RČ/IČO: 28511441 

V-34405/2011-101 

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná, o zřizeni věcného předkupniho práva 
ze dne 14.07 . 2011. Právni účinky vkladu práva ke dni 14.07.2011. 

Pořadí k datu podle právni úpravy účinné v době vzniku práva 

o Věcné břemeno (podle listiny) 
a} právo výstavby (umístěni) stavby a jejiho provozováni, bliže 
specifikované v čl.2 smlouvy 

V-34405/2011-101 

b) právo přístupu, přijezdu, vjezdu, průjezdu a vstupu za účelem vystavby stavby, 
jejiho provozu, prováděni revize, údržby a oprav stavby, bliže 
specifikované v čl.2 smlouvy 

Vitězné náměstí s.r.o., Na Florenci Parcela: 1104/2 
2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1, 
RČ/IČO: 28511441 

V-34405/2011-101 

Listina Smlouva o zřizeni věcného břemene - úplatná, o zřizení věcného předkupniho práva 
ze dne 14.07.2011. Právni účinky vkladu práva ke dni 14.07.2011. 

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva 

D Jiné záplsy 

Typ vztahu 
Oprávnění pro 

V-34405/2011-101 

Nemov.1tosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykon<ivá stácni správu katastru nemovitost í ČR 

l<<>tastrál nl úřad pro hlavní Trěs~o !'rahc, Katastrální pracoviště l?r at:a, kód : 101. 
strana : 



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazujici stav evidovaný k datu 22.12 . 2017 08: 55: 02 

.res : CZ0100 Hlavni město Praha 

zemi : 730106 Bubeneč 

Obec : 554782 Praha 

List vlastnictví : 877 

V kat . území jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě 

1 vztahu 
rávnění pro 

~měna výměr obnovou operátu 

Povinnosc k 

Parcela: 1104/2 Z-74858/2006-101 

lowhy a upozornění - Bez zápisu 

E Nabývaci tituly a jiné podklady zápisu 

Ustina 

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991. 

POLVZ:444/2000 Z-14500444/2000-101 

Pro : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměsti 2/2, Staré Město, 11000 RČ/IČO : 00064581 
Praha 1 

o Ohlášeni města o svěřeni majetku městské části OSOM/OP-06337/2002 ze dne 14.08.2003. 

Z-34547/2003-101 

Pro : Městská část Praha 6, čs . armády 601/23 , Bubeneč, 16000 Praha RČ/IČO: 00063703 
6 

Vztah bonitovaných půdně ekologic~ých jednocek (BPEJJ k parcelám - Bez zápisu 

~movitostí jsou v územnim obvodu , ve kterém ·~konává stácní správu katastru nemovítostí ČR: 

1tastrální úřad pro hlavni m.ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101. 

1hotovil : Vyhotoveno : 22 . 12.2017 09 : 06:25 
•ský úřad zeměměř1cký a katastrální - SCD 

Ne.~vicos:i ;sou v uzemním obvodu, ve kterém vykonává státnl správu katastru nemovltostl t~ 
Kalast:rálnl úřad pro h~avni město P'"il.hc, Katasl=alni p:racovlŠle Praha, l<ód: 101. 
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Katastr nemovitostí 

Ověřuji pod pořadovým číslem MCP6 168560/2017, že tato listina, 
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se 
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 
elektronické podobě. 

Ověřující osoba: 

Podpis ........ 

OSVCJOZENO OD SPHAVNIHO POPLATKU 
dle zak. č 63412004 Sb • §8 odst 1 _... ......... 

§8. odst. 2 ... ~. 
Položka č . .... :-:;:::-



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 22 . 12.2017 08:55:02 

dálkovým přístupem do katastru nemovitosti pro účel ověřeni výstupu z informačního systému veřejné správy 
ve smyslu§ 9 zák. č. 36512000 Sb., ve znění pozdějsich pfedpisu. 

