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Zastupitelstvo městské části 
26.zasedání 

dne 18.05.2021

Návrh usnesení:

Aktualizace stanoviska MČ Praha 1 k problematice poskytování služeb 
krátkodobého ubytování

1) potvrzuje
své Stanovisko k problematice poskytování služeb krátkodobého 
ubytování vyjádřené v usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 č. 
UZ19 0037ze dne 06.03.2019

bere na vědomí
analýzu UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ v problematice krátkodobého 
ubytování zpracovanou panem Ing. Petrem Městeckým, předsedou výboru 
spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s. a členem Výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu komunitního života

2)

vyjadřuje
názor, že je provozování ubytovacích služeb v bytech, ve kterých nikdo 
(trvale) nebydlí, a ohledně kterých se tedy nemůže jednat o sdílené 
ubytování, v rozporu s právním řádem ČR

3)

ukládá
• čelit praxi dle bodu 3) ve své veškeré činnosti, a to včetně správy 

obecního majetku, dotační politiky či vydávání podkladů pro řízení dle 
stavebního zákona a činění podání z titulu účastenství v těchto řízeních

• iniciovat přijetí systémových opatření legislativní i nelegislativní 
povahy za účelem vymýcení praxe dle bodu 3), a to též v rámci 
nadcházející kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny ČR na 

podzim roku 2021

4)

4.1
Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 
Termín: 01.01.2023

4.2
Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 
Termín: 01.01.2023
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Jedním z hlavních problémů života rezidentů v Praze 1 je zneužívání bytů k poskytování krátkodobého 
ubytování. K tomuto nežádoucímu jevu se již vyslovilo Zastupitelstvo městské části Praha 1 ve svém 
usnesení nazvaném Stanovisko k problematice poskytování služeb krátkodobého ubytování č. 
UZ19_0037ze dne 06.03.2019, ovšem toto usnesení bylo širší (mířilo i na tzv. sdílené ubytování) a 
obecnější.
Zneužíváním bytů k poskytování krátkodobého ubytování se dlouhodobě zabývá spolek Snesitelné 
bydlení v centru Prahy, z. s. Spolek zastává názor, že z právního hlediska je třeba jasně oddělit 
následující 2 situace:

a) sdílené ubytování, tj. byt je užíván jako byt (= k dlouhodobému či trvalému bydlení) a osoba 
takto byt užívající poskytne - souběžně s tímto svým užíváním - částečné užívání tohoto bytu 
krátkodobě další osobě (tj. např. jeden pokoj z bytu) na straně jedné a

b) byt (tj. prostor kolaudovaný k účelu bydlení) je užíván výlučně ke krátkodobému ubytování, 
tedy není ani zčásti užíván k bydlení (trvalému) na straně druhé,

přičemž spolek zastává právní názor, že druhá situace není souladná s právním řádem ČR. 
Problematikou se zabýval i Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, pro 
který předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., pan Ing. Petr Městecký, vypracoval 
analýzu UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ v problematice krátkodobého ubytování. Tato analýza 

byla Výboru proti vylidňování představena dne 19.1.2021 a její zpracování bylo výborem 
„vzato na vědomí", s tím, že pracovními příslušných odborů ÚMČ Praha 1 se k této analýze 
vyjádří do 12.2.2021 (členové výboru obdrželi toto vyjádření teprve 15.4.2021) a 
byla výborem - de facto - opětovně projednávána dne 29.4.2021, když výbor projednával a 
vzal na vědomí materiál „Přehled nového zákona, jiných zákonných změn a nových návrhů 
v této oblasti" zpracovaný členem výboru, Mgr. Eisenreichem, materiál „Stanovisko 
k současné právní regulaci krátkodobých pronájmů a její efektivity" zpracovaný advokátní 
kanceláří lludovít Pavela a materiál „Vyjádření úředníků k materiálu „Uplatnění současných 
zákonů v problematice krátkodobého ubytování"" zpracovaný pracovníky některých odborů 
Úřadu městské části Praha 1 a
byla prezentována rovněž Komisi Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých 
ubytovacích služeb.

