
2018/0239/OOM/MST

Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku
uzavřená podle § 28 odstavce 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 

(dále jen „smlouva") a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 
ě. 6R-216/2018 ze dne 28. 3. 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

městská část Praha 4
zastoupená: Mgr. Lukášem Zichou, místostarostou městské části

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank. spojení: 
č. účtu: 
e-mail:
ID DS:

Praha 4, na základě plné moci ze dne 15. 4. 2015 
Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46 
00063584 
CZ00063584

ergbrf?

nebytový prostor spravující: 4-Majetková, a.s., IČ: 28477456 
se sídlem: Plamínkové 1592/4, Praha 4
(dále jen „pronajímatel")

Česká spořitelna, a.s.
zastoupená: JUDr. Ing. Michalem Kalhousem a Ivanou Čedíkovou 
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00,

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 
spisová značka B 1171 
45244782IC:

DIČ:
DIČ:
bank. spojení 
číslo účtu: 
email:
ID DS:

CZ45244782 (pro všechny daňové účely kromě DPH) 
CZ699001261 (výhradně pro účely DPH)

wxódkif
(dále jen „nájemce")

Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření této smlouvy:

I. Úvodní ustanovení

Nemovitost, na jejíž součásti (budově), bylo provedeno technické zhodnocení, přešly dle 
zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí, do vlastnictví hl. m. Prahy a na základě zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb. 
v pl. znění) a Statutu hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP v pl. znění) 
byly svěřeny do správy městské části Praha 4. Pronajímatel prohlašuje, že při nakládání se 
svěřeným majetkem vykonává všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhoduje, s výjimkou 
§ 18 vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP (Statut HMP), o všech majetkoprávních úkonech v plném 
rozsahu.



Nájemce užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 8. 10. 1993, ve znění dodatku č. 8 
v úplném znění a dodatku č. 9, nebytový prostor č. 401 v přízemí, 1. patře a suterénu domu 
č. p. 2, ul. Nuselská 1, katastrální území Nusle, Praha 4 o celkové výměře 570 m^.

II. Předmět smlouvy

Nájemce prohlašuje, že provedl stavební úpravy předmětu nájmu dle potvrzení daňového 
oddělení nájemce o provedení technického zhodnocení, které je přílohou a nedílnou součástí 
této smlouvy. Dále nájemce prohlašuje, že tyto stavební úpravy jsou podle § 33 odstavce 1 
zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, technickým zhodnocením hmotného majetku 
pronajímatele. Celkové náklady vynaložené nájemcem na předmětné technické zhodnocení 
činily 10.027.788,78 Kč.

Pronajímatel souhlasí s odpisováním provedeného technického zhodnocení nemovitosti 
nájemcem v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění, 
po dobu jejího užívání nájemcem.

Pronajímatel, jakožto vlastník nemovitosti, se zavazuje nenavýšit hodnotu nemovitosti o tyto 
výdaje.

Způsob vypořádání hodnoty technického zhodnocení mezi pronajímatelem a nájemcem 
v případě ukončení nájemní smlouvy před úplným odpisem hodnoty technického zhodnocení 
nájemcem: Nájemce pořídí na vlastní náklady znalecký posudek, na jehož základě převede 
zjištěné technické zhodnocení bezúplatně na pronajímatele.

III. Závěrečná ujednáni

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce 
obdrží jeden stejnopis a pronajímatel tři stejnopisy.

.lakékoliv změny, či dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě smluvních 
stran, ve fonně písemných číslovaných dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že smlouva 
byla uzavřena určitě dle jejich pravé vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují níže své 
podpisy.

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí pronajímatel.



Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - potvrzení daňového oddělení nájemce ze dne 5. 3. 2018 
Příloha č. 2 - plná moc zástupce pronajímatele
Příloha č. 3 - osvědčení pro zástupce nájemce k oprávnění sjednávat smlouvy

V Praze dne: 2 4 -04- 2018

za pronajimatel 
Mgr. Lukáš Zic 

místostarosta městské části Praha 4

V Praze dne: q 9 201B

Česká spořitelna, a.s. 
JUDr. Ing. Michal Kalhous

Ivana Cedíková

VM/r (XHlcpsiíní členové Zastupitelstva mčstskč časti Praha 4 
[>(*t\T7iijí, jsou v připadé tohoto prá\'ního úkonu špiněny 
ptxlmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona Č. 
o hlaMÚm

4 -04- 2018
v Praze ilnc

ninky uvedené v ustaň 

dne

lil ‘i



ČESKÁ é
spořitelna

Česká spořitelna, a.s. 
Útvar Daně 
Olbrachtova 1929/62 
140 00 Praha 4 Městská část Praha 4

Úřad městské části 
Antala Staška 2059/80b 
140 46 Praha 4

5. 3.2018

Vážení,

tímto potvrzujeme, že provedené změny (stavební úpravy) na pronajaté nemovité věci - 
nebytovém nemovitém prostoru č. 401 v domě č; p. 2, Nuselská 1, k. ú. Nusle, Praha 4 
v celkové výši 10 027 788,78 Kč jsou technickým zhodnocením dle příslušných ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a že Česká 
spořitelna, a.s. tyto stavební úpravy jako technické zhodnocení zanesla do svého 
účetnictví.

Toto potvrzení je vystaveno na výdaje na stavební úpravy provedené v souladu se 
Smlouvou č. 2017/0896/OOM/ZST o stavebních úpravách prováděných nájemcem na 
nemovitosti č. p. 2, Nuselská 1, Praha 4 (nebytovém prostoru č. 401), která je vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřená městské části Praha 4 ze dne 30. srpna 2017, ke kterým 
byl dne 5. prosince 2017 udělen kolaudační souhlas s užíváním stavby spis. zn. 
P4/148167/17/OST/KOP, č. j. P4/158843/17/OST/kOP.

Potvrzení vystavujeme z důvodu naší žádosti o vystavení souhlasu pronajímatele 
s odpisováním technického zhodnocení provedeného nájemcem.

S úctou

Vedoucí daňového oddělení

Česká spořitelna, a.s., Praha 4. Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vtožka 1171 3-1B07 02Í2018



Dítl Třída nažěvtŘiďyTST NÁZEV DODÁVKY IDB N/R*’ Základ bez DPH Celkem s DPH Celkem s DPH

