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NÁJEMNÍ SMLOUVA 
č. AlHYB 

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

mezi: 

Česká republika - Akademie věd české republiky 
se sídlem: Národní 1009/3, 117 20 Praha 1 
IČO: 60165171 
Bankovní spojení: .... . 
správou na základě plné mocí pověřen: 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 
subjekt zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedením MŠMT 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
Bankovní spojení: 
zastoupená: 
(dále jen "pronajímatel") 

a 

Vodafone Czech Republic a.s. 
se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 
IČO: 25788001 
DIČ: CZ25788001 
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064 
bankovní spojení: 
zastoupená: 
(dále jen "nájemce") 

vzhledem k tomu, že 

' ·/ voda fone 

(A) pronajímatel prohlašuje, že je příslušný hospodařit s majetkem státu - nemovitou vecr níže 
specifikovanou v této smlouvě a je oprávněn s nemovitou věcí nakládat ve smyslu této smlouvy; 

(B) nájemce je podnikatel, jehož předmět podnikání je zajišťování sítě elektronických komunikací a 
poskytování služeb elektronických komunikací; a • 

.... ,".,"." ".,.(s~ .. w·-··~W~~-ffl~a~t~%v"č:§r~ž~~:;:~~t~~~9ai1i~~i~~~ffe9r;;~:e1~~~tjr~~6iXffs~;j~e~~!7;á~i;~~o~;~é·~,,.tl ...... ,".·"'~~·~··"· · 
nájemce na PŘEDMĚT NÁJMU umístil ZAŘÍZENÍ (dále jen "POVODNÍ SMLOUVA"), přičemž doba trvání 
uvedené PŮVODNÍ SMLOUVY skončí ke dni 31. 8. 2017 a nájemce má zájem na níže specifikované 
nemovité věcí předmětné telekomunikační zařízení dále provozovat a pronajímatel má zájem za 
podmínek níže uvedených umožnit nájemci užívání nemovitých věcí za tímto účelem, a proto k datu 
účinnosti této nájemní smlouvy pronajímatel a nájemce touto nájemní smlouvou v plném rozsahu 
nahrazují smluvní vztah založený PLJVODNÍ SMLOUVOU; 

dohodly se smluvní strany takto: 



vodafone 
ČLÁNEK 1· PROHLÁŠENÍ PRONAJÍMATELE 

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je příslušný hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví České republiky -
pozemkem parc. č. 513, k.ú. Nové Město, obec Praha, včetně budovy č.p. 1000, nacházející se na 
uvedeném pozemku jako jeho součást, zapsáno na LV č. 434, vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha (uvedená budova dále jen "NEMOVITOS1"). 

Budova č. p. 1000 je nemovitou kulturní památkou r.č. ÚSKP 41025/1-1835. 
1.2 Pronajímatel prohlašuje, že: 

(a) je oprávněn níže specifikovaný PŘEDMĚT NÁJMU nájemci na základě této smlouvy pronajmout a 
tuto smlouvu v celém jejím rozsahu platně uzavřít; 

(b) níže specifikovaný PŘEDMĚT NÁJMU je v době podpisu této smlouvy zptlsobilý ke sjednanému 
účelu nájmu, přičemž dle nejlepšího vědomí pronajímateie bude PŘEDMĚT NÁJMU ke sjednanému 
účelu nájmu zpt'lsobilý i v době úči(mosti této smlouvy; 

(c) k PŘEDMĚTU NÁJMU neuplatňuje žádná osoba práva, která by byla neslučitelná s právy nájemce 
dle této smlouvy a PŘEDMĚT NÁJMU pronajímatel dočasně nepotřebuje ve smyslu zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění 
(dále jen "zák. č. 219/2000 Sb."). 

