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NÁJEMNÍ SMLOUVA
č. 6440-MPS2-2018-95

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Variabilní symbol: 
Specifický symbol: 
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Jan Novák, ředitel
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 
28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
- ve věcech smluvních:
- ve věcech provozních:

E-mail:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

Odbor územní správy majetku Pardubice 
Teplého 1899, PSČ 530 02, Pardubice 

Datová schránka: hjyaavk

dále také jen „pronajímatel“ na straně jedné

a

2. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Sídlo: Teplého 2141, Pardubice 532 02
IČO: 63217066
DIČ: CZ63217066
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za který jedná: 
E-mail:

KB Pardubice,

Ing. Tomáš Pelikán, ředitel j

dále také jen „nájemce“ na straně druhé

uzavřely podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), 
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích (dále také jen ,,ZMS“), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

Článek 1 
Účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je na straně pronajímatele ve smyslu § 27 odst. 1 ZMS účelnější využití 
věci před konečným naložením s věcí, u které bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti.

1.2. Účelem této smlouvy na straně nájemce je umístění vozového parku MHD a uskladnění 
drobného příslušenství souvisejícího s činností nájemce.
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Článek 2 
Předmět nájmu

2.1. Česká republika je výlučným vlastníkem a Ministerstvo obrany je příslušné hospodařit 
s následující nemovitou věcí v areálu Sklady VUSS - Pardubice, CE 05-32-09:

• Část pozemku st. p. č. 5576/1 o výměře 550 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Pardubice. Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Pardubice, obec Pardubice, na LV 904.

2.2. Pronajatá část pozemku je zakreslena do snímku katastrální mapy; zákres tvoří přílohu č. 1 
smlouvy. Východní stranu pronajaté části pozemku vyznačí nájemce na pozemku natažením 
pásky na zatlučené kolíky.

2.3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává předmět nájmu nájemci do užívání za podmínek 
stanovených obecně právními předpisy, zejména OZ a ZMS, a konkrétně za podmínek 
ujednaných touto smlouvou. Nájemce předmět nájmu podle této smlouvy přijímá do užívání 
a má právo na nerušené užívání a pokojnou držbu předmětu nájmu za podmínek této smlouvy 
v rozsahu užívacího práva za předpokladu, že bude plnit své závazky vůči pronajímateli, 
zejména že řádně uhradí nájemné.

2.4. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že pod pronajatou části pozemku st. pare. č. 5576/1 
prochází telekomunikační vedení Ministerstva obrany. Zájmová část předmětného 
telekomunikačního vedení se nachází při západní straně pronajaté části pozemku v šíři tří 
metrů, a to v celé jeho délce. Telekomunikační vedení je dle § 12 zák. č. 110/1964 Sb., o 
telekomunikacích, ve spojení s § 10, odst. 14 zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, a ve 
spojení s § 147 odst. 1 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, chráněno 
veřejnoprávním zákonným věcným břemenem. Nájemce bere na vědomí, že z tohoto věcného 
břemene pro něj vyplývá povinnost se na specifikované části (tři metiy širokého pruhu podél 
západní strany pronajaté části pozemku) pozemku zdržet takového jednání, které by bránilo 
vlastníku telekomunikačního vedení jej provozovat, opravovat, měnit nebo odstranit. 
Provádění jakékoliv terénní úpravy, umístění a realizace stavby nebo její rekonstrukce či 
zřízení nového telekomunikačního a jiného vedení v zájmovém prostoru předmětného vedení 
je podmíněno kromě souhlasu pronajímatele ještě kladným stanoviskem VTJ 3255 Praha - 
složky ochrany územních zájmů Ministerstva obrany.

2.5. Nájemce bude užívat předmět nájmu v souladu s právními předpisy ČR, pouze za účelem 
uvedeným včl. 1.2. smlouvy a nedovolí (zabrání), aby byly užívány/spoluužívány jinými 
osobami a nedovolí ani, aby jakýmkoliv užíváním předmět nájmu utrpěl škodu, či utrpěly 
škodu jiné osoby v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. Nájemce je v užívání omezen 
v rozsahu právních předpisů a podle této smlouvy.

Článek 3 
Doba nájmu

3.1. Dobu trvání nájmu si smluvní strany v souladu s § 27 odst. 2 ZMS ujednávají jako dobu 
určitou od 16. 4. 2018 do 31.3. 2026.