Okres : CZ0100 Hlavní město Praha 

Kat . území : 730106 Bubeneč 

Obec : 554782 Praha 

List vlastnictví : 877 

V kat . území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě 

A Vlastník , jiný oprávněný 

Vlastnické právo 
MĚSTO PRAHA, Mariánské oáměsti 2/2, Staré Město , 

Praha 1 

áva nemovitosti ve vlastn~ctví obce 
část Praha 6, čs. armády 601/23 , Bubeneč , 16000 

Praha 

B Nemovitosti 
Pozemky 

Parcela 

ČÁSTEČNÝ VÝPIS 

Výměra[m2] Druh pozemku 

Identifikátor 

00064581 

00063703 

Způsob ochrany 

Podíl 

1104/3 3 ostatní plocha 
Způsob využití 

jiná plocha pam. zóna - budova, 
pozemek v památkové 
z6ně, památkově 

chráněné území 

Bl J~ná práva - Bez zápisu 

C Omezeni vlastnického práva 

Typ vztahu 
Oprávnění pro Povinnost k 

o Předkupni právo 
dle čl.S smlouvy 

Vítězné náměstí s.r .o., Na Florenci Parcela: 1104/3 
2116/15 , Nové Město, 11000 Praha 1, 

V-34405/2011-101 

RČ/IČO: 28511441 
Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná , o zřízeni věcného předkupniho práva 

ze dne 14.07.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.07.2011 . 

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva 

o Věcné břemeno (podle listiny) 
a) právo výstavby (umístěni) stavby a jejiho provozováni, blíže 
specifikované v čl .2 smlouvy 

V-34405/2011-101 

b) právo přístupu, příjezdu, vjezdu, průjezdu a vstupu za účelem vystavby stavby , 
jejího provozu, provádění revize , údržby a oprav stavby, blíže 
specifikované v čl.2 smlouvy 

Vítězné náměstí s.r.o., Na Florenci Parcela : 1104/3 
2116/15 , Nové Město , 11000 Praha l , 
RČ/IČO: 28511441 

V-34405/2011-101 

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná, o zřízeni věcného předkupniho práva 
ze dne 14 .07 . 2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 14 .07 .2011. 

Pořadí k datu podle právni úpravy účinné v době vzniku práva 

D Jlné zápisy 

Typ vztahu 
Oprávnění pro 

V-34405/2011-101 

Nemov.i tosti JSou v ůzemnim obvodu, ve kterém vykonává stá tni správu katastru nemoVltosti ČR 
Katastrálnl ů=ad pro h:avni město Prah~ , Katastrálni pracov:ště Pra~a. kód: 101. 

strana 1 



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazujici stav evidovaný k datu 22.12.2017 08 :55:02 

es: CZ0100 Hlavni město Praha 

emi: 730106 Bubeneč 

Obec : 554782 Praha 

L.:.st vlastnictví : 877 

V kat . územi jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě 

Povinnost k 

~ěna výměr obnovou operátu 

Parcela : 1104/3 Z-74858/2006-101 

1omby a upozorněni - Bez zápisu 

g Nabývacl tituly a jiné podklady zápisu 

Li sLina 

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991. 

POLVZ : 444 /2000 Z-14500444/2000-101 

Pro : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA , Mariánské náměsti 2/2 , Staré Město , 11000 RČ/IČO : 00064581 
Praha 1 

o Ohlášeni města o svěřeni majetku městské části OSOM/OP-06337/2002 ze 

Pro: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23 , Bubeneč, 16000 Praha 
6 

dne 14.08.2003. 

Z-34547/2003-101 

RČ/IČO : 00063703 

f Vztan bon1tovaných půdně ekologických jedr.otek (BPEJJ k parcelám - Bez zápisu 

Nemovitostl jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává statní spravu katastru nemovitosci ČR : 

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha , kód: 101 . 

