
číSIo Smlouvy: 8170/2018

Učastníci

1. Městská část Praha 17
Se sídlem žnıanskêhø č .291/12h, Praha 17 - epy, PSČ 16302, IČ: 00231223
bank. Spojení: č.účtu:
Zastoupená na Základě P íkazní Smlouvy č. 2013/0313 Ze dne 3. prosince 2013
OPTIMIS, Spol. s r.o.,
Se sídlem Benđeva čp. 1121/5, 163 00 Praha 17 - epy, IČ: 63982412
Zastoupená jednatelem panem Pavlem Maxou (dále jen „Správce“)

dálejen „pronajímatel”

2. Martin S e d ı á č e k, IČz67Íı 47 94s
sídlo: Palackého 677, 542 32, Upice

dálejen „nájemce”

uzavírají dnešního dne podle § 2302 an. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, tuto

Smlouvu O nájmu prostoru Sloužícího k podnikání

Čı. I.
P edmět Smlouvy

Hlavní město Praha je výlučným vlastníkem prostoru č. 301 v domě č.p. 1216, v Praze 6 - epích. Tento
prostor byl Statutem hlavního města Prahy svě en Městské části Praha 17, která je Oprávněna nakládat
S ním Způsobem uvedeným v této Smlouvě.

P edmětem smlouvy je nájem prostoru Sloužícího kpodnikání speci kovaného vbodu l (dále jen
„prostor“ a s ním Spojené poskytování služeb.

O p edání a p evzetí prostoru Se Sepíše p edávací protokol. Obsahem p edávajícího protokolu je
ijmenovitý Seznam movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele, pokud Se nacházejí v p edmětu nájmu na
základě této nájemní smlouvy.

P i skončení nájmu bytu se nájemce Zavazuje prostor p edat ve Stavu, v jakém jej p evzal, S p ihlédnutím
kobvyklému opot ebení, p ípadně sodbomě provedenými, a tam, kde to vyžaduje Stavební Zákon,
iZkolaudOvanými úpravami, k nimž měl prokazatelný Souhlas vlastníka bytu. Drobné opravy a náklady
Spojené S běžnou údržbou prostoru, jejichž pot eba vznikla do doby Skončení nájmu, Zajistí nájemce
nejpozději k termínu p edání prostoru. Pokud tak nájemce neučinı', Zajistí pot ebné opravy a běžnou údržbu
pronajı'matelem Správce na náklad nájemce. Nájemce Se vzdává nároků nároku na úhradu za p ípadné
zhodnocení nemovitosti po skončení nájmu.



Čı. II.
Specifikace p edmětu nájmu a účel nájmu

1. Pronajímatel v domě uvedeném v čl. 1. této Smlouvy p enechává nájemci k užívání dále uvedený prostor.

2. Specifikace prostoru:

3.

4.

druh: kancelá

podlaží: první

počet místností: 1+0

celková výměra: 18,50m2

Prostor Se pronajímá Za účelem: prodejna drobného modelá ského zboží a výdejna e-Schopi

Prostor je kolaudován jako: kancelá
3231/D 1216 e./92/Ku 12.1.1993

Čı. III.
Doba nájmu

Smlouva So nájmu Se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem podpisu obou smluvních stran.

Čı. Iv.
Nájemné a úhrada za služby poskytovaná s nájmem, podmínky splatnosti

1. Nájemné Se Sjednává ve výši: 1.200,-Kč /mZ/rok
Nájemné
ročně 22.200,- Kč
měsíčně 1.850,- Kč

2. Úhrada Za Služby Se Sjednává měsíčně Zálohově takto:
Poskytované služby
záıøha za vødnè, Støčnć -Kč
Záloha Za ÚT-Kč
Záloha Za společnou elekt inu .Kč
Záloha Za ostatní Služby .Kč
záıøha za úklid .Kč
Celkem Za poskytovaná plnění

. Celková měsíční úhrada Za nájem a Služby činí:
Nájem 1850,-Kč
Služby 541,-Kč
Celkem měsíčně 2.391,-Kč

. Nájemce si bude Sám Zajišťovat následující dodávky nebo služby:

zajištění dodávky elektrické energie prost ednictvím osazeného vlastního elektroměru

Pronajímatel bude Zajišťovat prost ednictvím Správce objektu Servis a opravy hasicích p ístrojů, hydrantů,
náklady S tím Spojené budou p eúčtoványjednou ročně nájemci v rámci ročního Zúčtování služeb.



