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Smlouva
o nájmu nebytových prostor ve Valči Ĺ p. 64,
kterou uzavřely dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění
pozdějších př@isů
Smluvní strany

Obec Valeč
se sídlem Valeč, Náměstí 119, PSČ 364 55
IČ: 00255114
DIČ: CZ00255114
zastoupená Josefem Kubařem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Karlovy Vary
číslo účtu:
variabilní symbol:
(dále jen ,,pronajímatel")
a

Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
zapsána v obchodním rejstřiku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
zastoupena na základě rx)věření představenstva Ing. Pavlem Prokešem, manažerem, Realitní a
administrativní služby
bankovní spojení: Cititbank Europe pIc, organizační složka
číslo účtu:
kód nemovitosti:
(dále jen ,,nájemce")
Článek I.
Předmět nájmu
l. Pronajimatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č. p. 64 v obci Valeč,
nacházející se na pozemku č. st. 91, k. ú. Valeč v Čechách, zapsané na listu vlastnictví č.
l, vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy
Vary.
2. Pronajímatel přenechává nájemci touto smlouvou k užívání nebytové prostory (dále jen
,,předmětné prostory") v l. nadzemním podlaží., a to jednu místnost o výměře 17,0 m2.
Celková pronajatá plocha činí 17,0 m2.

3. Nájemce je oprávněn spoluužívat i část společných prostor pro přístup k předmětu nájmu.
4. Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětných prostorů a že jsou ke dni
uzavření této smlouvy způsobilé ke svému užívání.
5. Pronajímatel prohlašuje, že nebytové prostory jsou podle stavebně technického určení a
pmvedených administrativních schváleni příslušných státních (obecních) orgánů určeny
k účelům shora uvedeným. Pronajímatel prohlašuje, že prostory jsou ve stavu způsobilém
ke smluvenému užívání.
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Článek 1I.
ÚČel nájmu a předmět podnikání
l. Přédmětné prostory se pronajímají za účelem užíváni pro podnikatelskou činnost nájemce
- k umístěni, instalaci a provozování telefonní ústředny RSU, tj. zařízení pro zajištění sítí
a poskytování služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona.
2. Předmětem podnikání nájemce je: výkon komunikačních činnosti na území ČR. Nájemce
je společností oprávněnou mimo jiné k zajišťováni sítí a poskytování služeb
elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v platném znění (dále jen ,,zákon").

l.
2.
3.

4.

5.
6.

Článek III.
Doba a ukončení nájmu
Nájem předmětných prostorů dle této smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou.
Nájemní poměr lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
s šestiměsíční výpovědní lhůtou pouze z důvodů uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku
smlouvy.
Pronajímatel může písemně vypovědět tuto smlouvu, jestliže:
a) nájemce užívá předmětné prostory k jinému než ke sjednanému účelu;
b) nájemce přenechá předmětné prostory nebo jejich část do podnájmu bez
písemného souhlasu pronajímatele;
c) nájemce přes předchozí písemné upozorněni pronajímatele opakovaně hrubě
porušuje klid nebo pořádek v předmětných prostorech;
d) nájemce je z důvodů ležících na své straně přes předchozí písemné upozornění
pronajímatele v prodlení s placením nejméně tří dohodnutých, po sobě jdoucích
splátek nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je 'pojeno s
nájmem; toto ustanovení se nevztahuje na prodlení, které vznikne neoznámenou
zrněnou bankovního účtu pronajimatele.
Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže:
a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si předmětné prostory
pronajal;
b) předmětné prostory se stanou bez zavinění nájemce nezpůsobilé ke smluvenému
užívání;
c) pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti stanovené touto smlouvou;
d) nájemce ukončí provoz telekomunikačního zaři°zení v předmětných prostorech.
výpovědní lhůta počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně.
Nájemce je povinen vyklidit předmětné prostory v den skončeni nájmu a uvést je do
stavu, ve kterém byly při jejich převzetí nájemcem s přihlédnutím k běžnému opotřebeni a
k úpravám, které se souhlasem pronajímatele provedl. O stavu předaných a převzatých
předmětných prostorů bude stranami sepsán protokol.
Článek IV.