3.2. Doba nájmu se automaticky neprodlužuje tím, že by užívání pokračovalo po dni, kdy měl 
užívací vztah skončit.

Článek 4
Nájemné

4.1. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli roční nájemné ve výši 68.546,50 Kč. Nájemné je 
v souladu s právními předpisy navýšeno o daň z přidané hodnoty ve výši 21 % (nájem prostor a 
míst k parkování vozidel není podle § 56a odst. 1 písm. b/ zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, od DPH osvobozen).
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Výpočet nájemného: nájemné za 1 m2 110,-Kč/rok
nájemné za 550 m2 56 650,-Kč/rok
DPH 11 896,50 Kč

Nájemné smluvní strany sjednávají dohodou v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 ZMS.
4.2. Pronajímatel nebude poskytovat nájemci služby spojené s nájmem.
4.3. Nájemné je splatné ve čtvrtletních splátkách ve výši 14.162,50 Kč vždy nej později do 15-tého 

dne prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí na účet pronajímatele. Poměrnou část 
sjednané výše splátky nájemného za období 16. 4.2018 - 30. 6. 2018 (částku 11.802,05 Kč, tj. 
čtvrtletní splátku poníženou o 1/6) zaplatí nájemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

4.4. Nájemné se považuje za uhrazené dnem připsání příslušné platby na účet pronajímatele. Je-li 
nájemce v prodlení s placením, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci úrok z prodlení 
v souladu s platnými právními předpisy (v době sjednání této smlouvy - nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob).

4.5. Počínaje rokem následujícím po roce podpisu této smlouvy vždy s účinky od 1. ledna 
příslušného roku bude sjednaná výše nájemného každoročně upravována o inflaci. 
Rozhodujícím údajem pro úpravu výše nájemného je míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok, zveřejněná Českým 
statistickým úřadem. Úprava výše nájemného bude nájemci oznámena nejpozději do 31. 
března příslušného kalendářního roku. Základem pro úpravu výše nájemného je výše 
nájemného, která byla naposled sjednána v souladu s touto smlouvou, čímž se rozumí i 
nájemné upravené výše uvedeným způsobem o míru inflace. Smluvní strany prohlašují, že 
úpravy výše nájemného podle tohoto odstavce budou považovat za závazný způsob určení 
ceny nájemného pro další období v souladu s § 2 odstavec 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a nájemce se zavazuje upravené nájemné, jehož výše byla 
správně stanovena a řádně oznámena hradit. Pronajímatel je oprávněn za výše uvedených 
podmínek vyúčtovat upravené nájemné a nájemce je povinen je platit podle termínů 
dohodnutých ve smlouvě.

4.6. Skončí-li nájem před uplynutím stanovené doby, provede pronajímatel vyúčtování uhrazeného 
nájemného a písemně je zašle nájemci do 60 dnů od skončení nájmu. Smluvní strany se 
zavazují vydat si přeplatek / nedoplatek do 30 dnů od doručení vyúčtování nájemci.

Článek 5
Užívání, změny, údržba a úpravy předmětu nájmu

5.1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu s péčí řádného hospodáře a jen ke 
sjednanému účelu.

5.2. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho jednotlivé části do podnájmu ani 
výpůjčky třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

5.3. Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat právní předpisy a další platné 
normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování předpisů v oblasti hygieny, 
ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství, požární ochrany. Odpovídá za všechny 
případné škody vzniklé v důsledku porušení této jeho povinnosti.

5.4. Pronajímatel je oprávněn provádět kontroly předmětu nájmu za účelem ověření, zda nájemce 
předmět nájmu užívá řádným způsobem a v souladu s touto smlouvou.

5.5. Nájemce je povinen zdržet se umisťování jakékoliv stavby na předmětu nájmu nebo provádění 
jakékoliv změny nebo úpravy předmětu nájmu a jeho součástí či příslušenství, pokud neobdrží 
předchozí písemný souhlas pronajímatele.