10.

Pronajímatel bude zajišťovat odvoz a likvidaci Směsného odpadu, náklady S tím Spojené budou p eúčtovány
nájemci formou Záloh.

Pronajímatel bude nájemci zajišťovat na vlastní náklady čištění výkladů od gra ti.

Úhrada měsíčn ıo nájemného a služeb dle bodu 3. tohoto článku smlouvy je Splatná nejpozději poslední
den p íslušného měsíce a to na účet pronajímatele vedený u
č. účtu:_ pod variabilním Symbolem:_

P i prodlení nájemce Splacením úhrad Za nájem a Za poskytované Služby je nájemce povinen uhradit
pronajímateli úroky z prodlení. Výši úroku Z prodlení Stanoví právní p edpis.

Výši záloh Za služby dle bodu 3. tohoto článku může pronajímatel upravit podle skutečných nákladů
a cenových vlivů, což bude ešeno Změnou výpočtového listu, který Se Stane novou p ílohou této Smlouvy.
Pronajímatel jedenkrát ročně provede vyúčtování Zálohových plateb služeb. P eplatky a nedoplatky
vyplývající Ze zúčtování úhrad Za Služby jsou Splatné podle p íslušných p edpisů. Námitky k vyúčtování
musí nájemce uplatnit písemně pronajímateli ve Stanovené lhůtě.

. Učastníci této smlouvy Se dohodly, že pronajímatel může výši nájemného počínaje od l. července roku
následujícího po podpisu této nájemní Smlouvy každoročně upravovat o částku až do výše odpovídající
roční mí e in ace oficiálně vykázané ČSU Za p edešlý kalendá ní rok.

Cl. V.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Nájemce je povinen:
a) protokolámě p evzít prostor ke dni zahájení nájmu podle této smlouvy, nejpozději však do 30 dnů
ode dne podpisu této Smlouvy,

b) udržovat p evzatý prostor ve stavu způsobilém k užívání po celou dobu platnosti této Smlouvy a provádět
vlastním nákladem jejich běžnou údržbu. Nájemce zároveň potvrzuje p evzetí tohoto prostoru
bez jakýchkoliv nároků vůči pronajímateli a bere na vědomí shora uvedený (čl. Il. odst. 4) kolaudační
účel. V p ípadě, Že nájemní smlouvaje uzav ena S tím, že nájemce bude prostor užívat Za jiným účelem,
než který je dán kolaudací, je povinen Zajistit v Souladu se Stavebním zákonem a ostatními právními
p edpisy jeho rekolaudaci nebo změnu užívání a to do 60 dnů po podpisu nájemní smlouvy,

c) užívat prostor v Souladu S touto Smlouvou a k účelu Stanoveného v čl. lI. odst. 3 této Smlouvy,
d) dodržovat bezpečnostní a protipožární p edpisy v objektu,
e) dodržovat provozní dobu v rozsahu nejvýše od 6.00 hodin do 20.00 hodin,
f) umožnit pronajímateli v nezbytně nutném rozsahu vstup do jím užívaných prostor, zejména za účelem
Zjištění Stavu a užívání v souladu S touto Smlouvou, pro p ístup k vnit ním instalacím za účelem revize
hasicích p ístrojů a hydrantů, odečtu a instalace mě ící techniky (vodoměrů a IRTN) a to zpravidla -
mimo p ípadů nutné pot eby vstupu zejména p i havarijních Situacích - po p edchozím oznámení pot eby
vstupu písemně nebo ústně alespoň jeden den p edem,

g) zamezit nežádoucí manipulaci s rozvody STA,
h) zamezit odstranění či poškození pásky Se Značenim Sloužícím osobám s omezenou Schopností orientace

Z prosklených ploch (Stěn a dve í) prostoru,
i) Stavební a Stavebnětechnické úpravy provádět jen po p edchozím písemném souhlasu pronajímatele a to
na základě písemné žádosti včetně specifikace těchto úprav. Tuto žádost podá prost ednictvím
Správcovské rmy pronajímateli,

j) Zajišt'ovat na Svoje náklady drobné opravy a běžnou údržbu pronajatého prostoru,
k) oznámit pronajímateli prost ednictvím Správcovské rmy bez Zbytečného odkladu všechny závady, které
podstatně brání ádnému užívání pronajatého prostoru,

l) nahradit škodu, kterou p ímo nebo v Souvislosti S užíváním prostoru způsobil pronajímateli nebo t etím
osobám,