VyhotovJ 1 : Vyhotoveno : 22.12.2017 09 :09 :45 
český úřad zeměměř1cký a katastrální - SCD 

Ne,."ovlcos~i jso1.1 v '.izeo:-nfr.l obv;;o:;, ve kterém vy~on<ivá státní spcá;n; .. ~.Hascru nemov1"cs.:i ČR 
!':Jtastráln t úřad pro h!a·1ni rrěs:o Frah.:. Katastr.!!:!!. p::aco•J:.ště Praha, kod: lCl. 

s:.cana 2 



Katastr nemovitostí 

Ověřuji pod pořadovým číslem MCP6 168565/2017, že tato listina, 
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy 
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v 
elektronické podobě. 

Ověřující osoba: 

Podpís ..... . 

OSVCSOZENO OD SPRAVNIHO POPLATKU 

dle za k. č. 634'2004 Sb . §8 odst 1 .=-:- . 
§8, odst 2 .~ 

položka č ... ::: 



PŘÍLOHA 3 
Prohlášeni Smluvních stran 

PROHLÁŠENi A ZÁRUKY STAVEBNÍKA 

I. STAVEBNÍK: 

Stavebník prohlašuje a zaručuje MČ, že: 

(i) Stavebník je společnosti fádně založenou, vzniklou a existujlcl dle českých právních pfedpisll 
a je oprávněn vykonávat podnikatelskou činnost, kterou nynl vykonává; 

(ii) Stavebník má způsobilost a oprávněni k podpisu a plněni této Smlouvy, 

(iii) Stavebník Smlouvu platně uzavřel a na jeho straně neexistují důvody pro neplatnost Smlouvy; 

(iv) Stavebník uzavrenlm této Smlouvy (a pflpadných dalších dokumentů s touto Smlouvou 
souvisejících) a/nebo plněním povinnosti z nich vyplývajldch neporušl žádné ustanoveni 
právnfch předpisů ani své smluvnl nebo jiné závazky nebo rozhodnuti prfslušného orgánu 
veřejné moci (tj. jakéhokoli orgánu státní správy včetně ústfednlch orgánů státní správy, 
soudu, tribunálu. rozhodčího soudu nebo jiného orgánu veřejné moci. ať již s celostátní, 
krajskou nebo mlstnl působností v české republice a jakékoli obdobného orgánu v jiném 
státě) ("Orgán veřejné moci") způsobem, který by mohl ovlivnit platnost a účinnost této 
Smlouvy a/nebo jej! plněni ze strany Stavebníka; 

(v) Stavebník nenl v úpadku či obdobné situaci podle jakéhokoli právního předpisu , neni si 
vědom toho, že by proti němu bylo vedeno insolvenčnl řlzenl či jeho ekvivalent podle 
jakéhokoli právního pfedpisu a/nebo že by byl ustanoven insolvenčnl správce (nebo jiný 
obdobný subjekt) ohledně jakéhokoli majetku Stavebníka; 

(vi) Podle nejlepšfho vědomi Stavebníka u žádného přfslušného Orgánu verejné moci nebyl 
předložen návrh na zrušeni, ani nebylo vydáno či schváleno rozhodnuti týkajlcl se zrušení 
Stavebníka; 

(vii) Stavebník neni v likvidaci. 

ll. DANĚ 

Stavebník prohlašuje a zaručuje MČ, že· 

(í) Stavebnlk vždy řádně a včas plnil veškeré své dar"lové závazky (dále společně jen "Daňové 
závazky"); 

(ii) Stavebník je dar"lovým rezidentem české republiky a nenl povinen plnit jakékoli Dar"lové 
závazky ve vztahu k třetím státům . 



PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY MČ 

111. MČ 

IV. 

MČ prohlašuje a zaručuje Stavebnikovi, že: 

(i) 

(il) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

Mč tuto Smlouvu řádně a platně uzavřel a na jeho straně neexistuji důvody pro neplatnost 
Smlouvy, zejména Mč splnil veškeré veřejnoprávnl podmínky pro platné uzavření této Smlouvy, 
zejména že byly z jeho strany dodrženy všechny požadavky dle ZHMP a Statutu; 