5.6. Pokud nájemce s předchozím písemným souhlasem pronajímatele provede změny či úpravy na 
předmětu nájmu, nemá po ukončení nájemního vztahu právo požadovat od pronajímatele 
jejich kompenzaci a je povinen je odstranit, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

5.7. Pronajímatel je povinen přenechat nájemci předmět nájmu tak, aby ho mohl užívat ke 
sjednanému účelu užívání.
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5.8. Pronajímatel se zavazuje udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu 
užívání, pro které byl pronajat. Běžnou údržbu a drobné opravy věci provádí nájemce. Běžnou 
údržbu a drobné opravy smluvní strany pro účely této smlouvy sjednávají ve stejném rozsahu 
a obsahu jako stanoví nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmu běžná údržba 
a drobné opravy související s užíváním bytu.

5.9. Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

Článek 6
Pojištění a odpovědnost za škodu

6.1. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu není ze strany pronajímatele pojištěn 
a pronajímatel nájemci neodpovídá za případnou škodu na majetku nájemce umístěném na 
předmětu nájmu.

6.2. Nájemce odpovídá za škodu způsobenou pronajímateli v souvislosti s touto smlouvou a v době 
trvání nájmu na předmětu nájmu, jakož i na jiném majetku pronajímatele nebo jiných osob. 
Rovněž odpovídá za škody na životním prostředí a všech jeho složkách v době platnosti této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen v případě vzniku jakékoli škody 
na předmětu nájmu neprodleně její vznik oznámit pronajímateli, bez zbytečného odkladu je 
písemně specifikovat a umožnit pronajímateli kontrolu předmětu nájmu. V souvislosti 
s plněním této smlouvy nájemce je povinen na své náklady předmět nájmu zabezpečit pro 
případ vzniku škody a odpovídá za újmu způsobenou v souvislosti se vznikem škody na 
majetku pronajímateli i jiným osobám jeho vlastním jednáním, jednáním jeho zaměstnanců či 
jeho zástupců nebo třetích stran.

6.3. Nájemce je povinen učinit všechna opatření, aby se následky poškození omezily na nejmenší 
možnou míru a aby bylo pronajímateli umožněno uplatnit případné nároky na náhradu škody 
vůči třetím osobám.

6.4. Při vzniku škodní události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu 
nebo přestupku, má nájemce povinnost oznámit událost neprodleně Policii ČR. Vznik jiné 
škody než v důsledku okolností naznačujících spáchání trestného činu či přestupku na majetku 
ve vlastnictví pronajímatele je nájemce povinen neprodleně písemně oznámit pronajímateli. 
Současně je povinen zaslat pronajímateli kopie veškerých vyhotovených dokumentů, zejména 
zápisu o vzniku škodní události, popřípadě písemný protokol vyhotovený policií, atd.

Článek 7 
Skončení nájmu

7.1. Nájem podle této smlouvy končí:
7.1.1. Uplynutím ujednané doby nájmu. Smluvní strany výslovně vylučují možnost uplatnění 

ustanovení § 2230 odst. 1 OZ. Nájem podle této smlouvy se automaticky neprodlužuje.
7.1.2. Písemnou dohodou smluvních stran.
7.1.3. Písemnou výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři kalendářní měsíce a plyne 

od prvního dne kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
7.1.4. Písemnou výpovědí podle § 2232 OZ (bez výpovědní doby), tj. porušuje-li druhá smluvní 

strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, za což se považuje zejména
a) nezaplatí-li nájemce nájemné ani do splatnosti příštího nájemného, i přes postup 

pronajímatele podle § 2228 odst. 4 OZ
7.1.5. Písemnou výpovědí pronajímatele z některého z následujících důvodů, představujících hrubé 

porušení smlouvy nájemcem:
b) nájemce je v prodlení s uhrazením nájemného nebo záloh na poskytované služby a 

dlužnou částku neuhradí ani do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné 
upozornění pronajímatele na prodlení s výzvou k nápravě;

c) nájemce užívá předmět nájmu i k jinému než sjednanému účelu;
d) nájemce i přes písemné upozornění pronajímatele porušuje požární a hygienické předpisy 

a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady;
e) nájemce umožnil užívání předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu

č. 6440-MPS2-2018-95
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pronajímatele jiné třetí osobě (podnájem, výpůjčka apod.).
Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a plyne od prvního dne kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi nájemci.

7.1.6. Písemnou výpovědí pronajímatele, pokud bude zahájeno insolvenční řízení s nájemcem podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a plyne od prvního dne 
kalendářního měsíce po doručení výpovědi nájemci.