U.)



m) Oznamovat pronajímateli bez Zbytečného Odkladu všechny Změny Svého zápisu v obchodním rejst íku
nebo Změnu živnostenského oprávnění či v jiném ve ejném Seznamu,

n) ukládat směsný odpad do společného kontejneru umístěného na stanovišti kontejnerů pro dům čp.1216
o) ešit likvidací nájemcem vyprodukovaného odpadu, který musí být likvidován Separátně, v Souladu

S platnými p edpisy a v p ípadě, že bude docházet ke vzniku takového odpadu, p edat správcovské rmě
kopii uzav ené Smlouvy jménem uživatele na odvoz odpadu.

. Nájemce není Oprávněn p enechat p edmět nájmu ani jeho část do podnájmu t etí osobě bez p edchozího
písemného souhlasu pronajímatele.

. Nájemce je oprávněn umístit na domě, v němž Se nachází pronajatý prostor, označení svojí provozovny
areklamu, avšak pouze v Souladu s pravidly, která budou určena architektem, a po odsouhlasení místa
a vzhledu reklamy pronajímatelem (resp. Správcem domu).

. Nájemce Souhlasí S tím, že pokud nevyklidí prostor ani do patnácti kalendá ních dnů po skončení nájmu, je
pronajímatel oprávněn vyklidit tento prostor na náklady nájemce, veškeré movitosti nájemce, které Se
nacházejí v p edmětu nájmu, uložit do náhradních Skladových prostor a vyúčtovat nájemci náklady S tím
spojené, tj. Zejména dopravné a skladné.

. Pronajímatel je povinen:
a) odevzdat nájemci prostor Sloužící k podnikání ke dni Zahájení nájmu podle této Smlouvy,
b) Zabezpečovat ádně Služby, jejichž poskytování je s užíváním prostoru Spojeno a je zakotveno v této
Smlouvě.

. Pronajímatel neodpovídá Za jakékoliv jiné škody, zejména ne za škody na vnesených věcech, a na ostatních
Za ízeních daného prostoru a není povinen uzavírat v tomto smyslu žádné pojistné smlouvy. Rádné pojištění
odpovědnosti nájemce Za způsobené škody a za škody na jeho věcech umístěných v p edmětu nájmu je věcí
nájemce.

Čı. vI.
Skončení nájmu

. Pro Skončení nájmu platí p íslušná ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

. Dále Se Smluvní strany dohodly, že pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu ve
Zkrácené výpovědní lhůtě čtrnácti kalendá ních dnů počítané od doručení písemné výpovědí sudáním
důvodu, poruší-li jedna Ze Smluvních Stran Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy Zvlášť hrubým
Způsobem. Za tyto p ípady se považuje Zejména když:
a) nájemce neuhradí včas a v plné výši nájemné a úhradu Za Služby, p íp. vyúčtování Zálohových plateb
dle čl. IV Smlouvy,

b) nájemce poruší své povinnosti Stanovené v čl. V odst. 1 písm. a), b), c) a odst. 2 Smlouvy,
c) nájemce neskončí Stavební úpravy ve lhůtě stanovené v čl. VII Odst. 2 Smlouvy,
d) nájemci bylo odebráno živnostenské oprávnění k provozování činnosti vyplývající Z této Smlouvy nebo
sídlo či místo podnikání nájemce bylo p esunuto za hranice České republiky,

e) na nájemce byl prohlášen konkurs,
t) nájemce nesplnil Svou povinnost vyplývající Ze Zákona nebo Ztéto smlouvy ani po mame' písemné
výzvě zaslané pronajímatelem,

g) pronajímatel poruší své povinnosti stanovené v čl. V odst. 5 písm. a), b) Smlouvy,
h) nájemce nebo osoby se Souhlasem nájemce užívající pronajatý prostor narušují občanské Soužití
v domě, v němž je pronajatý prostor umístěn.

Pronajímatel prost ednictvím Správcovské rmy po Skončení nájmu p evezme prostor a sepíše s nájemcem
p edávací protokol.



4.

.o

Svévolné opuštění p edmětu nájmu Ze Strany nájemce nebo jeho p edání nap . jen odevzdáním klíčů bez
p edchozí prohlídky p edmětu nájmu a podpisu p edávacího protokolu nemá účinky p edání a nájemce je
povinen nadále hradit nájemné a úhradu Za poskytované Služby.