Nájemné a úhrada za služby
l. Nájemné za předmětné prostory činí dohodou:
způsob využití
celková výměra m2
sazba za m2/rok
celkem Kč/rok
RSU
17,0
400 Kč
6 800,- Kč
Pololetní nájemné činí 3 400,- Kč.
K nájemnému nebude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty.
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2. Pronajímatel umožni nájemci připojeni na přívod elektrické energie. Odběr elektrické
energie si nájemce zajistí u příslušného dodavatele na vlastní náklady. Úhradu za takto
spotřebovanou elektrickou energii bude nájemce hradit přímo dodavateli elektrické
energie.
3. Nájemce se zavazuje na základě této smlouvy hradit nájemné řádně a včas, formou
bezhotovostního převodu na bankovní účet pronajímatele, a to pololetně nejpozději do
31.3 a 30.9. příslušného roku. Pronajímatel na jednotlivé splátky nezasílá samostatný
daňový doklad. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro úhradu nájemného jsou
uvedený v hlavičce této smlouvy.
4. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je pronajimatel oprávněn účtovat
nájemci úrok z prodlení ve výši stanovené v § l nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Nájemce je povinen:
a) užívat předmětné prostory pouze v souladu s touto smlouvou;
b) umožnit pronajímateli (za přítomnosti zaměstnanci nájemce) v nezbytně nutném rozsahu
vstup do předmětných prostorů za účelem zjištění jejich stavu a užívání v souladu s touto
smlouvou;
C) stavební a stavebnětechnické úpravy provádět jen po předchozím písemném souhlasu
pronajímatele;
d) oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které podstatně brání
řádnému užívání předmětných prostorů či ohrožují bezpečnost a zdraví zaměstnanců
nájemce;
e) vyžádat si předchozí písemný souhlas pronajímatele při podnájmu předmětných prostor
třetí osobě;
f) v den skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit předmětné prostory vyklizené a
v řádném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení a k úpravám, které se souhlasem
pronajímatele provedl.
2. Pronajímatel je povinen:
a) odevzdat nájemci předmětné prostory nejpozději ke dni zahájení nájmu dle této smlouvy
ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, přičemž o stavu předaných a převzatých
předmětných prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol;
b) zdržet se všech činností, které by bránily nájemci řádně užívat předmětné prostory
v souladu s předmětem této smlouvy a účelem tohoto nájmu;
C) zabezpečovat řádné plnění služeb spojených s užíváním předmětných prostor, přičemž
v případě porušeni této povinnosti se jedná o hrubé porušení této smlouvy;
d) udržovat předmětné prostory ve stavu způsobilém k řádnému a bezpečnému užívání po
celou dobu platnosti této smlouvy. přičemž v případě porušení této povinnosti se jedná
o hrubé porušení této smlouvy.
VI.
Umístěni a instalace zařízení
l. Smluvní strany ujednaly, že veškeré práce související s umístěním a instalací zařízení a
práce nutné k vybudování příslušenství zařízení byly provedeny v souladu s platnými
právními předpisy.
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2. Smluvní strany ujednaly, že ve smyslu předcházeni škodám a ve smyslu § 100 zákona je
pronajímatel povinen předem oznámit nájemci jeho úmysl pronajmout či zřídit jiné právo
v okolí předmětu nájmu pro třetí osobu. V případě, že by tímto mělo dojít k umístěni
zařízení, které by mohlo ohrozit či omezit účel nájmu podle této smlouvy, je pronajímatel
povinen písemně požádat o souhlas nájemce. Nájemce je oprávněn souhlas neudělit pouze
pokud by mohlo takovým vztahem dojít k ohroženi fůnkčnosti jeho zaňzení.
3. Pronajímatel umožní nájémci kabelové propojeni mezi technologii a anténami a
stávajícími datovými a telekomunikačními obvody (rozvody) v rozsahu potřebném k
plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva je zároveň podkladem pro při'padné správni
řízení nutné k umístění a instalaci zařízení. Všechna potřebná povolení schvalovacích
institucí si zajistí na vlastní náklady nájemce.
5. Nájemce informuje pronajímatele minimálně 3 pracovni dny předem o zahájení prací
souvisejících s instalací zařízení.
Článek VII.
Zvláštní ujednání
l. Regulace vstupu do budovy a ochrana majetku:
a) Pronajímatel umožni oprávněným osobám nájemce a jeho smluvním partnerům vstup
do budovy s předmětnými prostoty podle požadavků nájemce a souhlasí s umístěním
depozitní schránky nájemce u hlavního vchodu do budovy;
b) Pronajímatel tímto dává souhlas k instalacím, úpravám a servisu zařízení technického
zabezpečení a signalizace nájemcem k ochraně jeho zařízení a majetku v předmětných
prostorách;
C) V případě, že pronajimatel nebude pInit své povinnosti v provozu a údržbě objektu,
nezajistí včas opravu stavby nebo technologie budovy a tím nezamezí stavu
ohrožujícímu provoz zařízení a majetek v předmětných prostorách, provede nájemce
opravu či jinou nápravu ohrožující stav na vlastní náklady, které vyúčtuje k úhradě
pronajímateli. Pronajímatel je povinen takto vynáložené náklady nájemci zaplatit.
2. Požární ochrana:
a) Pronajímatel seznámí nájemce se zařazením budovy z hlediska míry požárního
nebezpečí (§ 4 zákona o požární ochraně);
b) Pronajímatel seznámí nájemce:
ba) s požárně nebezpečnými misty,
bb) s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic, evakuačmho plánlL
případně požárního řádLL
be) s umístěním ohlašovny požáru,
bd) s umístěním přenosných hasicích přístrojů,
be) s umístěním hydrantů požárního vodovodu.
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP):
a) Pronajímatel písemně upozorní nájemce na rizika a školení ve vztahu k činnostem
pronajímatele či třetích stran v budově, ve které se nacházejí předmětné prostory;
b) Pronajímatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci či třetí osoby, vyjma nájemce, budou
dodržovat všechny právní i ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci ve smyslu zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
c) V případě úrazu v předmětných prostorech je pronajímatel povinen spolupracovat při
zjišt'ování příčiny úrazu a předložit nájemci požadované dokumenty. V případě účasti
zaměstnance třetí strany na vzniku úrazu dle písm. a) nebo b) tohoto odstavce je
pronajímatel povinen zajistit jejich spolupráci a účast na vyšetřováni.
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4. Bezpečnost technických zařízení:
Pronajímatel zajišt'uje pravidelné revize a ostatní úkony na technických zařízeních. Tato
povinnost se nevztahuje na kontroly a revize přenosného elektrického nářadí a
elektrických spotřebičů, které jsou majetkem nájemce. V případě technologického zařízeni
nájemce, které se nachází v předmětných prostorech, zajistí pronajímatel revize
elektrického zařízení prostřednictvím firem vybraných nájemcem.
5. Ochrana životního prostředí:"
Smluvní strany jsou povinny nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zrněně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími vyhláškami. Nájemce a jeho dodavatelé jsou původci odpadu podobného
komunálnímu odpadu, ve smyslu zákona o odpadech, který vznikne v předmětných
prostorech. Za zajištění odvozu, odstranění nebo využití tohoto odpadu a plnění
souvisejících povinností přísluší pronajímateli úhrada dle ČI. lV. odst. 2 této smlouvy.
6. Hodnota všech případných stavebních úprav provedených nájemcem v předmětných
prostorech na základě stavebního povolení a se souhlasem pronajimatele je vedena jako
majetek nájemce a pronajímatel souhlasí s tím, aby daňové odpisy ze stavebních úprav
uplatňoval nájemce do základu daně z příjmů právnických osob. Pro tyto účely poskytne
pronajímatel nájemci informaci o zatříděni pronajatého majetku (nemovitosti) do
odpisové skupiny v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve mění pozdějších předpisů.
7. Konkrétní podmínky vypořádám' zůstatkové ceny provedených stavebních úprav po
skončeni nájmu budou předmětem dohody mezi pronajímatelem a nájemcem.
Článek VIII.
Doručovací adresy smluvních stran

