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cj.: u-zv “28952/2014-MUEM
Česká republika - Úřad pro Zastupování Státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Zastoupené Mgr. lng. Kateřinou Arajmu, ředitelkou Územního pracoviště v hlavním městě Praze`
pověřenou k podpisu Smlouvy příkazem generálního ředitele č. 6/2014, V platném Znění
IČ: 69797111
(dále jen „pronajímatel“)

a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 - Staré Město
zastoupené Městskou částí Praha 15
se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Zastoupenou Ing. Pavlem Klegou, starostou Městské ćásti Praha 15
IČ: 00231355
(dálejen „nájemce“)

uzavírají podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník a podle ust. § 27
Zákona č. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 219/2000 Sb.,“) tuto

I sMLouvu I ˇo NAJMU NEMovıTE vEcı
č. qvM/A126952/2014-MUEM

v
Cl. I.

1. Česká republika je vlastníkem a Úřad pro Zastupování Státu ve věcech majetkových (dále jen
„Uřad“) je na základě § 9 Zákona č. 219/2000 Sb. příslušný hospodařit s níže uvedenými
nemovitými věcmi:

I Budova pizzerie bez čp/čeI na poZ. parcč. 2150/1
I Budova půjčovny lodíček bez čp/će, na poz. paroč. 2137 a 2138

které nejsou evidovány v katastru nemovitostí pro katastrální území Hostivař. obec Praha,
vedeném Katastrálnim úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha.

'2. Pronajimatel výše uvedené nemovitě věci dočasně nepotřebuje k plnění funkcí Státu nebo
jiných úkolů v rámci své působnosti ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 Zákona Č. 219/2000
Sb.



čı. ıı.

Pronajímatel se touto Smlouvou zavazuje přenechat nájemci nemovité věci uvedené v ČI. l.
kdočasnému užívání a nájemce Se zavazuje platit Za to pronajímateli nájemné a užívat
nemovité věci jako řádný hospodář k ujednanému účelu.

Účelem nájmu je naložení S majetkem Státu dočasně nepotřebným kplnění funkcí Státu
formou pronájmu nemovitých věcí Za účelem provozování občerstvení a půjčování Iodiček a
Sportovních potřeb.

Nájemce prohlašujeI že je mu Stav pronajatých nemovitých věcí dobře Znám` neboť Si je
prohlédl před uzavřením této smlouvy a potvrzuje, že jsou ve stavu způsobilém k řádnému
užívání podle této Smlouvy a že jej pronajímatel Seznámil se Zvláštními pravidly, která je
třeba při užívání pronajatých nemovitých věcí Zachovávat (Zejména s návody a technickými
normami).

O faktickém předání a převzetí pronajatých nemovitých věcí na počátku nájmu bude
smluvními Stranami sepsán protokol O předání a převzetí. ve kterém bude uveden stav
pronajatých nemovitých věci; tento protokol je nedílnou součástí této smlouvy.

čı. ııı.

. Nájemné Za pronajaté nemovìté věci uvedené v článku l. této smlouvy se sjednává
ve smyslu § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši Kč 10 380,- Kč měsíčně.

vNájemné je splatné bezhotovostně na účet pronajímateie c. 19-482702110'4'10I vedený
u ČNB, pobočka Praha 1, a to: měsíčně, vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Kbezhotovostnim platbám nájemného bude nájemce vždy uvádět variabilní symbol
9901401858.

. Zaplacením se podle této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet
příjemce platby.

Skončí-Ii nebo počne-Ii nájem v průběhu měsíce, náleží pronajímateli pouze poměrné část
měsíčního nájemného.

Pronajímatel může každoročně s účinností na období od 1. ledna upravit výši nájemného
v Závislosti na růstu Spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nájemného
Se v takovém případě upraví podle následujícího vzorce:

NUM) = N1X(1 'kk/100)
kde:
NM) je výše nájemného v běžném kalendářním roce,
Nt je výše nájemného v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen Za předchozí kalendářní rok
zveřejněný Ceským Statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.

Takto upravenou výši nájemného pronajímatel uplatňuje písemným oznámením nájemci
a nájemce Se Zavazuje takto Stanovené nájemné hradit.