MČ uzavřenim této Smlouvy (a přlpadných dalších dokumentů s touto Smlouvou souvisejíclch) 
a/nebo plněním povinností z nich vyplývajíclch neporuší žádné ustanoveni právních předpisů 
ani své smluvní nebo jiné závazky nebo rozhodnutí příslušného Orgánu veřejné moci 
způsobem, který by mohl ovlivnit platnost a/nebo účinnost této Smlouvy a/nebo její plněni ze 
strany Mč; 

Mč se nedopustil žádného jednáni, které by mělo za následek neplatnost zřízeni věcného 
práva stavby na základě této Smlouvy; 

K uzavření této Smlouvy nejsou zapotřebí souhlasy třetích osob, a pokud ano, tyto souhlasy 
byly včas a řádně uděleny; 

Mč je schopen řádně a včas plnit všechny své závazky z této Smlouvy; 

proti MČ v souvislosti s Nemovitostmi (a/nebo jakoukoli jejich částí) nejsou vedena jakákoli 
soudnl či rozhodčl řlzenl s výjimkou soudnlch řfzenl vedených před Obvodnlm soudem pro 
Prahu 6 pod sp. zn. 6 C 502/2015 a 9 C 42/2016 a Nemovitosti nejsou předmětem jakéhokoli 
nároku uplatněného třetf osobu, zejména z titulu neúčinnosti právnlho jednáni; 

vůči MČ nebyl vydán exekučnl přlkaz k provedení exekuce prodejem Nemovitostí (a/nebo 
jakékoli jejich části či složky), ani nedošlo ke zřízení soudcovského nebo exekutorského 
zástavního práva, ani toto zřfzení nehrozí; 

uzavřenfm této Smlouvy se MČ nedopoušti porušeni jakéhokoli ujednáni, prohlášeni či 
obdobného právního jednání, ve vztahu k jakékoli tfetl osobě a v připadech , kdy by hrozilo 
takové porušeni, byly k uzavření této Smlouvy a všem jednánlm realizovaným na základě této 
Smlouvy uděleny všechny potřebné či účelně vyžadované souhlasy příslušných třetlch osob; 

MČ je plně oprávněn disponovat s Nemovitostmi v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou. 

NEMOVITOSTI 

MC prohlašuje a zaručuje Stavebníkovi, že: 

(i) žádná z Nemovitosti (a/nebo jakákoli jej! složka, část nebo příslušenství) není předmětem 
nájmu, pachtu či výpůjčky, ani neni žádným jiným způsobem zatížena (s výjimkou zatlženi 
zřlzených ve prospěch Stavebníka), zejména k nf nenf zřizeno žádné zástavnf právo, jiné 
omezeni převoditelnosti nebo zatiženi, žádná služebnost (věcné břemeno), nevázne na ni 
žádné předkupnl právo, ani nenf kterákoli z Nemovitosti předmětem žádné kupnl , darovací či 
jiné obdobné smlouvy, resp. na žádné z Nemovitosti nebo jejlm přlslušenstvl nevázne jakékoliv 
jiné právo tfetl osoby nebo jiná obdobná právní vada, to vše s výjimkou věcného břemene a 
případnými výjimkami předvídanými ve Smlouvě o zřízení VB, a MČ neučinil v minulosti ani 
neučiní žádné právní jednáni, které by mělo za následek vznik takového práva v budoucnu; 

(ii) ládná z Nemovitostí (a/nebo jakákoli jejl složka, část nebo přfslušenství) rovněž nebyla užita 
jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu jakékoli obchodnf korporace či jinak 
využita jako předmět nepeněžltého vkladu ve vztahu k jiné formě právnické osoby, ani nebyla 
vyčleněna do jakéhokoli svěřenského fondu . resp. s žádnou z Nemovitosti nebylo činěno žádné 
právní jednáni, které by vedlo k omezení práv Stavebníka, která mu vzniknou na základě této 
Smlouvy nebo omezeni možnosti řádného užíváni Nemovitosti Stavebníkem či jejich využiti 
k zamýšlenému účelu ; 

(iii) ládná třetl osoba vůči MČ neuskutečnila jakékoliv právni jednáni nebo jiný úkon, kterým by 
zpochybnila dispoziční oprávněni MC ke kterékoli z Nemovitostí (resp. k jakékoliv jejich části, 



složce nebo príslušenstvr) nebo by uplatnila ke kterékoli z Nemovitosti jakékoliv věcné nebo 
závazkové právo anebo by zpochybnila vlastnické právo HMP k Nemovitostem (resp. k 
jakékoliv jejich části , složce nebo pflslušenstvl); 

(iv) mu nejsou známy žádné faktické vady Nemovitosti, které by omezovaly užíváni Nemovitosti. 