. Nájemce se vzdává nároků nároku na úhradu Za p ípadné Zhodnocení nemovitosti.

ČI. vII.
Zvláštní ujednání

. Nájemce je povinen podle pokynů pronajímatele na vlastní náklady Zajistit stavební úpravy pronajatého
prostoru tak, aby tento prostor byl Stavebně určený k provozování činností Stanovené v čl. II. této Smlouvy.
Během Stavebních prací, ke kterým je t eba elektrická energie nebo voda, nesmí pro Stavební práce používat
elektrickou energií a vodu Ze Společných prostor domu.

. Stavebními úpravami nesmí nájemce obtěžovat ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem, prachem,
výpary a musí dodržovat noční klid a p íslušné právní p edpisy. Pokud nájemce neskončí Stavební úpravy do
60 dnů od podepsání této Smlouvy, je pronajímatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v Souladu S čl. VI odst.
2 Smlouvy, pokud Se Smluvní Strany nedohodnou jinak

. Pokud to vyžaduje Způsob užívání pronajatého prostoru nájemcem, je jeho povinností dále zajistit Souhlas
MěHS pro Prahu 17 a HZS, včetně p ípadné rekolaudace Z odboru výstavby Ú adu Městské části Praha 17.

Nájemce není oprávněn umísťovat reklamy a vývěsní štíty bez písemného Souhlasu pronajímatele a
p ípadného posouzení Odboru životnıho prost edí a dopravy U adu Městské části Praha 17.

Ve všech věcech týkajících Se práv a povinností pronajímatele je nájemce povinen Se obracet na Správce
domu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Pronajímatel a nájemce Se dohodli na Smluvní pokutě, a to v p ípadě porušení čl. V odst. l písm. b), c) ve
výši 5.000,- Kč a ve výši 1.000,-Kč za každý den nep edání prostoru po skončení nájmu. Touto Smluvní
pokutou není dotčeno právo na náhradu škody, které by vzniklo v p íčinné Souvislosti S touto smlouvou.

Nájemce je povinen oznámit nejpozději do patnácti kalendá ních dnů pronajímateli, resp. Správci domu,
veškeré Změny důležitých skutečností (zejména změnu bydliště nebo Sídla, bankovního účtu, statutámích
orgánů, p edmětu podnikání, Ztrátu živnostenského oprávnění, prohlášení konkursu apod.), které mohou
ovlivnit úkony Smě ující ke Změně práv a povinností Stran této smlouvy. Nájemce Se nemůže dovolávat
neplatnosti úkonu pronajímatele v p ípadě porušení této oznamovací povinnosti.

. Veškeré zásilky bude pronajímatel doručovat na adresu nájemce uvedenou v Záhlaví této Smlouvy, neuvedl-
li nájemce odlišnou adresu pro doručování písemností.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)
vedené hl. m. Prahou, která je ve ejně p ístupná a která obsahuje údaje o Smluvních Stranách, p edmětu
Smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

10. Smluvní Strany prohlašují, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
Smyslu § 504 občankého zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a Zve ejnění bez Stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.



Cl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této Smlouvě Stanoveno jinak. ídí se vztahy mezi Sınluvními stranami výslovně neupravené

touto Smlouvou Zákonem č. 89/2012 Sb.. občanským Zákoníkem. jakož i ostatními souvisejícíıni právními

p edpisy.

lx) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými Zástupci

smluvních stran.

Tato smlouva je Sepsána ve t ech vyhotoveních. Správce. nájemce a pronajímatel obdrží po jednom

vyhotovení.
b)

4. Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem nájemce stvrzuje. že Se seznámil se stavem pronajatého

prostoru. a prohlašuje. že prostor je Způsobilý a vhodný pro plnění účelu. pro ktere' byl pronajat podle této

Smlouvy.

5. P ílohou této smlouvyje:
č. 1. Půdorys prostoru
. 2. Výpočtový listC)‹

6. Podle ustanovení § 43 Odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve Znění pozdějších p edpisů,

se konstatuje, že uzav ení této Smlouvy Schválila Rada městské části Praha 17 na Sveın 92. Zasedání dne

28.3.2018` usnesením č. 123/2018.

7. Podle ustanovení § 36 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb.. O hlavním městě Praze. ve znění pozdějších p edpisů,

Se konstatuje. že Záměr uzav ít tuto Smlouvu byl Zve ejněn na ú ední desce Městské části Praha 17 dne

24.1.2018 a Z ú ední desky sejmut dne 23.2.2018: v téže době byl rovněž Zve ejněn způsobem umožňujícím

dálkový p ístup na internetove' strance městské části.