ČLÁNEK 2 • PŘEDMĚT NÁJMU 

2.1 Pronajímatei za podmínek v této smlouvě uvedených nájemci za úplatu pronajímá část pt'ldy 
NEMOVITOSTI pro umístění technologie telekomunikačního ZAŘÍZENÍ a jejího příslušenství a dále část 
střechy NEMOVITOSTI pro umístění anténních nosičt'l telekomunikačního ZAŘÍZENÍ, vše specifikováno 
a zakresleno v Příloze 1 (dále jen "PŘEDMĚT NÁJMU"), aby nájemce PŘEDMĚT NÁJMU v souladu 
s touto smlouvou užíval a nájemce PŘEDMĚT NÁJMU za podmínek této smlouvy přijímá. 

2.2 PŘEDMĚT NÁJMU je nájemce oprávněn užívat v rozsahu stanoveném touto smlouvou ode dne 
účinnosti této smlouvy. 

2.3 Vzhledem k tomu, že nájemce má na NEMOVITOSTI již instalováno telekomunikační ZAŘÍZENÍ dle 
PŮVODNÍ SMLOUW specifikované v bodě (C} úvodní části této nájemní smlouvy, dohodly se smluvní 
strany, že nebudou sepisovat předávací protokol o převzetí PŘEDMĚTU NÁJMU nájemcem, který je 
oerávn~n PŘsDMĚT NÁJMU užívat dle této smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy. O vrácení 
PREDMETU NAJMU pronajímateli sepíše pronajímatel s nájemcem předávací protokol, který se stane 
nedOnou součástí této smlouvy. 

ČLÁNEK 3 - ÚČEL NÁJMU 

3.1 PREDMET NÁiMÚ b~de nájemcem užíván pro výstavbu, provoz, údržbu a úpravy dočasného zařízení 
pro přenos signáit'l sítě elektronických komunikací, zejména veřejné mobilní sítě elektronických 
komunikací, přičemž v rámci užívání PŘEDMĚTU NÁJMU bude na/v NEMOVITOSTI dále umístěno 
příslušenství takového zařízení, tj. např. generátorová zásuvka a přípojka nízkého napětí a dvě 
nezávislé trasy optických kabeit'l (v této smlouvě společně I jen jako "ZAŘÍZENÍ"), za účelem 
poskytování služeb elektronických komunikací, a to v rámci předmětu podnikání nájemce uvedeného 
v bodě (B} úvodních ustanovení této smlouvy. ZAŘÍZENÍ a veškeré konstrukce vybudované nájemcem 
na NEMOVITOSTI, se nestávají součástí NEMOVITOSTI a zt'lstávají ve vlastnictví nájemce. 

3.2 Pronajímatei se tímto zavazuje, že umožní nájemci v termínech stanovených nájemcem provést 
stavební úpravy potřebné pro provoz výše uvedeného ZAŘÍZENÍ, které bude spolu s jeho 
příslušenstvím umístěno na NEMOVITOSTI a současně umožní provedení napojení ZAŘÍZENÍ na zdroje 
energie a provedení propojení technologických kabinett'l a antén kabelovými trasami, k čemuž dává 
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tímto sv5) souhlas. Rozsah stavebních úprav prováděných v návaznosti na výše uvedenou výstavbu 
ZAŘÍZENI, k nimž pronajímatel vyslovuje sv5j souhlas podpisem této smlouvy, je uveden v Příloze 2, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Příloha 2 dále obsahuje i ilustrativní příklad umístění 
ZAŘÍZENÍ. Nájemce je tímto oprávněn kdykoliv během doby nájmu rozšiřovat, přemísťovat a jinak 
měnit rozsah a umístění ZAŘÍZENÍ v rámci PŘEDMĚTU NÁJMU specifikovaného v Příloze 1, při splnění 
příslušných statických norem. Pokud tyto změny budou mít povahu stavebních úprav neuvedených 
v Příloze 2 a I nebo dalších zásah5 do obvodových zdí atp., je k nim nutný předchozí písemný souhlas 
pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje neodepřít sv5j souhlas bez závažných d5vod5. Pronajímatel 
se zejména zavazuje umožnit nájemci umístění dvou nezávislých tras pro vedení optického kabelu 
k PŘEDMĚTU NÁJMU v NEMOVITOSTI (tyto trasy budou upřesněny nájemcem dodatečně v pr5běhu 
trvání této smlouvy). 