V. ŘiZENÍ 

MČ prohlašuje a zaručuje Stavebníkovi, že: 

(i) Ke dni podpisu Smlouvy nejsou vedena žádná občansko-právní , správní, restitučnl ani jiná 
rrzenl (s výjimkou Řízení 1 a Řizenl 2, jak jsou tyto pojmy definovány v Dohodě o narovnáni) a 
arbitráže nebo spory týkající se Nemovitostí, a podle nejlepšiho vědomí MČ ani tato rtzeni 
nehrozí. 
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4. Ručitelský závazek je určen výhradně ve prospěch 4. 
MC a práva z něj neni možné postoupit či jinak 
převést na třeti stranu. Ručitelský závazek zaniká 
postoupením Zajištěných dluhů (pfip. práv z tohoto 
ručitelského prohlášeni) v rozporu s tímto 
prohlášením. 

5. Toto prohlášeni se řídí právním řádem české 5. 
republiky. 

6. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzi 6. 
tohoto prohlášeni má prednost česká verze. 

7. Výše ručitelského závazku vyplývajiciho z tohoto 7. 
ručitelského prohlášení je omezena celkovou 
částkou 9.200.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě 
tisíc korun českých). 

8. Ručen i Ručitele zaniká uplynutím 52. měsíce od 8. 
uzavfení Dohody. Jakýkoliv požadavek na plněni 

podle tohoto prohlášeni musi Ručitel obdržet 
písemně pfed timto datem. 

This Guarantee solely benefits MC and it is not 
assignable or otherwise transferable to a third party. 
The Guarantee ceases to exist upon the assignment of 
the Guaranteed Debts (or rights arising from this 
Guarantee) in violation of this Guarantee. 

This Guarantee shall be governed by the laws of the 
Czech Republic. 

ln the event of a difference between the Czech and 
English version of this Guarantee the Czech version 
shall prevail. 

The guarantee obligation under this Guarantee ls 
limited by the aggregate amount of CZK 9.200.000,
(to wit: nine million two hundred thousand Czech 
crown). 

This Guarantee shall expire upon the lapse of s2nd 
month from execution of the Agreement. Any claim for 
payment hereunder shall be received in writing by the 
Guarantor as to this date. 

Podepsáno I Executed v I in ____ __, dne I on _ _ ___ 2017 

PENT A INVESTMENTS LIMITED 

Podpis I Signatura: 

Jméno I Name: 

Funkce I Position: 

[***] 

[***] 

RUČITELE TfMTO PŘIJIMÁME A PODMINKY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENi TÍMTO BEREME NA VĚDOMÍ A 
SOUHLASIME I THE GUARANTOR IS HEREBY ACCEPTED AND THE TERMS OF THE GUARANTEE ARE HEREBY 
AGREED AND ACKNOWLEDGED 

V I in _ ____ , dne I on _____ .2017 

Městská část Praha 6 

Podpis I Signature: 

Jméno I Name: Mgr. 
Ondřej Kolář 

Funkce I Position: 
starosta městské části 

Praha 6 



RUČENÍ 

CU§ 2018A NAsL zAKONA C. 8912012 SS., ceť:ANSKY zAKONh<, 
VE zr.,ĚNI POZDĚJŠk::H ffiEDPISU 

KAPRAJN REAL ESTATE HOLDING LIMITED, 
společnost založená a existujlcf podle práva Kyperské 
republiky, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 2nd Floor, 
FlaVOffice 210, Nicosia, 1065, Kyperská republika, Reg. 
č.: HE 338897 (dale jen 'Ručitel'), tímto poskytujeme 
ručitelský závazek ve prospěch: 