V Praze dne 16.4.2018 V Praze dne 16.4.2018

OPTIMIS spol. s .0.
PavelMaxa Martin Sedláček
jednatel

DOLOŽKA
Potvrıııjeıııc ve smyslu § 43 ı. č. l3l/2000 Sb. v plané. nění.
h byly splněny podminky pro platnost právıllø ůkoıı

v ıııhđı ıumím RMČ/ZMČ č. ĹZŽĹZŽ-ťu dlew/

1

Vypracovala: .lana Chlebnová
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ypočtovy ııst MAK l IN btULAU-.K lilo l ílJbb 11.04.2018 Iłızlljùo

Výpočtový list platný od 05.2018

Uživatel

Jmćno ÍM nin Sedláček
IČ Ĺ 67447945
DIČ
Plátce DPH Ne

Bankovní spojení pronajímatele _

Variabilní symbol_ lAdresa prostoru

Nohyıoxy' prostor kancelá 1VONDROLˇŠOVA 1216/34
Číslo prostoru 301 j 163 00 PRAHA 17
Smlouva 8170 2018

`

Platnost Smlouw Od 26.04.2018 na dobu neurčitou

Splatnost 31.05.2018 Podání výpovědi
Doba placení Měsíční 1 Penalizace Urok z prodlení (n.v.351/2013)

Druh vztahu Nájemce ` Počet osob 1

Výpočet nájemného Dohodnutá Sazba Za m2 (prostor) 1 Roční Sazba Za m2 1 200.00

Plocha pro náj. 18,50 m2 lRoční nájemné 22 200.00 Kč

Toponi dálková ľsmčrnê čisıo (120/2011) 4

Podlaží 1 Výtah N

Tech. Stav i Počet místností 1

Výměr úhrad Za užívání nebytového prostoru (Služeb)
Položka Částka Kč Výpočet OS. Platba

Nájemné V Dohoda za m2(-KP) Platební p íkaz

Vodně stočné S Dohoda za osobu 1 Platební p íkaz

Teplo S Stanoveno Platební p íkaz

Úklid S Dohoda Za Osobu 1 Platební p íkaz

Společná elekt ina S Dohoda Za OSObu 1 Platební p íkaz

Ostatní Služby 2 S Stanoveno Platební p íkaz

Nájemné celkem l 850. 00

Služby celkem 541,00

Měsíční p edpis celkem 2 391.00

Platební p íkaz 2 391,00

Nájemné je splatné V termínu a způsobem dle ujednání nájemní Smlouvy. P i platbě na účet vždy uvádějte variabilní Symbol
prostoru! V p ípadě pozdní platby bude účtován sankční poplatek "Lˇrok Z prodlení (n.v.351/2013)" dle nájemní smlouvy.

Pronajímatel Uživatel

PRAHA 6 - EPY dne 11.04.2018

Správce
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Změna p edpisu úhrad platná od 16.04.2018

1 Adresa prostoru

VONDROLˇŠOVA 1216134
iPRAHA 17 163 OO

Platnost Smlouvy na dobu neurčitou

Variabilní Symbol

Typ prostoru kancelá

301

8170/'201 8
Číslo prostoru
Smlouva

Bankovní spojení

Martin Sedláček

67447945
Uživatel

Druh p edpisu P edpis úhrad
X Typ p edpisu Dodatečný

Doba placení Jednorázový y Penalizace Urok Z prodlení (n.v.351/2013)

Druh vztahu Nájemce
Způsob placení Platební p íkaz

iPočet osob 1
31.05.2018`

Splatno

Výměr úhrad za užívání prostoru (Změny služeb)

` Položka
Nmý Původní Výpočet Os. Platba Organizace

Nájemné
Kč V Dohoda Za m2(-KP) Platební p íkaz

Vodne' Stočnć
Kč S Dohoda Za osobu l Platební p íkaz

Teplo
Kč S Stanoveno Platební p íkaz

Úklid
Kč S Dohoda Za Osobu 1 Platební p íkaz

Společná elekt ina
Kč S Dohoda Za osobu l Platební p íkaz

Ostatní Služby 2
Kč S Stanoveno Platební p íkaz

Celkem Za V Kč

Celkem za S
Kč

0.00

Platební p íkaz l 196,00 Kč

Pronajímatel
S rávce


