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Dohoda o pľovedenízměny stavby
uzavřená ve smyslu ustanovení $ 1746 odst. 2 záłkona ć,.8912012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoníK')

Městská část Pľaha 5
sę sídlem nam.14.tijna4,Praha 5, PSČ l5O 22
lČo:oooo:o:t
DIČ:CZ0006363l
zastoupena Ing. Pavlem Richterem, starostou

jako,,vlastník domu"

EUC Klinika Pľaha a.s.
se sídlem Plaňanská 573ll, Malešice, 108 00 Praha 10

lČo:otqtsoza
DIČCZOI9I8028
zastoupena: MUDľ. Michalem Bednářem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22953

jako,,nájemce"

dále také jako ,,smluvní straný'

uzavirĄi násleđujícídohodu o pľovedeni změny stavby, dále jen ,,dohoda"

čl.l
Úvodní ustanovení

1) Smluvní stľany tímto shodně prohlašují,Že đne19.5.2006 uzavřely nájemní smlouvu (ve

znénípozdějších dodatků), na zakladě kteľéPľonajímatelpřenechal Nájemci do užívźni
nemovitostinachazejicí se v areźiuZdravotnického zaÍizeníSmíchov (ulice Kaľtouzská),
a to konktrétně:

- Budova č,.p.204 (budova A) - stavba občanskéhovybavení umístěná na pozemku

s paľcelnímčíslem306716,

- Budova bez ěplče nezapsaná v katastru nemovitostí umístěna na pozemku s parcelním

číslem306614 a části pozemku parc. č.306716 (budova B),
- Budova bez ěplčenezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku s parcelním číslem3068

(budova D),

?)
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Budova bez ěplće _ gaľáŽ umístěna na pozemku s parcelním číslem 3II2l2 (budova E),
Pozemek s paľcelním číslem 306716 o výměře 4.472m2,
Pozemek s paľcelním číslem 306612 o výměře 658 m2,

Pozemek s paľcelním číslem 306613 o výměře 4.474 m2,

Pozemek s paľcelním číslem 306614 o výměře II5 mŻ,

Pozemek s parcelním číslem 3068 o výměře 725 m2,

Pozemek s paľcelním číslem 3070 o výměře I.730 m2 a

Pozemek s parcelním číslem 3II2l2 o výměře 48I m2,

vše v katastrálním 'Území Smíchov a zapsané u Katastľálního úřadu pľo hl. město Pľahu,
katastrální pľacoviště Praha, na listu vlastnictví ć. 2787 s vlastním právem pľo Hlavní
město Praha (dále jen,'Nájemní smlouvď').

čln
Předmět dohody

Nájemce poŽadal dnęZ.Il.2017 vlastníka domu o souhlas s provedením stavebních prací v budově
E, 1. patře, oddělení rehabilitace, spočívajících v dispoziěnichúpľavách souěasného stavu prostoľ,
ręalizaci 2 nových umyvadel, výměně dveří a úpravě elektľických rozvodů . Přesná specifikace
stavebních úprav je vymezenav Zákresu stavebních změn a projektové dokumentaci, které tvoří
Přílohu č. 1, kteľá je nedílnou součástí této dohody.

Čl nl
Souhlas vlastníka domu

Uzavřením této dohody vlastník domu souhlasí s tím, Že nźĄemce vlastním nákladem na podkladě
odsouhlasené projektové dokumentace, a případně vydaného stavebního povolení proveđe
stavební upravy nebýového prostoru, za splnění těchto podmínek:
1) Žadate|provede všechny práce dle předložené dokumentacę na vlastní náklady a dle všech

legislativních podmínek. Nájemce nebude po pľonajímate|ípoŽadovat náhľadu jakýchkoliv
nákladů vzniklých v souvislosti sę stavebními pracemi dle této dohody či v souvislosti s

technickým zhodnocením předmětu nájmu.
2) Žađatel uhľadí v plné výši případnou škodu na objektu vzniklou při pľováděni ptaci.
3) Pľáce budou prováděny tak, aby neohĺozily bezpečnost osob pohybujících se v budově a na

přilehlých komunikacích (chodníky či vozovky);
4) Po dokončení prací bude předána zhotovitelem pľojektová dokumentace skutečného

pľovedení.
5) Zahajení a ukončení pľací bude včas oznámeno majiteli objektu.