Analýza Mgr. Městeckého tedy nebyla výborem formálně schválena, ovšem formálně schváleny 
nebyly ani další výše uvedené materiály, z nichž 2 jsou s touto analýzou v určitých ohledech v 
rozporu. Výbor se tedy ke sporným otázkám (zejména právní povahy) přes opakované zabývání se 
analýzou Mgr. Městeckého nevyslovil.
Obdobný tisk byl současnou koalicí vyřazen z programu zastupitelstva dne 13.4.2021 s odůvodněním,
že prý výbor proti vylidňování analýzu Ing. Městeckého zatím neprojednal
Jelikož se blíží předvolební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny ČR a jelikož předkladatel
považuje za vhodné, aby v rámci této kampaně Městská část Praha 1 oslovovala kandidáty a
vyjednávala podporu pro řešení výše uvedené problematiky, předkládá se zastupitelstvu tento
materiál.
Urgentní potřeba přijmout jasnější stanovisko zastupitelstva je zřejmá i z toho, jak v praxi jedná 
současná Rada. Usnesením Rady číslo UR21_0326b ze dne 30.03.2021 současná Rada pronajala celý 
bytový dům Anežská 810/8 na Starém Městě na dobu 5 let hotelu Casa Marcello (respektive 
prodlužila na tuto dobu již existující nájemní smlouvu). Nájemné má činit 140 tisíc Kč za měsíc, 
přičemž znalec, kterého Praha 1 najala, v posudku ještě snížil nájemné kvůli „vlivu pandemie na 
hotelnictví". Jde o naprostý výsměch všem snahám o udržení rezidentního života v centru Prahy a o 
potvrzení toho, že zastupitelstvo musí snahu čelit zneužívání bytů ke krátkodobému ubytování (či 
dokonce k oficiálnímu hotelu) uložit Radě jako povinnost (deklaratorní ustanovení z března 2019 
evidentně nestačí).



Přílohy:
usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 6.3.2019
analýza UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ v problematice krátkodobého ubytování (pro 
obsáhlost materiálu doporučuji rozeslat zastupitelům pouze elektronicky) 
materiál vedoucí k přijetí usnesení Rady číslo UR21_0326b ze dne 30.03.2021 (pro obsáhlost 
materiálu doporučuji rozeslat zastupitelům pouze elektronicky)



Městská část Praha 1

Zastupitelstvo městské části 

USNESENÍ

4. zasedání

číslo UZ19_O037
ze dne 06.03.2019

Stanovisko k problematice poskytování služeb krátkodobého ubytování

Zastupitelstvo městské části

1. konstatuje, že

v celé Praze, ale nejintenzivněji v Praze 1, se rozmohla praxe poskytování služeb krátkodobého 
ubytování v prostorách bytů. Tuto praxi považuje Zastupitelstvo MČ Praha 1 za nežádoucí, ale 
spíše též za protiprávní, neboť

• služby krátkodobého ubytování jsou poskytovány v prostorách, které jsou stavebně- 
právně kolaudovány jako byty a nikoli jako ubytovací prostory

• jsou tímto závažně zatěžováni obyvatelé sousedních bytů, a to zejména hlukem, 
poškozováním společných prostor domů, nejistotou v oblasti bezpečnostní, ale i dalšími 
imisemi

• dle dostupných informací dochází k masívnímu porušování právních předpisů v oblasti 
daní a poplatků, cizineckého práva aj. a

e má negativní dopad na obecnou situaci bydlení v Praze, zejména přispívá k růstu cen 
bydlení.

2. konstatuje, že
je zapotřebí

® vyvinout snahu o potlačování současné negativní praxe poskytování služeb krátkodobého 
ubytování v bytech, a to ve své veškeré činnosti včetně správy obecního majetku, dotační 
politiky aj.