3.3 Nájemce tímto v návaznosti na výše uvedené prohlašuje, že umístění ZAŘÍZENÍ, jehož umístění na 
NEMOVITOSTI je mj. účelem nájmu, je v souladu s platnými právními předpisy, včetně platných 
technických norem a hygienických předpis5. 

ČLÁNEK 4 - NÁJEMNÉ 

4.1 Nájemné 

Smluvní strany se dohodly, že nájemné dle této smlouvy bude činit Kč 108 865,76 ročně (slovy: 
Jednostoosmtisícosmsetšedesátpětkorunčeskýchsedmdesátšesthaléř5). 

4.2 Splatnost nájemného 
Smluvní strany se dohodly, že za užívání PŘEDMĚTU NÁJMU v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, 
uhradí nájemce pronajímateli částku ve výši Kč 36 288,59 (slovy: třicetšesttisícdvěstěosmdesát
osmkorunčeskýchpadesátdevěthaléř5). Tato částka je splatná do 30 dn5 od podpisu této smlouvy. 
Na právní poměry smluvních stran před účinností této smlouvy, se použijí ustanovení této smlouvy. 

Řádné nájemné je splatné jednou ročně na základě této smlouvy, vždy do konce šestého měsíce 
příslušného kalendářního roku, za nějž je nájemné placeno. Nájemné se má za uhrazené okamžikem 
připsání příslušné částky z účtu nájemce na bankovní účet uvedený jako účet pronajímatele v záhlaví 
této smlouvy či na jiný bankovní účet, který pronajímatel nájemci písemně identifikuje alespoň třicet 
dn5 před splatností příslušné platby. 

V případě, že účinnost této smlouvy nenastane k 1. dni kalendářního roku, splatnost prvního 
nájemného (tedy nájemného za období ode dne účinnosti této smlouvy do konce prvního kalendářního 
roku účinnosti této smlouvy, vypočteného poměrně s ohledem na délku trvání nájemního vztahu 
v prvním kalendářním roce a částku uvedenou v odstavci 4.1 tohoto článku) je do 30 dn5 od nabytí 
účinnosti smlouvy. 

4.3 Vrácení nájemného 

V-případě ukončenítétosmlouvyjepronajímatelpovinenvrátitnájemci nájemné, resp.jeho poměrnou -
část, za období ode dne následujícího po dni ukončení této smlouvy do konce kalendářního roku, za 
nějž bylo nájemné zaplaceno. 

4.4 Inflační doložka 

Pronajímatel je oprávněn jednou ročně, počínaje rokem 2018, upravit výši nájemného dle přír5stku 
pr5měrného ročního indexu spotřebitelských cen (ISC) vyhlášeného Českým statistickým úřadem za 
předchozí kalendářní rok a to písemným oznámením pronajímatele doručeným nájemci nejpozději do 
konce března daného roku. 

4.5 Prodlení s placením nájemného 

V případě prodlení nájemce s placením nájemného dle této smlouvy, zaplatí nájemce pronajímateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% denně za každý den prodlení do zaplacení. 
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ČLÁNEK 5 - ÚHRADA NÁKLAD0 NA ELEKTRICKOU ENERGII A ZA SLUŽBY 

Nájemné dle článku 4 této smlouvy nezahrnuje úhradu nákladíl na elektrickou energii spotřebovanou 
nájemcem pro provoz ZAŘÍZENÍ. 

Pronajímatel se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy umožnit nájemci odběr elektrické energie přes 
podružný rozvaděč pro provoz ZAŘÍZENÍ nájemce. Tyto náklady na nájemcem spotřebovanou elektrickou 
energii ve výši dle stavu poměrového měřidla budou přeúčtovány pronajímatelem nájemci jednou ročně vždy 
po obdržení vyúčtování od dodavatele energie pronajímatelem, a to v cenách účtovaných pronajímateli 
dodavatelem elektrické energie. Nájemce uhradí fakturu, kterou pronajímatel přeúčtuje nájemci náklady na 
nájemcem spotřebovanou elektrickou energii, do 30 dní po obdržení faktury. 