7.1.7. Písemnou výpovědí nájemce z některého z následujících důvodů, představujících hrubé 
porušení smlouvy pronaj ímatelem:
a) pronajímatel svévolně či bezdůvodně brání nájemci v dosažení účelu této smlouvy, aniž 

by pronajímatel provedl nápravu ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
písemná výzva nájemce k nápravě;

b) stane-li se předmět nájmu nepoužitelný k ujednanému účelu smlouvy a pronajímatel i přes 
písemné upozornění nájemce bez zbytečného prodlení neobnoví možnost nájemce předmět 
nájmu ke sjednanému účelu smlouvy užívat.

Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a plyne od prvního dne kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi pronajímateli.

7.1.8. Okamžitým skončením nájmu podle § 27 odst. 2 ZMS, pokud přestanou být plněny podmínky 
podle § 27 odst. 1 ZMS, za kterých může pronajímatel předmět nájmu poskytnout do užívání.

7.2. Pokud nájemce ke dni skončení nájmu předmět nájmu nevyklidí a řádně pronajímateli 
nepředá, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli náhradu za bezesmluvní užívání předmětu 
nájmu ve výši odpovídající obvyklému nájemnému. Tím není dotčeno právo pronajímatele 
vymáhat po nájemci smluvní pokutu za opožděné předání předmětu nájmu.

7.3. Nájemce je povinen nejpozději v poslední den nájmu předmět nájmu pronajímateli 
protokolárně předat ve stavu, v jakém jej převzal do užívání, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení při řádném užívání. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě tak, aby 
zpravidla připadal na pracovní den a dobu mezi 7:00 - 14:00; nejpozději však k předání dojde 
do tří pracovních dnů poté, co o to nájemce požádá. Termín předání nájemce dohodne 
s kontaktní osobou pronajímatele pro věci smluvní. Předmět nájmu, včetně součástí a 
příslušenství, bude vyklizený a uklizený. Nebude-li předmět nájmu v den předání vyklizený a 
uklizený, má pronajímatel právo převzetí nájemci odepřít. O důvodech, proč k převzetí 
nedošlo, bude sepsán písemný protokol, ve kterém obě strany uvedou stanovisko k důvodům 
odepření převzetí.

Článek 8 
Smluvní pokuty

8.1. V případě porušení povinnosti nájemce podle čl. 5.2. smlouvy (neodsouhlasené sjednání 
podnájmu nebo výpůjčky) nebo čl. 5.5. smlouvy (provedení předem písemně 
neodsouhlasených změn na předmětu) je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní 
pokutu 5000,- Kč.

8.2. V případě vzniku práva pronajímatele uplatnit vůči nájemci smluvní pokutu vystaví 
pronajímatel fakturu s lhůtou splatnosti 21 dní ode dne jejího doručení povinné smluvní straně. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem 
připsání fakturované částky na účet pronajímatele uvedený na faktuře.

8.3. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinnosti odstranit porušení právní povinnosti, 
za které byla smluvní pokuta uložena, a nahradit pronajímateli škodu, vzniklou mu porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Smluvní strany výslovně vylučují 
možnost aplikace § 2050 OZ.

Článek 9 
Doručování

9.1. V případě pochybností se za doručení písemnosti příslušné smluvní straně považuje její 
předání do dispoziční sféry této smluvní strany, kterým se rozumí i umístění písemnosti anebo
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oznámení o jejím uložení u držitele poštovní licence do náležitě označené poštovní schránky 
této smluvní strany. Smluvní strany zároveň výslovně sjednávají, že každá písemnost se 
považuje za doručenou druhé smluvní straně 15. den ode dne jejího prokazatelného odeslání 
smluvní stranou na zasílací adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě, pokud kjejímu 
doručení prokazatelně nedojde dříve dle předchozí věty.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení smlouvy, 
kterému případně dojde) se budou řídit a budou vykládány podle právního řádu České 
republiky. Práva a povinnosti účastníků se v otázkách touto smlouvou neupravených řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a ZMS.

10.2. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení 
Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná 
a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné 
/neúčinné novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a může být 
měněna nebo doplňována pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, které budou 
podepsány oběma stranami, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.4. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona ě. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o nájemci či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu jména 
a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, a to pouze za účelem jejich využití při 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

10.5. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
o registru smluv povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas 
je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti 
smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.

10.6. Nájemce není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele.

10.7. latosmlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; pronajímatel obdrží dva a nájemce jeden.
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předmět pronájmu
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kot. území Pardubice