7. V nájemném není Zahrnuta úhrada Za případná plnění poskytovaná s užíváním pronajatých
nemovitých věcí, Zejména dodávky elektrické energie, vody, teplé užitkové vody, a odvod
odpadních vod, které Si nájemce bude Zajišt'ovat Sám vlastním nákladem i úsilím a svým
jménem a pronajímatel mu k tomu poskytne jen nutnou součinnost.



Čt. IV.

Nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 8. 2014 do dne privatizace předmětných nemovitých
věcí podle Zákona č. 92/1991 Sb., nejdéle však na dva roky.

i.

čı. v.
Jakékoliv Změny na pronajatých nemovitých věcech, stavební úpravy, umístění jakékoliv
reklamy či informačního zařízení a terénní úpravy pronajaté nemovitých věcech má nájemce
právo provádět jen na Základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele, jehož
součástí bude i ujednání smluvních stran o tomx zda mají být úpravy k datu ukončení nájmu
odstraněny a ujednání o vzájemném vyrovnání smluvních stran Zdůvodu Zhodnocení
pronajatých nemovitých věcí. Po udělení takového písemného souhlasu pak nájemce
jakoukoliv změnu provádí na svůj náklad. Bez udělení písemného souhlasu není nájemce
oprávněn změny na pronajatých nemovitých věcech provést a nemá nárok na vyrovnání
případného zhodnocení nemovitých věcí.

Provede-Ii nájemce Změnu na pronajatých nemovitých věcech bez písemného souhlasu
pronajímatele a neuvede-Ii na výzvu pronajímatele pronajaté věci do původního stavu, může
pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby a požadovat po nájemci i náhradu
vynaložených nákladů v souvislosti s uvedením nemovitých věci do původního stavu.

čı. vı.

Pronajímatel je povinen umožnit nájemci užívat nemovité věci k ujednanému účelu.

Pronajímatel je povinen nemovité věci udržovat vtakovém stavu, aby mohly sloužit účelu
užívání.

Pronajímatel je povinen Zajistit nájemci nerušené užívání nemovitých věcí po dobu trvání
nájmu.

Nájemce je povinen užívat nemovité věci jako řádný hospodář a pouze k ujednanému účelu
(ČI. II. odst. 2.), vycházejícímu z její povahy a stavebního určení tak, aby nedocházelo
kjejímu poškození nebo opotřebení nad míru přiměřenou poměrům a okolnostem` Pronajaté
nemovité věci nesmi být využívány k výrobě, manipulaci a skladování výbušnin, prudce
hořlavých materiálů, jedů, drog a dalším činnostem, které ohrožují nebo negativně působí na
životní prostředí (Zejména prašností, hlukem nebo exhaiacemi). Nájemce nemá právo
provozovat jinou činnost nebo změnit Způsob nebo podmínky jejího výkonu, než jak
je uvedeno v CI. II. odst. 2.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateii poškození, popř. vadu na pronajatých nemovitých
věcech, kterou zjistil (popř. měl a mohl při řádné péči zjistit) a kterou má pronajímatel odstranit
a to bez zbytečného odkladu (dle závažnosti vady).

Nájemce může zřídit třetí osobě užívací právo (podnájem) jen vpřipadě, vydá-li stím
pronajímatel písemný souhlas. Zřídí-Ii nájemce třetí osobě podnájem bez souhlasu
pronajímatele, jde o hrubé porušení povinností nájemce. které pronajímateii způsobuje
vážnější újmu a pronajímatel má právo nájem vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce
a počne běžet prvnim dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pronajaté nemovité věcí,
zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, provádění potřebných oprav
nebo provádění kontroly instalovaných inženýrských sítí.



. Za Organizaci a Zajištění požární ochrany, bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci, ochrany
životního prostředí a hygieny v souladu s platnými předpisy odpovídá vpronajatých
nemovitých věcech nájemce. Pronajímatel je Oprávněn dodržování platných předpisů
v pronajatých nemovitých věcech kontrolovat.

Nájemce je povinen hradit náklady spojené S běžnou údržbou pronajatých nemovitých věci a
také náklady na opravy poškození, které sám způsobil.

čı. vıı.
. Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl ujednán.

. Nájem je možné ukončit dohodou smluvních stran.