• poskytovat všestrannou podporu těm občanům Prahy 1, kteří v Praze 1 trvale bydlí 
a provozováním služeb krátkodobého ubytování v sousedních bytech a domech trpí, a 
k plnění tohoto úkolu určit kompetentního člena Rady městské části Praha 1

3.žádá

ZHMP aby, využilo práva své zákonodárné iniciativy a předložilo poslanecké sněmovně návrh 
zákona, který bude potlačovat současnou negativní praxi poskytování služeb krátkodobého 
ubytování v bytech, a domech, které nejsou stavebně určeny a kolaudovány jako ubytovací 
zařízení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.



4. ukládá

• informovat ZHMP o tomto usnesení
• určit kompetentního člena Rady městské části Praha 1, zodpovědného za řešení 

problematiky sdíleného ubytování ve všech jeho souvislostech

Termín: 31.03.20194.1 Zodpovídá: IRada městské částí Praha 1

5. ukládá

spolupracovat s hlavním městem Prahou, s Parlamentem ČR, policií, ale i se všemi dalšími 
relevantními subjekty za účelem přijetí systémového řešení současné negativní situace, a to 
včetně členství zástupců Městské části Praha 1 v Komisi Rady hl. m. Prahy pro poskytování 
krátkodobých ubytovacích služeb

Termín: 31.12.20225.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský 
starosta městské části Praha 1

Ing. Petr Hejma
1. místostarosta městské části Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ PÍ 
Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta 
BJ2019/0294

předkládá: 

bod jednání:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ
v problematice krátkodobého ubytování (verze únor 2021)

Právní řád tvoří celek provázaných předpisů a není možné tolerovat, že pro 

realizaci legálního hotelu musí podnikatel splnit množství povinností, zatímco 

nelegální hotel v bytovém domě lze považovat za nahodilý shluk provozoven 

umístěných v bytech.
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Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s.



Úvod do problematiky
Následující text vychází z jednoduchého předpokladu, a sice, že v právním státě nejsou zákony 
vydávány nahodile, ale, že právní řád je tvořen předpisy, které se navzájem respektují, doplňují a ve 
své logice na sebe navazují. Tvoří celek. Předpokladem existence právního státu je skutečnost, že 
jednotlivé součásti právního řádu jsou vymahatelné, nejsou ve vzájemném rozporu, jsou pochopitelné 
a uchopitelné a platí jako celek. Pro funkčnost právního státu je pak podstatné, že o funkčnost systému 
a vymáhání zákonů se stará stát a jím zřízené/řízené instituce, nikoli nutně sami občané.

V řešené problematice primárně vycházíme z následujících závazných předpisů:

[1] Stavební zákon (Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.)
[2] Živnostenský zákon (Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb.)
[3] Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
[4] Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.)
[5] Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (č. 501/2006 Sb.)
[6] Pražské stavební předpisy (Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy)
[7] Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)
[8] Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
[9] Obsahové náplně živností (Nařízení vlády 278/2008 Sb.)
[10] Územní plán hl. m. Prahy, Výkres č. 36 - „Bydlení v centrální části města"
[11] Zákon o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.)
[12] Zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.)
[13] Zákon o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb.)

Popis problému
Centrální městské části a Praha 1 obzvláště, se v posledních letech potýkají s postupným úbytkem 
evidovaných osob a zejména pak bydlícího obyvatelstva. Dle sdělení ÚMČP1 bylo k 30. 6. 2020 na 
území MČP1 hlášeno 24 021 osob, z toho přímo na adrese úřadu MČP1 pak 1 277 osob1. Odhadovaný 
počet reálně bydlících obyvatel osciluje okolo 10 000. Bytový fond je z části užíván jako kanceláře či 
provozovny ubytovacích služeb (v prostorech ktomu neurčených), obojí v rozporu s účelem užití 
daných staveb. Dlouhodobě bydlící jsou vytlačováni krátkodobě přebývajícími turisty, kteří byty, 
nesloužící jejich účelu, užívají jako hotelové pokoje virtuálních hotelových řetězců mající rozmístěné 
stovky „svých" pokojů v desítkách bytových domů. Tento byznys je důmyslně organizován s využitím 
digitálních platforem a navázaných „správcovských" firem navenek vydávající celou skutečnost za 
pouhé „sdílení" dočasně nadbytečných prostor různých vlastníků, proti kterému v právním státě jistě 
nemůže nikdo nic namítat. Tzv. „krátkodobý pronájem" je přece logickým nakládáním s vlastním 
majetkem, které nelze nikterak „regulovat", tedy nepřijatelně omezovat.

