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NÁJEMNÍSMLOUVA
uzavřená dle zák. č. 116/1990 Sb. a příslušných ustanovení obch. zák. - zákon

Č. 513/91 Sb.

mezi

Smluvní strana:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
divize Metro
141 41 Praha 4, Sliačská 1
Zástupce: Ing. Ladislav Urbánek, ředitel divize Metro
IČ: 00005886
DIČ: CZOOO05886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu: 50032-1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zri.: Rg.: B. 847
adresa pro zasílání korespondence: Sliačská 1, 141 41 Praha 4
(dále jen pronajimatel)

a

V-TRADE, s.r.o.
se sídlem Brno - město, Francouzská 30, PSČ 602 00
Zástupce: Ing. Antonín VItek, jednatel společnosti
lČ: 25564188
DIČ: CZ25564188 - plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno
čislo.účtu: 7110650217/100
OR: KS Brno, oddíl C., vložka 33971
adresa pro zasíláni faktur: dtto
(dále jen nájemce)

Předmět smlouvy

Pronajímatel, jako vlastník budovy B na depu Kačerov přenechává nájemci do
pronájmu místnost č. 24 - přístavek haly B 01-05 o výměře 40 m2.
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Doba nájmu

Nájem se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která
počne běžet prvního dne nás|edujÍcĹho měsíce po jejím písemném doručení druhé
smluvní straně.

Ill.
Cena

Nájemné je stanoveno dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. ve výši
64,-Kč/m ročně, tj. při výměře 40 m'činí nájemné 2.560,-KČ

(slovy: dvatisícepětsetšedesátkorunčeských) ročně.

K této částce bude připočtena DPH dle příslušných předpisů.

Nájemné bude hrazeno čtvrtletně ve výši odpovídajÍcÍ čtvrtletnímu alikvotnímu
podílu ročního nájemného.

Datum zdanitelného plněni je vždy 15. 1., 15. 4., 15. 7., 15. 10. přIslušného
roku.

Pronajímatel vystaví fakturu - daňový doklad (dále jen faktura) nejpozději do
15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění s tím, že faktury jsou splatné do
14-ti dnů ode dne doručení do dispozice nájemce.

Nebude-li faktura doručena do IO-ti dnů po jejím odesláni, počíná běžet lhůta
splatnosti tímto dnem.

Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději
v poslední den splatnosti připsána k účtu pronajímatele.

Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,024%
z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

Pronajímatel je oprávněn každoročně svým jednostranným úkonem zvýšit
nájemné na další kalendářní rok o míru inflace roku předcházejících. Využije-li tohoto
oprávnění, je povinen písemnou formou informovat nájemce o výši nájemného vždy
k 1.4. přIslušného roku.

IV.
Další ujednání

Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý prostor do podnájmu třetí osobě.
Nájemce bere na vědomi, že v případě škod vzniklých pronajímateli, či třetím

osobám vlivem jeho činnosti, odpovídá plně za tyto škody se všemi právními
důsledky.
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Nájemce přebírá pronajatý prostor v řádném a užIvánI schopném stavu a
bude jej na své náklady udržovat.

Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv
stavební úpravy pronajatého prostoru.

Nájemce je povinen se řídit provozními, požárními a evakuačními řády
pronajimatele a dodržovat předpisy BOZP.

Nájemce uzavře samostatné smlouvy s pronajímatelem na pronájem telefonů,
dodávky médií a úklid takto:

- média s odborem 11204 - . , te1
- telefon se službou 11600 - . , tel.
- úklid s odborem 11703 - . , tel.

a to nejpozději do jednoho měsíce od podepsání této smlouvy.

Ke dni ukončení této smlouvy je nájemce povinen pronajatý prostor vyklidit a
vyklizený ve stavu odpovjdajÍcÍmu obvyklému opotřebeni předat pronajimateli.
V případě prodlení s předáním se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-KČ za
každý započatý týden prodlení.

Pronajimatel neodpovídá za škody způsobené na vnitřním vybavení nájemce.

V.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna jen oboustranně potvrzenými dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží tři
a nájemce dvě parě.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Nedílnou součásti této smlouvy je Příloha č. 1, kterou tvoří ,,Pokyny pro
nájemce obchodních a jiných prostor v Dopravním podniku hl.m. Prahy, a.s., divize
Metro", které jsou pro nájemce závazné a jejichž ustanovení se nájemce zavazuje
dodržovat.

V Praze dne:

Ing. Ladislav Urbánek
za pronajímatele

\

V Brně dne· "šs .c. ůoS"
V-TRAfDE s.r.o. l
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