Výše uvedené podmínky nenahĺazují eventuá|ní vyjádÍení příslušného stavebního úřadu a
ostatních dotěených oľgánů.
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Pľáva a povinnosti smluvních stľan

1) Vlastník domu se zavazlje poskýnout nájemci veškeľou součinnost potřebnou pro realizaci
stavębních prací uvedených v čl. il této dohody, zejménavyđat nájemci k tomu potřebné souhlasy
jako vlastník nebýového prostoru.

2) Nájemce je povinen, pokud to stavební pľáce vyžaďují, stavební práce ohlásit, případně podat
žađost o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu a ostatních dotčených oľgánů.

3) Nájemce beľe na vědomí, že pro tadný pľůběh odsouhlasení, příp. stavebního řízení, musí
dodrŽovat příslušná ustanovení zźlkona č,. 18312006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zźlkon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů. Żadost o
ohlášení, příp. o stavębní povolení, nájemce předloží stavebnímu uřadu na řádně vyplněných
foľmulářích, kteľé jsouzávaznó a v nichž uvede zejména:

a) své jméno a příjmení, adľesu,
b) druh, účel, místo a způsob pľovedení stavby _ stavebních úprav (svépomocí / prostřednictvím

odbomé firmy), u dočasné stavby dobu jejího trvání,
c) teľmín předpokládaného ukončení stavebních úprav.

K žádosti nájemce připojí:

a) tuto dohodu,
b) projektovou dokumentaci ve čtyřech (4) vyhotoveních opatřenou razítkem jejího zpracovatele

a také spľávce objektu, z toho jedno (1) vyhotovení bude podepsané a opatřené razitkęm
vedoucího odboru majetku a investic ÚvČ Pľaha 5 jako souhlas vlastníka domu s technickým
provedením díla (stavebních úprav),

c) prohlášení kvalifikované osoby o výkonu stavebního dozoru nad pľováděním stavebních
prací, pokud provedení těchto pľací nebude provádět sám nájemce, kteľý má k výkonu této
činnosti oprávnění,

d) doklady, popř' rozhodnutí předepsané zvláštními předpisy,
e) fotokopii Smlouvy o nájmu nebýových pľostor.

4) Nájemce odpovídá za iádné provedení stavebních úprav nebýového prostoru. Při provádění
stavebních pľací nájemce přebírá na sebe veškeľé povinnosti apráva stavebníka.

5) Provedenými stavebními úpľavami nejsou dotčena stávající vlastnická práva vlastníka domu
k celému domu (objektu) včetně nově zřízęných ploch, pľostoľ a věcí, kteľé jsou součástí
předmětného domu (objektu).

6) Náklady spojené s vypľacováním projektové dokumentace i veškeré stavební náklady včetně všech
poplatků, spojených se stavebním řízením, hĺadí nájemce.

7) Smluvní strany prohlašují, Že beľou na vědomí, Že vlastník domu se nezavázal a nezavazuje
k úhradě jakýchkoli nákladů vynaložených nájemcem na provedení změny nebýového prostoru
nebo souvisejících prostoľ dle této dohody a nájemce sę vzđává veškeľých nároků na vyrovnání
v souvislosti s provedením stavebních úpľav nebýového pľostoru a není tak v budoucnu oprávněn
požadovat po vlastníkovi úhľadujakýchkoli nákladů vynaloŽených na pľovedení stavebních prací
dle této dohody.

8) Nájemce se zavazuje nahĺadit vlastníkovi domu veškerou škodu na majetku vlastníka domu či
majetku nebo zdľaví třetích osob, vzniklou v souvislosti s prováděním stavebních úpľav, kteľé jsou
předmětem této dohody.