zemni oráče Ano 1 A2 R .
zikladv Ano 1 A3 R -
svislé konstrukce Ano I.A.3 R 48 565.65^ 50662.45 58' ?S4:4T
p^ifikv Zdéné Ne. 15 ! A,3 R . .
sklenéné Ne.15 ;B3C R §11 991.00 1 101 593.93 TiSáSó8.fí
vodorovné konstrukce Ano l,A.3 K 18 709.80 22 599.57 Í2Íáé!86
schodiáté Ano 1.A.10 R . .
stropní kortstrukce Ano I.A3 R -
omitkv vniřní Ano I.A.8 R 107 132,40 V2§ 405.iT li^63Q.20
omítky vnéiii. včetné zalepleni* fasáda Ano IA8 R . -
DOdlahy a podlahové konstrukce Ano t.A.8 R - -
mazanmv Ano lAk.e R . .
stérky Ano I.A.8 R . -
ostatní konstrukce a práce Ano 1.0.1 R - .
vy6á1éni budov ■ úklid Ne.lS IV.C.3 R 38 077.00 45 993.2f 46 073.1T
stěhováni irezofY Ne.tS IV.C.2 R . .
stěhováni ARP Ne.lS IV.C.2 R -
stěhováni provoz NC.15 IV.C2 R -
stěhováni, demontáž a montáž looo Ne.15 INC 1 R 26 2é6.5á 31 751.50 3t 808.70
stěhováni MFD spod Ne.15 IV.C.2 R Í6 8'3“l'0O §2 4ů§.ié' ------------- SmST
fyzická ostraha Ne.15 IV.C.1 R - •-
výtahy • technoloaíe Ano I.A.9 R . .
náhradní provoz Ne.lS V. R 57é.é7" 394 282.9$
mooeirooáodka Ne.lS V. R .
nájemné / zaboř plochy / nahradm provoz Ne.lS V. R -
rozvody VZT a klima Ano lt.A.2 R . .• '
lešení Ne.15 I.A.8 R 28 697.40“ 34 542.80 34
bourací práce Ne.lS I.A.1 R ěS 2Í4.0Í“ tETTTST SomlS
ěisiící zóny Ne.15 I.A.5 R .
odtokové žlabv Ano |jk.8 R . .
navýšeni hí.nsiiče • poplatek Ne.15 II.B.1 R . .
tilnooroud stavba Ar>0 II.B.1 R 5l5 856.00“ 381 522.4é ; 485 JÓ
Silnoproud LOGO Ano U.8.1 R 38 928.31 44 603.29^ 44680.84
NS svilidin • n.iřizr*rn stibrfodPvka svítidla Ne.15 II.B.2 R 325 566.35 355^5ť5§1
datové rozvody Ne.15 M.B.4 R héý >§1.>S 1 036 126.65 ----------mrmsr
rozvody EZS. EPS. CCTV. SKV Ne.iS II.C R 94 871.69“ ÍiIÍ5§5.5T iÍ4 W4'
rozvody 0 Matic ♦ STA Ne.15 VI.A.3 R 27 674.98^ 33 428.61
izolace proti vodě Ano 1 A 4 R 8 964Í13 10 827.77“ 846.60
strefní krvtinv Ano i A.4 R . i. ■ '
povlakové krytiny Ano I.A.5 R . -
NS kcburcB . ix>u/e tlodavk.T Ne.15 I.C.I R 180 536.97 218 070.61 ------------mrmjf
izolace tepelně Ano I.A.4 R ^ ^Ž4.Óé 44
vnitrní kanalizace * pTíppíka Arw I.A.7 R . . ■■
vrHtrni vodovpd * oKpoika Ano I.A.7 R -
vnitrní plynovod * phpojka Ano IA7 R - .
zarizovací předměty Ne.15 I.A.7 R - -
ústřední topení Ano NA1 R Ž56707.00 322 155.39
MaR Ne.15 il.A.5 R 741 810,00 896 032.30 é^SQOJO
konstrukce tesařské Ano I.A.5 R 19457Í28 23 502.45 ------
plovoucí podlahy. vCetně zdvotcných podlah F5el? TXS R - .
krovy Ano IA5 R .
montovaná konstrukce SOK ■oadrokartony Ne.15 l.B.3.a R 534 143.00 i 645 191.33
podhledy Ne.15 1.8.4 R 929 ŽŽ6.00 í 122 412.09 ril4^46
konstrukce klempířské Ano I.A.S R . ' .
konstrukce truhlářské Ano I.A.5 R 85062.00 102 746.3§’
NS vestavěny iniener SW a 6W • systém vk-ail, brand wall Ne.15 m.D.1 R 261 153.76 štotítt

zabudovaný intenér. kuchyóské bnka aid. Ne.lS m.A.2 R í------------’488551®'
okru. vykládce Ano I.A 11 R -
dveře bezpečnostní Ano I.B.1 R é?' átó.SÓ 105 613.08 ------------- mmM
žaiuzte a stiníci technika Ne.15 I.C.5 R fó 21Ú.é4 78 767.93 --------------Traalsf
konstrukce zámečnické Ano I.A.6 R . .
flarážovó vrata, závora Ano I.A.11 R . ,
hasicí pHstrote Ne.lS I.A7 R . .
zámky, qenerálnl klič Ne.lS I.A.5 R .
podlahy z dlaždic a obklady montáž Nc.15 I.A.8 R 197 706.00 238 809.08
NS dlažby a obklacy dodávka Ne.15 I.C.3 R léi ^4>.éé Í32 819.89
podlahy ze syntetických hmot Ne.15 I.A.8 R láe 721.66' 16S 146.09 íéŠ43Z2^
nátěry Ne.15 I.C.4 R íyi67.33 --------------Iéč25.6i
malby, vnitrní (vr>ěišl ve vnéíiich omítkách) Ne.lS I.C.4 R 221 808Í94
ostatní stavební práce Ne.15 I.D.I R 464 416.44 Sé(r966.62 ------------584 848^
vedleiil rozpočtové náklady Ne.15 ID.1 R 85 000.00 102 671.50 102 85000
koordinační a kompl. přirážka Ne.15 I.D.I R 159 192 201.39 182 535,54
Predavaci bezpečnostní modul Ano III.A.2 R . .