Městská část Praha 6, IČO: 000 63 703, se sídlem čs. 
armady 601/23, Praha 6 - Bubeneč, 
PSČ: 160 52, česká republika (dale jen 'MC') 

Vzhledem k tomu, že: 
(D) MC a společnost Vítězné náměstí s.r.o., IČO: 285 

11 441 , se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 -
Nové Město, PSČ: 110 00, česká republika, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 258892 
(dále jen ''Společnost") zvažuji uzavření Smlouvy o 
zřízeni věcného práva stavby (dale jen "Dohoda'), 
která se týká pozemků parc. č. 1104/1, 11 04/2 a 
1104/3, všechny v obci Praha, katastrální území 
Bubeneč; 

(E) Ručitel přímo kontroluje 50% Společnosti; a 

(F) MC požaduje poskytnuti ručitelského závazku 
Ručitele v souvislosti s uzavřen lm Dohody: 

GI.IARAHTEE 

IN ACCORDANCE WITH SECTION 2018 ET SEQ. OF THE CZECH 
CIVIL CODE (ACT NO. 89/2012 COLL .. AS SUBSEOUENTLY 

AMENOED) 

KAPRAJN REAL ESTATE HOLDING LIMITED, a company 
established and e~sting under the laws of Cyprus, with its 
seat at Giannou Kranidioti 9, 2nd Floor, FlaUOffice 210, 
Nicosia, 1065, Cyprus, Reg. No.: HE 338897 (the 
"Guarantor") hereby provides this Guarantee in favour of: 

Městská část Praha 6, ID No: 000 63 703, with registered 
office at Čs. armady 601/23, Praha 6 - Bubeneč, 
PC: 160 52, the Czech Republic (hereinafter referred to as 
"MC") 

'f.IHEREAS: 

(D) MC and Vítězně náměstl s.r.o., ID No: 285 11 441 , 
wlth registered office at Na Florenci 2116/15, Praha 1 
- Nové Město, PC: 11 O 00, the Czech Republic, 
company registered in the commercial registry 
maintained by the Municipal court in Prague, inlay no. 
C 258892 (hereinafter referred to as the "Company") 
contemplate entering into lhe Agreement on 
Establishment of ln-Rem Construction Right 
(hereinafler referred to as the "Agreement') conoeming 
the land plots no. 1104/1, 1104/2 and 1104/3, all 
located ln Prague, the cadastral territory Bubeneč; 

(E) the Guarantor direct!y controls 50% the Company; 
and 

(F) MC requires the Guarantor to provide certain 
guarantee in connection with the execution of the 
Agreement: 

1. Ručitel tímto prohlašuje, že uspokojl všechny 1. The Guarantor hereby declares that it shall satisfy any 
and all payment debts of the Company towards MC to 
pay the "Balance Paymenť (in Czech "Doplatek") (as 
this term is defined in the Agreement) in case the 
Company fails to timely and duly pay them upon MC's 
request (hereinafler referred to as lhe "Guaranteed 
Debts"). 

peněžité dluhy Společnosti vůči MC na úhradu 50% 
.Doplatku" Qak je tento pojem definován v čl. 4.5 
Dohody) v případě, že je na výzvu MC fádně a včas 
neuhradí sama Společnost (dále jen 'Zajištěné 
dluhy"). 

2. Požadavek na plněni z tohoto ručitelského 2. 
prohiMení musí být učiněn písemně a doručen 
Ručiteli s poskytnutou lhůtou k plněni v délce 
alespoň jeden (1) měsíc. 

3. Pokud dojde ke změně, doplněni či novaci Dohody 3. 
bez předchoziho písemného souhlasu Ručitele, 
ručení Ručitele na základě tohoto ručitelského 
závazku ve vztahu k Zajištěným dluhům trvá pouze 
v rozsahu jako kdyby takové změny, doplnění nebo 
novace nebylo. 