Žádné jiné služby nejsou pronajímatelem v souvislosti s užíváním PŘEDMĚTU NÁJMU poskytovány. 

ČLÁNEK 6 - PRÁVA A POVINNOSII NÁJEMCE 

6.1 Nájemce je oprávněn užívat PŘEDMĚT NÁJMU řádně a v souladu s touto smlouvou a dbát o jeho dobrý 
stav a zabránit jeho poškozování. Pokud přesto dojde zaviněním nájemce ke škodám na majetku 
pronajímatele, je povinen tyto škody nahradit, a to především uvedením do pílvodního stavu, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nájemce nese odpovědnost za škody na NEMOVITOSTI jím 
zpílsobené. 

6.2 Nájemce je touto smlouvou oprávněn upravovat PŘEDMĚT NÁJMU na vlastní náklad a provádět v 
rozsahu dle Přílohy 2 vlastním nákladem takové stavební úpral"ť PŘEDMĚTU NÁJMU a rozvadil 
stávajících inženýrských sítí či vybudovat sítě nové tak, aby PŘEDMET NÁJMU mohl být řádně užíván 
k účelu stanovenému ve smlouvě a nájemce měl trvale zajištěn přístup k ZAŘÍZENÍ. 

6.3 Takto nájemcem uhrazené provedené úpravy PŘEDMĚTU NÁJMU (a to včetně úprav provedených 
nájemcem na základě PŮVODNÍ SMLOUVY), čl jiné další úpravy provedené se souhlasem 
pronajímatele, které budou mít charakter technického zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmíl, ve znění pozdějších předpisíl (dále jen "ZDP") (případně ve smyslu nového 
obdobného ustanovení platných právních předpisíl), bude po dobu trvání nájemní smlouvy odepisovat 
nájemce. V souladu s § 28 odst. 3 ZDP (případně v souladu s novým obdobným ustanovením platných 
právních předpisíl) pronajímatel nezvýší vstupní cenu NEMOVITOSTI o hodnotu těchto úprav. 

6.4 Všechna potřebná správní rozhodnutí a opatření orgáníl státní správy a samosprávy si nájemce zajistí 
samostatně na vlastní náklady nájemce. 

6.5 V PŘEDMĚTU NÁJMU zajišťuje nájemce péči v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při prácÓ a 
požární ochrany ve smyslu platných předpisíl a je odpovědný za škody, které vzniknou jeho provozní 
činností. ZAŘÍZENÍ je majetkem nájemce a nájemce na vlastní náklady zajišťuje jeho revize, údržbu, 

. opravy.a.pojištění •.. 

6.6 Nájemce nebo jím pověřený subjekt má právo ničím neomezeného a přímého přístupu do PŘEDMĚTU 
NÁJMU bez časového omezení, tj. 24 hod. denně, 7 dnll v týdnu, a to i přes ostatní části NEMOVITOSTI 
a další nemovitosti, které má pronajímatel v nájmu nebo ve vlastnictví nebo k nimž pronajímateli náleží 
jiné právo opravňující jej takový přístup nájemci umožnit, pokud je toto ke vstupu do PŘEDMĚTU 
NÁJMU třeba. 

6. 7 Nájemce si je vědom toho, že pojištění vnesených věcí do PŘEDMĚTU NÁJMU je jeho záležitostí, stejně 
tak i pojištění v souvislosti s jeho činností a pojištění ZAŘÍZENÍ nájemce. 

6.8 Nájemce je oprávněn umožnit na PŘEDMĚTU NÁJMU umístění zařízení jiného provozovatele sítě 
elektronických komunikací pouze za předpokladu získání předchozího písemného souhlasu dle ust. § 
27 odst. S zák. č. 219/2000 Sb. 
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ČLÁNEK 7 - PRÁVA A POVINNOSTI PRONA)ÍMATELE 

7.1 Pronajímatel předává nájemci ke dni účinnosti této smlouvy PŘEDMĚT NÁJMU ve stav~ zpll~obilé,m ke 
smluvenému účelu užívání a zavazuje se, že umožní po celou dobu nájmu nájemci PREDMET NAJMU 
nerušeně užívat. 