- .
. .
- . .
. . -

 1 1 . . -
1 B CELKEM: | 8301.S:».69 10 027788.78 10045 222.64

HM • stavební pries
1^. tecAřXJtoprf. spec. profesi a systě/nú 
s výjimkou
óortAvek uvečenycň v odpae 02 
vi. kateiéfe staboprouPých sysiémú 
vč rozvodů S/ZJ
vi rozvodů a nosných konsfr kh-m jednoiek



r misíski část Praha 4 
Mgr. Petr Štipioek, CSc. 

starosta

Praha 15.4.2015 
č.j.:STA/OPR/5I4/20I5/OB

PLNA MOC

Městská čási PraM 4, se sídlem Antala Sta&a 2059/8(H}, Praha 4 - Krč, PSČ 140 46, IČ 
00063584, zastoupená starostou Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc.

zmodhije na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11 R> 296/2015 ze dne 15.4. 2015 
Mgr. Lukáje Zichu, zástupce starosty městské částí Praha 4,

aby po dobu výkonu tímkce zástupce starob městské částí Praha 4 a po pěedchozim roshodnutí 
př&hrSnývh orgánfi městské části Praha 4 právně jednal jménem méstďcé části Praha 4 v oblasti 
věcných práv a relativních majetícových práv, pokud je předmětem prá^uiho jednání nemovitost 
nebo její správa, a dále aby zastupoval městku Část IVaha 4 jrfed sprfvííhm ttfady v řteobúi 
týkají^ch se nemovitosti Zcjmáia se jedná o kupní smlouvy, sm&mé smtouv}', smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy darovací, smbuvy o právu stavby, smlouvy o zazení věcného třemene, 
smlouvy o zfízení předkupi^ práva, dohody apohivlastnUcč, smlouvy o nájmu, smlouvy 
o pachtu, smbuvy o stavebních t^;iravách nenaovitosti uza\'haných s nájemcem či bwlouchn 
nájemcem, smbuvy o smbuvách budoucích, o změny a ukončení smluv, o zákaz zcizení, 
o zákaz zaklení, o prohlájení vlastníka, o souhlasy vlastníka, o návrhy a žádosti správr^ 
Úřadům (např^ iřávrh na vklad do katastru nemovitostí), o oznámení záměru hi m. Praze 
rozhodnout o majetkoprávními úkonech.

Mgr, Petut^nek 
starosta MC P4

Plnou moc přijímám.

Mgr. Lukáč Zicha 
zástupce starost)' MČ P4



OPIS

OSVĚDČENÍ

Představenstvo České spcrfitelny, a.s., Pr^ 4, Olbrachtova 1929/82, PSČ 140 00, IČ 45244782, 
zastoupená níže podepsanými čteny pTédstavenstva

tímto osvědčuje.

si Kalhous

zaměstnanec české 8p<^1telny, a.s.

je (^rávnén jménem české spofilelny, a.s. jednat a činit za ni zejména následnici úkony.

• sjcKlnávat a uzavírat kupni smlouvy o nákupu nemovRoetí do celkové výše 5 mlL Kč sjedrmné 
ceny;

• sjednávaťa UKvtrat kupní smlouvy o prodeji nemovitostí do oeikové výše 3 mlL Kč sjednané' 
ceny

• i^návat a uzavírat smlouvy o zřizováni nebo zániot věcných břemen;
• sjednávat a uzavírat nájemní a podnájemní smlouvy r» prostory sloužící k podnikání do 

celtové výměry. 1 OOp m*; a to včetně smluv souvis^lclch,- zejména smluv o smlouvách 
bu^uc^ ná^nJch a podnájrmnfch

• sjednává a uzavírat n^emní a podnájemní smkruvy na ostatní nemovitc^ či částí 
nemovitostí do ceOcové yýíte ňájeimnélK) 0,5 irď.Kč/rok; přičemž toto oprávnění se neposuzuje 
kumulativně s (^>rávnénlm uvédoným pod odrážkou výše

• sjednávat a uzavírat smlouvy o ubytoval;
• sjednávat a uzavírat nájemní a podnájemní smlouvy na tutové prostory
• ^jertoávat a uzavírat dohody o vyplacení odstupného do celkové výše 1 mil. Kč ph ukončení 

smluv o nájmu prostor sloužícid) k podnScénI;
• zastupovat českou spořitolnu, as. a povéřbvat zaméstnance útvaru řfzenl nemo\4tostí české 

spořKÍ^, as. i třetí OBOby k samostatnému zastupováni české ^lořitetny, sls. při jednáních 
se správními orgány, orgány obcí a krsjů a třetími osobami va vécech rsalizaoe shora 
uvedených právních úkonú, vCetné v řfzenl u katastrálnfch útodO, a dáte \^ech činn(»tí a 
právních úkonů týkajících se provozu objektů (vtastnfch i pronsja^} a související investiční 
výstavby.