4. Ručitelský závazek je určen výhradně ve prospěch 4. 

A request for performance under this Guarantee shall 
be made in writing and delivered to the Guarantor and 
shall be provided a period of at least one (1) month for 
performance. 

Shoufd the Agreement be modified, amended or 
novated without a prior written consent of lhe 
Guarantor, the Guarantor shall only be liable under 
this Guarantee to the extent of the Guaranteed Debts 
wlthout regard to any such modifications, 
amendments or novation. 

This Guarantee solely benefits MC and it is not 
18 



MC a prava z něj neni možné postoupit či jinak 
pfevést na tleli stranu. Ručítelský závazek zanika 
postoupením Zaji~těných dluhů (příp. práv z tohoto 
ruč1telského prohlášení) v rozporu s tímto 
prohlášen lm. 

5. Toto prohlášení se řid l právním řádem české 5 
republiky. 

6. V pfípadě rozporu mezi českou a anglickou verzi 6 
tohoto prohlášeni má přednost česká verze. 

7. Výše ručite lského závazku vyplývajícího z tohoto 7. 
ručitelského prohiMeni je omezena celkovou 
částkou 9.200.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě 
tisíc korun českých) . 

8. Ručenl Ručitele zaniká uplynutím 52. měsíce od 8. 
uzavfeni Dohody. Jakýkoliv požadavek na plněni 
podle tohoto prohlášeni musí Ručitel obdržet 
písemně pfed tlmto datem. 

assignable or otherwise transferable to a lhird party. 
The Guarantee ceases to exist upon lhe assignment 
of lhe Guaranteed Debts (or rights arisíng from lhis 
Guarantee) in violation of lhis Guarantee. 

This Guarantee shall be governed by lhe laws of lhe 
Czech Republic. 

ln lhe event of a differenoe between the Czecll and 
English verslon of this Guarantee lhe Czech version 
shall prevail. 

The guarantee obligation under thís Guarantee ís 
limited by the aggregate amount of CZK 9.200.000,
(to wit: nine mill ion two hundred thousand Czech 
crown). 

This Guarantee shall expire upon lhe lapse of 52"d 
month from executíon of the Agreement. Any claim for 
payment hereunder shall be received in writing by the 
Guarantor as to th1s date. 

Podepsáno I Executed v I in ____ _. dne I on _____ 2017 

KAPRAIN REAL EST ATE HOLDING LIMITED 

Podpis I Signatura: 

Jméno I Name: 

Funkce I Position: 

Podpis/ Signature: 

Jméno I Name: 

Funkce I Posibon: 

Maria Savvas Georgiou 

feditel/ Director 

Christina Yiallourou 

ředitel/ Director 

RUČITELE TIMTO PAIJIMÁME A PODMINKY RUČITELSKÉHO PROHLÁ~ENI TIMTO BEREME NA VĚDOMÍ A 
SOUHLASIME I THE GUARANTOR tS HEREBY ACCEPTED AND THE TERMS OF THE GUARANTEE ARE HEREBY 
AGREED AND ACKNOWLEDGED 

V /in _ ___ _. dne I on _____ 2017 

Městská část Praha 6 

Podpis I Signature: 

19 



Jmeno I Name: Mgr. 
Ondřej Kolář 

Funkce I Posi!Jon 
starosta městské části 
Praha 6 

20 
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PODEPSÁNO Smluvnfml stranami: 

ZaMč: 

V Praze dne 22.12.2017 ___ _ 

Městská Praha 6 
Jméno: Mgr. Ondřej Koláf 
Pozice: starosta městské části Praha 6 

(úfedně ověfený podpis) 

•!,· ' GI~.:.ENO OD SPRAVNiHO POPLATKU 

dle za k. č. 634/2004 Sb.: §8, odst 1 ~ ..... . 
§8, odst. 2 ... ?. .... . 

-\ 
poloíka č . ........ .. 

Za Stavebníka: 

V Praze dne 22.12.2017 ----

(úfedné ověřený podpis) 

..... - ' ~ ezné ná es s .o 
Jméno: František Dombek 
Pozice: jednatel B 

(úfedně ověřený podpis) 


