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Dodatek č,.24 k nájemní smlouvě ze dne 19.5 ,2006
(dále téźjako,,dodatekoo)

Smluvní stľany

Městská část Pľaha 5
lČo:oooo:o:l
DIČ:CZ0006363I
se sídlem: Pľaha 5, nám. 14.řijĺa4
zastoupená Ing. Pavlem Richterem, starostou MČPraha 5

(dále také jako ooPľonajímateloo)

EUC Klĺnika Pľaha a.s.

lČo:otqtgozg
DIČCZOI9I8028
se sídlem: Pľaha 1, Plaňanska 573ll, PSČ10800

zastoupena: MUDr. Michalem Bednářem, předsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22953
(dále také jako ooNájemce")

(dále také jako ,rsmluvní stranyo')

Uzavtely níŽeuvedeného dne, měsíce a ľoku tento

Dodatek č.24k nájemní smlouvě ze dne 19.5.2006
(dáIe téžjako oododatekoo)

Pľeambule

1. Smluvní strany tímto shodně pľohlašují,žedne 19.5.2006 uzavÍely nájemní smlouvu
(ve znění pozdějších dodatků), na zák|ađěkteré Pronajímatel přenechal Nájemci do

uŽivźnínemovitosti nachtnející se v areálu Zdravotnického zaŤizeníSmíchov (ulice
Kaľtouzská)'
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a to konktľétně:
Budova č:.p. 204 (budova A) - stavba občanského vybavení umístěná na pozemku

s parcelním ěíslem 3067l6,

Budova bez čpl6e nezapsanźłv katastru nemovitostí umístěna na pozemku s parcelním

číslem 306614 a části pozemku paľc. č. 306] 16 (budova B),

Budova bez čplče nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku s parcelním číslem

3068 (budova D),
Budova bezćplěe _ garźů'umístěna na pozemku s paľcelním číslem 3II2l2 (budova E),

Pozemek s parcelním číslem 306716 o výměře 4.472m2,

Pozemek s paľcelním číslem 306612 o výměře 658 m2,

Pozemek s parcelním číslem 306613 o výměře 4.474 mŻ,

Pozemek s parcelním číslem 306614 o výměře 115 m2,

Pozemek s paľcelním ěíslem 3068 o výměře 725 m2,

Pozemek s parcelním číslem 3070 o výměře L730 m2 a

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

vše v katastľálním inęmiSmíchov azapsanéu Katastľálního úřadu pľo hl. město Pľahu,

katastrální pľacoviště Praha, na listu vlastnictví č).2787 s vlastním právem pro Hlavní

město Praha (dále jen,,Nájemní smlouvď').

u.
Předmět dodatku

1. Úvodní ustanovení Nájemní smloury se tímto v části nájemce ľuší a nově zní:

,,EUC Klínika Pľaha a.s.

lČo: olplazza
DIČ: CZ01918028
se sídlem: Praha ], Pĺaňanská 573/1, PSČ 10800

zas toup ena : MUDľ. Mic hal em B e dnář em, př e ds e dou př e ds t av ens tv a "

Zapsiná v obchodním rejstříku vedeném Městsbým soudem v Praze, oddíl B, vložka

22953

Předmět nájmu se ľozšiřuje o nově vybudovanou nástavbu:

v budově B poĺiklinitĺy Kartouzská 204/6 , Pľaha 5 _ nebytové prostory č. 40] _ č' 422

o celkové výměře 327,65 m2, specifikované v Příloze č. ]

čl. ry. odst. 4.L. Nájemní smlouvy se ľuší a nahľazuje se následujícím zněním:

Ceĺková výše nájemného (dáte jen ,,nájemné") byla po vzájemné dohodě stanovena na

čásĺku 1.473.080,50 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta sedmdesát tři tisíce osmdesát

kortłn, padesát haĺéřů česbých) ročně. Pronajímatel se v souladu s platnými próvními

předpiśy rozhodl, že nájemné bude podléhat DPH. K nájemnému tedy přistupuje vždy

ąktuáĺní ząkonná sazba DPH.

4. ostatní ustanovení nájemní smlouvy se tímto dodatkęm nemění
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III.
Zv|áštní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na jednoľázové úhľadě nájemnóho za tuźívání nebytových
pľostoľ v nově vybudované nástavbě budoly B dle následujícího vzorce:
- za užívtní prostor slouŽících podnikání o celkové výměře 94,61 m2, od účinnosti

kolaudačního souhlasu čj. oSI. Sm.204-64488/2013-Kaj, tj. od 2.I.2014 do 30.6.2018'

dle vzorce 250Kč:lmŻlľok, tj. částku ve vyšĺ 1'06.274,25 Kč bez DPH
- za užíváni prostoľ sloužících podnikání o celkové výměře 193,54 m2, ođ účinnosti

kolaudačního souhlasu č j. oSI. S m.204-99 I 5 l20I 5 -Kaj, tj. od 25. 5. 20I 5 do 3 0.6.20 1 8'

đlę vzoľce Ż50Kč:lmLlrok, tj. částku ve výši 150.059'78 Kč bez DPH
- za užívání pľostoľ sloužících podnikání o celkové výměře 39,5 m2, od účinnosti

kolaudačního souhlasu čj. oSI.Sm.204-31319l20I5-Kaj, tj. od 3.8.2015 do 30.6.2018'

dle vzorce 250Kč:lmZlľok, tj. částku ve výši 28.705,14Kó.
2. Pľonajímatel ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 24 lystaví nájemcĺ daňové doklady

v souladu s čl. III. odst. 1 tohoto dodatku, se splatností2'l' dní,

IV.
Zź*ěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č:. 24 byl sepsán v šesti vyhotovení ch, z nichŽ nájemce obdrži dvě vyhotovení a
pľonajímatel čtyři vyhotovení. Veškeľá tato vyhotovení podepsaná oběma smluvními stľanami

mají právní účinky oľiginálu.

2. Tento dodatek č.24 nabyvá platnosti dnęm podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem I.7.2018, nejdříve však zveřejněním v registru smluv.

3. Srrrlur'nístranypľohlašují,Žetentododatekč:.2Łby|sjednánĺazák|ađéjejichpravéasvobođné
rule. Že si jeho obsah přečetly abezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

-ĺ. Smlurĺrí strany beľou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění
r- registru smluv podle zákona č,. 34012015 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někteľých
smlur-. ur'eřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů

ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců odę dne podpisu
smlour1'. kÍeré provede Městská ěást Pľaha 5. Smluvní stľany beľou na vědomí' že zvetejnění
osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v ľegistľu smluv podle věty pľvní se děje v souladu s

tímto zíkonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) naŤízeni Evľopského paľlamentu a Rady (EU) 20161679.

Smlur'ní strany prohlašují, Že skutečnosti obsaŽené vę smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 oběanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek..

5. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákonaě. I3l12000 Sb., o hlavním městě Praze,ve

zněni pozdějších předpisů, potvľzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost právního jednání

městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č,.28184612018 zę dne27 .6.2018.
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/ lł _07- 2018

V z. Mańin Slabý
'l

' zástupce starosty

0 2 -07- 2018

Praze dne

Ing. Pavel Richter
Staľosta MČPľaha 5

Pronajímatel

EUC Klinika Praha a.s.

MUDľ. Michal Bednář
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