V Praze,
18-ne* 2015

česká spořitetna, as. 
za představenstvo

Irtg. Karel Mourek 
čten představenstva 3- Pav'’ KysTlko, CSe. 

. <'s>!>>uiA^stv8

• • ' ',1
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_ Dtožnost bjrta prokázána pMttným------
prúkBzenit tuto Ifstfnu pfatf notářkou~<— 

vtaantomdné podapaal^cC^ " ■ ■ 
řiaúřkapromífíHmpfifmía»ad#py/rfrf ta^tofrimsy.
vP»»íiM i8-fl8-2{m ‘

--- WJHI I
úřtdním prúKazam, tuto Uj 
v^tnonjóné ondan«»Y^^f^
VwStóT**" IT*'’ •‘••*f**f** ^oMilmiňy.

m

- vidimace .
že tento úplný opia složený z ...y.. Itstú 

doskrvná soohltoBl s Ustíscm, z xdž
aioZeooa z ^A. IML



SPOftliaNA
M a

hinMiim tMÉibnfeiniaf tattafMr
2014 «>1.4

čooki spofífsfna, a«. 
2310 > Řizení iMmovftostí 
CentrOta v Praze

Budéfovicki 1912/B4b 
14000 Praha 4

Osvědčení
Tímto osvédfiuji, že .

Ivana Čedfková 
narozena

je jako zámesmanec uesKe spoňteJny. a.s. qjrávnéna špohi ca mnou - JUDr. Ing. Mlqhalefn Kalhousem - 
podepisovat smlouvy, k jejichž uzavřeni ^em Jako zaměstnanec České spořitelny, a.s. oprávněn dle 
osvědčení představenstva české spořitelny, a.s. ze dně 18JI.2015, a to:

• kupní smkxivy o nákupu nemovitostí do celkové výše 5 mil. Kč sjednané ceny;
• kupní smlouvy o pfiodejl nemovitosti do celkové výše 3 mil. Kč sjednané ceny;
• smlouvy o zfíztívánl nebo zániku věcných břemen;
• nájemní a podnájemní smlouvy na prostory stoúžící k podnikání do celkové výměry 1.000 m2, a to 

vCetné smluv souvisťqfcích, zejména smluv o smlouvách budoucích n^emních a podnájemních;
• nájemní a podnájemní smlouvy na ostatní nemovrtosti či části nemovitostí do celkové výše 

nájemného 0,5 mil. Kčmik, pfičemž toto oprávnění se neposuzuje kumulativně s oprávněním 
uvedeným pod odrážkou výše;

• smlouvy o ubytování;
• nájemní a podnájemní smlouvy na bytové prostory;
• dohody o vyplacení odstupriého do celkové výše 1 mil. Kč pR ukončení smluv o nájmu a podnájmu 

prostor sloužících k podnikání;

JUur. mg. Michal Kalhous 
manažer řízení nemovitostí 
CEN2300, centrála v Praze úředním prOKazem, rúto llwinu přsd notárÍ(ou-~~ 

vlaetrraruení --------
H$oáftvliá taobtohimny.

““ - t -09- 20t5

tponelna byia ve 13. rotoiku soutíže Rncenlrum Banka roků 2014 zvolerw velijnostl Naídůvěryhodnělil bankou roku a Bankou bez 
bariér Odborná porota ocenta Českou spoňietnu Hypotókou roku 2014.

Česká spomekw. a.s.. Praha 4. Otoradtíova 1928/62 PSČ 140 00, ÍČO 45 24 47 62
zapsaná v obchodním rejsírtku vedeném Méstekým soodem v Praze, oddíl B, vložka 1171 3.,eo3 ii>20ia
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