7.2 Pronajímatel se zavazuje, že umožní nájemci umístění ZAŘÍZENÍ veřejné sítě elektronických 
komunikací na PŘEDMĚTU NÁJMU, jeho provoz, údržbu, úpravy nebo modernizaci bez navýšení ceny 
nájmu s výjimkou ust. Čl. 4, odst. 4.4 této smlouvy. 

7.3 Pronajímatel zároveň podpisem této smlouvy dává souhlas se stavebními úpravami na NEMOVITOSTI 
v rozsahu uvedeném v Příloze 2. Současně s tím se pronajímatel zavazuje, že poskytne a zabezpečí 
nájemci do 10 dnll od výzvy veškerou vyžádanou součinnost pro získání příslušných povolení pro 
výstavbu výše uvedeného ZAŘÍZENÍ či jeho provoz, údržbu a úpravy (včetně případného prodloužení 
doby, na kterou byla dočasná stavba povolena příslušným stavebním úřadem). Pronajímatel je 
zejména povinen se písemně vyjádřit ke stavebním úpravám ve lhlltě 10 dnll od výzvy nájemce. 

7.4 Pronajímatel se zavazuje, že na NEMOVITOSTI neumístí ani neumožní žádnému třetímu subjektu 
instalaci či provoz takového zařízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit provoz ZAŘÍZENÍ nájemce, a 
to bez předchozího písemného souhlasu nájemce. 

7.5 Pronajímatel se zavazuje, že umožní nájemci zachovat stávající napojení výše uvedeného 
telekomunikačního ZAŘÍZENÍ na zdroje energie a přístup k tomuto zdroji. Pokud bude nutné tyto nově 
vybudovat, poskytne nájemci veškerou vyžádanou součinnost pro získání příslušných povolení. 

7.6 Pronajímatel se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu založeného touto smlouvou umožní 
nájemci nebo jím pověřenému subjektu prllchod, prlljezd a vedení přípojky nízkého napětí 
k PŘEDMĚTU NAJMU přes NEMOVITOST, případně další nemovitosti, které má v nájmu nebo ve 
vlastnictví nebo k nimž pronajímateli náleží jiné právo opravňující jej takový prllchod, prlljezd a vedení 
přípojky nízkého napětí nájemci umožnit, bez omezení, tj. 24 hod. denně, 7 dnll v týdnu. Toto plnění 
poskytuje pronajímatel nájemci bez nároku na další finanční protiplnění nájemce, když umožnění 
přístupu a napojení představuje součinnost pronajímatele nezbytnou k užívání předmětu nájmu 
nájemcem. 

7.7 Strany prohlašují, že ke dni účinnosti této smlouvy má nájemce v držení 2 sady klíčll potřebných pro 
přístup na PŘEDMĚT NÁJMU. Pronajímatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout nájemci 2 sady 
klíčil umožňující prllchod a priljezd k PŘEDMĚTU NÁJMU přes ostatní části NEMOVITOSTI, resp. přes 
další nemovitosti, které má v nájmu nebo ve vlastnictví nebo k nimž pronajímateli náleží jiné právo 
opravňující jej takový prllchod a prlljezd nájemci umožnit. Pronajímatel se zavazuje v případě změny 
zámkll předat nájemci obratem 2 sady nových klíčll potřebných pro přístup na PŘEDMĚT NÁJMU. 
V případě, že na NEMOVITOSTI bude nájemcem dle této smlouvy umístěna depozitní schránka na 
klíče, zavazuje se pronajímatel předem projednat s nájemcem jakékoliv změny na NEMOVITOSTI, 
které bY vyžadovaly změnu. umístění uvedené .. depozitní.schránky na klíče ••... 