. Smluvní Strany se dohodly, že pronajímatel může odstoupit od smlouvy, pokud přestanou být
plněny podmínky uvedené v ustanovení § 27 odst. 1 Zákona č. 219/2000 Sb. Vtakovém
případě se Závazky, vyplývající pro Smluvní strany Ztéto nájemní smlouvy, ruší ke dni
doručení písemného oznámení o odstoupení nájemci.

. Uživá-Ii nájemce nemovité věci takovým způsobem, že dochází kopotřebování nad míru
přiměřenou poměrům a okolnostem nebo že hrozí Zničení věcí, popř. užívá-li nájemce
nemovité věci kjinému, než Sjednanému účelu, vyzve ho pronajímatel, aby nemovité věci
užíval řádně a vsouladu se sjednaným účelem. Pronajímatel současně poskytne nájemci
přiměřenou lhůtu knápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnuti výzvy.
Neuposiechne-li nájemce této výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní
doby. Pokud by ale hrozilo vážné nebezpečí Zprodlení, má pronajímatel právo nájem
vypovědět bez výpovědní doby i bez předchozího upozornění.

. Pronajímatel máˇ právo nájem vypovědět v případě hrubého porušení povinnosti Ze strany
nájemce (např. Cl. Vl. odst 7). Výpovèdní doba činí tři měsíce a počne běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

. Nezaplatí-Ii nájemce nájemné do splatnosti příštího nájemného, má pronajímatel právo vyzvat
nájemce k Zaplacení dlužného nájemného do určené doby s tím, že neuposiechne-Ii nájemce
této výzvy, jedná se o Zvláštl Závažné porušení povinnosti nájemce a pronajímatel má právo
nájem vypovědět bez výpovědní doby. Pronajímatel je povinen v takovém případě nájemce ve
výzvě upozornit na možné následky neuposlechnuti výzvy.

. Nájem končí dnem privatizace pronajatých nemovitých věcí uvedených v ČI. |. odst. 1 této
smlouvy die Zákona č. 92/1991 Sb.

čı. vııı.

.Nejpozději v den skončení nájmu, v případě odstoupení (popř. výpovědi bez výpovědní doby)
pak nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o odstoupení (resp. výpovědi), předá
nájemce pronajímateli pronajaté nemovitě věci vyklizeně, resp. uvedené do původního stavu,
případně ve stavu, vjakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

2. Při faktickém předání a převzetí pronajatých nemovitých věcí Zpět pronajímateli bude
smluvními stranami sepsán protokol O předání a převzetí, ve kterém bude uveden jejich stav.



ćı. ıx.

Neuhradí-ii nájemce splatné nájemné řádně a včas, přísluší pronajímateli Zákonný úrok
Z prodlení ve výši, stanovené právním předpisem.

Nepředá-Ii nájemce při skončení nájmu pronajaté nemovitě věci včas a řádně vyklizeně, resp.
uvedene do původního stavu, případně ve stavu, vjakěm je převzal s přihlédnutím
k obvyklému Opotřebení, Zaplatí pronajímateli Za dobu prodlení Smluvní pokutu ve výši 10%
měsíčního nájemného Za každý den prodlení. Právo pronajímatele na náhradu škody
Způsobeně porušením povinností nájemce tím není dotčeno.

ćı. x.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, účinná je od 1. 8. 2014L

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti stran občanským Zákoníkem
(zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem č. 219/2000 Sb.

Smlouvu lze změnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a vzestupně
číslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není Změna smlouvy platná. Ustanovení
Čl. Ill. odst. 6. tímto není dotčeno.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopísech, Z nichž každý má platnost originálu. Každý
z účastníků obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv Z přinucenl
nebo v omyiu. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

VPrazedne 02V/ Š74fl 10/17 Vprazedne 417. 7. 204g

Mgr. Ing. atęřina Arajmu
ředitelka Ú emního pracoviště starosta Městsk č's iřlëi'

v hlavním městě Praze

(pronaj'r'mateêlŘ PRO OvZASI'UP ÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJE'IˇKOVÝCH
Územní pracoviště v hl. m. PrazeRašinøvo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2

Přílohy: Protokol o předání a převzetí

Městská část Praha 15
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