9) Instalovaná zatízeni a vybavení v nebytovém prostoru při výše uvedených stavebních úpravách,
k jejichŽ užívánije třeba stavebního povolení a rozhodnutí, se stávají součástí objektu. Nájemce
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se Zavaixúe, že bude o uvedená zaÍizęĺi a vybavení pečovat, udržovat a opľavovat je vlastním

nákladem.
_,]) Výše všech doloŽených aprokazatelných účelně vynaloŽených náklađů, kteľé nájemce vynaložil

ná stavebníűpravy nebytového prostoru, bude pľokázána odbomým znaleckým posudkem, který

bude vyhotoven na náklady nájemce po dokončení stavebních úprav.

i l) Nájemô e se zavazuje po dokončení stavebních pľací provést na vlastní náklad zttvěrečný úklid'
odvoz a 1ikvidaci stávđbnĺ suti a veškerého ostatního odpadu vzniklého v souvislosti se stavebními

pľacemi.
12)V případě, že nedojde k vydání přístušných povolení potřebných k pľovedení stavebních úprav-n.bo 

uplyne jejich platnost nebo pokud z jakýchkoliv důvodů nebudou stavební úpľavy

nebytoveńo p.ôśto* iea\ízovány, nejsou smluvní stľany vzájemnými ztwazky dle této dohođy

vázáni.
13) Vlastník domu jako pronajímatel souhlasí s tím, Že nájemce, s ohledem na skutečnost, že provedl

vlastním nákladem technické zhodnocęní pronajatého majetku, můžę ve smyslu ustanovení $ 28

odst. 3 zźĺkonač,. 58611992 Sb., o daních zpŤíjmű,ve znění pozdějších předpisů, ve svém úěetnictví

uplatnit jako náklady a odpisy toto zhodnocení v rozsahu dle této dohody. Při odpisování

technickěho zhodnocení bude nájemce postupovat způsobem stanoveným pľo hmotný majetek a

zattidítechnické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pľonajatý hmotný majetek.

CI. VI
Povinná ustanovení

1) Smluvní stľany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v

registru smluvpodl e zäkonač,.34OI2OI5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteqých smluv,

uverejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv, vę znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode đne

podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy,

Ĺt.ié p.ou.oe úcśtsm část Praha 5. Smluvní stľany bęrou na vědomí,že zveÍejĺění osobních

údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty pľvní se děje v soulađu s tímto zákonem

u . 81. 6 odst. 1 písm. c) naÍizeníEvľopského paľlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní stľany

pľohlašují, Že sĹutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $_soą 
ouoán'kého zákoníku a udělují svolęní k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv

dalších podmínek.".
2) Tímto ,é u. 

'*y'lu 
ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějšícĹ předpisů, potvľzuje, Žebyly splněny podmínky pro platnost právního jednání

městské části Práha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č). 28186912018 zę dnę

27.6.2018.

čl. vlI
Závěrećná ustanovení

1) Tato dohoda ĺabyváplatnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami a účinnosti dnem jejího

zveřejnění v ľegistru smtuv ve smyslu zákoĺa č,.34OI2OI5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv, ve zněni pozdějších předpisů.

2) Dohođu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stľanami.

:j ľato dohoda je vyhotovina v pěti (5) stejnopisech, přičemž vlastník domu obďrží čtyři (a)

vyhotovení, nájemce obdľží jedno (1) vyhotovení.
a) Ńení-li v této-dohodě uvędeno jinak, platí pľo pľáva a povinnosti smluvních stľan příslušná

ustanovení občanského zákoníku v platném znéni.
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5) Smluvní strany shodně pľohlašují,Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, žebyla

uzavřena po vzájemném pľojednánípodle jejich pravéa svobodné vůle,určitě, väžněa
srozumitelně, nikoliv v tísni za nttpadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
podpisy.

Přílohy:
Příloha č:.l- Zźů<resstavebních změn + projektová dokumentace

V Praze dne:

s.r.o.

Dr. Michal Bednář, předseda představenstva
nájemce
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