7.8 Pronajímatel je oprávněn provádět kontrolu PŘEDMĚTU NÁJMU za účasti odpovědného zástupce 
nájemce, což mu nájemce na požádání umožní. Pronajímatel uvědomí nájemce o zamýšlené kontrole 
alespoň 5 pracovních dnll před jejím konáním písemným oznámením na elektronickou adresu: 
najmy@vodafone.cz. 

7.9 Pronajímatel je povinen upozornit nájemce na všechna zjištěná nebezpečí a závady, která mohou vést 
ke vzniku škod nájemci. 

7.10 Pronajímatel se zavazuje pojistit na celou dobu účinnosti této smlouvy NEMOVITOST proti požáru, 
živelným pohromám a jiným nahodilým událostem a proti škodám zpllsobeným třetími osobami. 
Pronajímatel není však povinen uzavřít pojištění na ZAŘÍZENÍ nájemce. 
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ČLÁNEK 8- POBA NÁJMU, PLATNOSI A ÚČINNOST 

8.1 Pronajímatel přenechává nájemci PŘEDMĚT NÁJMU do užívání na dobu určitou, a to do 31. 10. 2025. 

8.2 Nájemní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2018 

za předpokladu jejího předchozího zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvlá~tních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "ZAKON 

O REGISTRU SMLUV''). 

ČLÁNEK 9 - UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato smlouva zaniká uplynutím doby nájmu dle článku 8. 

9.2 Tuto smlouvu je možné před uplynutím doby, na kterou je uzavřena ukončit písemnou dohodou 

smluvních stran. 

9.3 Před uplynutfm doby, na kterou je uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit také výpovědí některou ze stran 

s výpovědní dobou 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně z těchto d5vod5: 

(a) Pronajímatelem pokud: 

(i) nájemce užívá i přes písemnou výzvu k nápravě PŘEDMĚT NÁJMU v rozporu s ustanovením 

této smlouvy, nebo 

(ii) nájemce je bezd5vodně více než o jedno čtvrtletí v prodlení s placením nájemného a 

pronajímatel jej písemně vyzval k zaplacení dlužného nájemného se stanovením dodatečné 

30 denní lh5ty k platbě, přičemž nájemce nájemné neuhradil ani v takové dodatečné lhťltě, 

nebo 

(iii) nájemce provádí stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, nebo 

(iv) b'ílo ro~hodnl!to o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání řádnému užívání 

PREDMETU NAJMU. 

(b) Nájemcem pokud: 

(i) nájemce ztratí zpťlsobilost k provozování činnosti, 

(ii) PŘEDMĚT NÁJMU se stane bez jeho zavinění nezpťlsobilý k užití dle účelu této smlouvy, 

(iii) pronajímatel neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, 

(iv) PŘEDMĚT NÁJMU nebude podle uvážení nájemce dále dostatečný pro jeho činnost nebo 

bude-li rozhodnuto o ukončení podnikatelských aktivit nájemce, 

(v) bude rozhodnuto o změnách ve vysílací síti mobilních telefon5, 

(vl)dojde~!i k poškození nebo -zničení instalovaného ZAŘÍZENÍv takovém rozsahu, .že jej nebude .... 

možné provozovat 

(vii) příslušný stavební úřad neprodlouží možnost užívání stavby, pokud takové povolení bylo 

vydáno na dobu určitou. 

9.4 Kterákoliv ze smluvních stran mdže tuto smlouvu písemně vypovědět také bez uvedení dťlvodu, a to 

s pětiměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba v takovém případě začne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

9.5 Pronajímatel m5že od smlouvy odstoupit, pokud nájemce nebude řádně a včas plnit povinnosti 

plynoucí z této smlouvy nebo pokud pronajímatel pozbude právo hospodaření k nemovité věci uvedené 

v čl. I odst. 1 této smlouvy, popřípadě pokud budou splněny podmínky stanovené pro právo odstoupení 

v § 27 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění, s tím, že takové odstoupení musí být provedeno 
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v písemné formě a doručeno nájemci. Odstoupení je účinné následujícím dnem po doručení odstoupení 
nájemci. 