l. Pronajímatel:
Adresa pro doručování: Obec Valeč , Náměstí 119, PSČ 364 55, Valeč
Kontaktní osoba: Josef Kubař, starosta
Tel.:
- p.starosW 353 399 728 - účetní
E-mail: starosta@valec.cz
2. Nájemce:
Adresa pro doručování:

Telefónica Czech Republic, a.s.
Real Estate, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
800 298 297 bezplatná tel. linka pro věci smluvní a

Kontaktní telefonní linka:
správy nemovitosti"
Kontaktní telefonní linka:
271 484 409 nebo 602 300 000 tel. linky na dohledové
centrum pro věci technického charakteru
Kontaktní e-mail:
nmc mobile bt@,o2.com e-mailová adresa dohledového
centra pro věci technického charakteru
kontakt ve věcech smluvních: pí
e-mail:
3. V případě jakýchkoli změn v odst. l a 2 tohoto článku jsou mluvní strany povinny se
vzájemně neprodleně informovat.
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Článek IX.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními zákona č. 116/1990 Sb., zákon o nájmu a podnájmu nebytových
prostor, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými
dodatky, přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé
smluvní strany. Toto ustanovení se nevztahuje na ČI. VIII. této smlouvy.
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce
smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu smluvními
stranami. Smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že se jejich vzájemný vztah
v době od 1.7.2012 do nabyti účinnosti této smlouvy řídil stejnými právy a povinnostmi,
jako jsou práva a povinnosti uvedená v této smlouvě.
Tato smlouva ruší a nahrazuje v plném rozsahu smlouvu o nájmu nebytových prostor ze
dne 3.12.1996, ve znění dodatku č. l.
Obec Valeč potvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost tohoto právního
úkonu.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž má každý po podpisu platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrží po l stejnopise.
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních
stran a nebyla sjednána v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy:

Ve Valči e:LC7 ·Á""/t_

V Praze dne'

Za pro jimatele:
Obec aleě

Za nájemce:
Telefónica Czech Republic, ms.

=Z

Ing. Pavel Prokeš, manažer,
Realitní a administrativní služby,
na základě pověření představenstva

/(ž-ý ,b1>

Ték(Ónica Czech Rer··' '·· ,
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