9.6 Po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nájemce povinen odstranit instalovaná ZAŘÍZENÍ a 
odevzdat PŘEDMĚT NÁJMU v pftvodním stavu odpovídajícím běžnému opotřebení, nedohodnou-li se 
smluvní strany při ukončení smlouvy jinak, a to do 30 dnO od ukončení platnosti a účinnosti této 

smlouvy. 

9.7 V souladu s ust. § 27 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. smluvní strany vylučují jakékoli pokračování 
užívacího vztahu po dni, kdy měl užívací vztah dle této smlouvy skončit. 

ČLÁNEK 10 ZMĚNA SMLUVNÍCH STRAN 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy v plném rozsahu přecházejí na případné právní nástupce obou 

pftvodních smluvních stran. 

ČLÁN~K 11 QSTAINÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Tato smlouva se spravuje českým právním řádem . V případě sportl se smluvní strany zavazují je řešit 
jednáním. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované. 

11.2 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým 
v budoucnu, je či bude neplatné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost a vynutitelnost 
ustanovení ostatních zllstane nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo 
takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit ustanovením 
bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

11.3 Pronajímatei mllže kontaktovat nájemce: 
a) ve věcech týkajících se užívání předmětu nájmu a ve smluvních věcech prostřednictvím e-mailu: 

b) ve věcech plateb dle této smlouvy prostřednictvím e-mailu: nebo na 
tel.· 
c) v mimořádných situacích - potřeba emergency přístupu na předmět nájmu - na tel. • · · ·· · - --
Zaslání e-mailové zprávy na výše uvedené adresy nenahrazuje písemný úkon dle této smlouvy na 
adresu sídla nájemce (Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5). 

Nájemce mliže kontaktovat pronajímatele ve věcech týkajících se užívání PŘEDMĚTIJ NÁJMU na tel. 
-- •• • 4 -

11.4 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, 
s výjimkou oznámení pronajímatele dle čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy. Změna této smlouvy v jiné než 

-=~=====písemné-formě",)e"tímto-vylouěenaFZ-a~písemnguofor:mu nebuefe,j3r{)·tento,ú€e~važována=\'Ýměna~~,.,_ •. ===~ 
mailových čl jiných elektronických zpráv. · · 

11.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha 1 -grafická specifikace PŘEDMĚTU NÁJMU 
Příloha 2 - rozsah stavebních úprav a ilustrativní příklad umístění ZAŘÍZENÍ 
Příloha 3- pověření pn ·- -- 1 plné moci pro Středisko společných činností 
AV ČR, v. v. I. (kopie) 

11.6 Při podpisu této smlouvy byla nájemci předána kopie výpisu z katastru nemovitostí k předmětu nájmu 
ze dne 17. 10. 2017 (včetně kopie katastrální mapy), a zatřídění nemovitosti, v níž se PŘEDMĚT NÁJMU 
nachází do klasifikace stavebních děl CZ - CC. Pronajímatel prohlašuje, že předané listiny jsou platné 
ke dni podpisu této smlouvy. 
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11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

11.8 Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
ZÁKONA O REGISTRU SMLUV. Nájemce se zveřejněním této smlouvy, jakož i případných navazujících 
dokumenta souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
pronajímatel a to v termínu podle§ 5 odst. 2 ZAKONA O REGISTRU SMLUV. 

Na dakaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

Pronajímatef 

V Praze dne 1. 11. 2017 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: ředitel 

S!I\ED!SI<O SPOU:(N'{CH (JNNOSf f {\\! ČH, v.v.L 
;,L1rodní 100')/1, 110 00 PFlliil i 

f 
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Nájemce 

V Praze dne 1. 11. 2017 

Podpis: 

Jméno: 

n'a základě pověření 

Vodafone Czed1 Ht:P'-Ib l h: 
náměstíJu nl;o,· ýc!' 2.1 : ... ' , ! ; (J hi:\ '' 

: I 
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