Realita je však zcela odlišná. Prostory (byty) nejsou nadbytečné dočasně, ale jako tzv „investiční" 
mnohdy přímo za účelem popsaného užití, pořizovány. Vlastníci v nich nerealizují deklarovaný 
„krátkodobý pronájem", ale podnikatelskou činnost - poskytování ubytovacích služeb. To vše v situaci, 
kdy se Praha nachází v bezprecedentní bytové krizi a z uvedeného je logické, že zvýšení objemu 
výstavby nemůže situaci ani náhodou vyřešit (ač to developeři rádi tvrdí), pokud bude stát nečinně 
přehlížet užití bytu k jiným účelům než bydlení!

Z hlediska bydlení v takovém bytovém domě, ve kterém se nachází, byť jen jeden „hotelový pokoj", 
dochází pro nezúčastněné jen k těžko představitelnému narušení soužití. Provoz hotelového pokoje 
obnáší pravidelné stěhování „hostů", návštěvy agenturních zaměstnanců obhospodařujících provoz 
hotelového pokoje (opravy/údržba/úklid a výměna ložního prádla/...) a současně absenci jakékoli, na 
místě dostupné hotelové služby (recepční, portýr,... ale i pouhý přehled osob nacházejících se v domě).

2/13



I _

Tato kombinace skutečností vyplývá z optimalizace provozních nákladů hotelového pokoje, které jsou 
bez souhlasu vlastníků ostatních bytů přenášeny právě na tyto vlastníky ostatních bytů v domě. 
Současně zakládá několik bezpečnostních rizik. Nelegální hotely tvořené shluky provozoven 
ubytovacích služeb v bytech nejsou centrálně registrovány, integrovaný záchranný systém nemá 
potřebné informace, na základě, kterých by mohl při vzniku mimořádné situace operativně a adekvátně 
zasáhnout. Operační důstojník řeší jinak mimořádnou událost v „obyčejném" bytovém domě a jinak 
v ubytovacím zařízení, o kterém má dostupné informace o jeho kapacitě a jeho provozovatel i o 
aktuální obsazenosti. Navíc stavby ubytovacích zařízení jsou přizpůsobeny provozu, pro který byly 
zbudovány, obsahují evakuační výtahy, značení evakuačních cest, které musí být dimenzované dle 
kolaudované kapacity. Pro případ evakuace disponují evakuačním řádem a personálem, který při 
mimořádní události evakuaci řídí. Bytové domy ničím takovým vybaveny být nemusí a ze stavebně 
technického hlediska ve většině případů ani nemohou. Bydlící se totiž v prostoru, kde bydlí, orientují, 
znají únikovou trasu a není potřeba se o ně starat. To se ale nedá tvrdit o spotřebitelích ubytovacích 
služeb, kteří tyto služby konzumují v prostorech k tomu neurčených (bytech/bytových domech), a kteří 
jsou vystaveni zvýšenému bezpečnostnímu riziku díky neexistenci dostatečně dimenzovaných 
evakuačních cest, evakuačních výtahů, evakuačního řádu i personálu, který by se o jejich bezpečí 
v době mimořádné situace staral. Toto riziko mohou dokonce zvyšovat i pro ostatní bydlící, kterým 
budou evakuaci komplikovat. Řešením popsaných rizik samozřejmě není eventuální zvýšení nároků na 
bytové domy (s kterým zcela jistě v zájmu ochrany „všech" některý zákonodárce v roli trojského koně 
poskytovatelů může přijít), ale dodržování způsobu užívání nemovitostí tak, jak vyplývá z jejich 
kolaudace.

Vlastník hotelového pokoje obvykle nedbá na stanovy SVJ, Občanský zákoník či domovní řád a ani 
náhodou své povinnosti nepřenáší na osoby, jimž ve svém bytě (hotelovém pokoji) umožňuje přebývat. 
„Hosté" mnohdy nevědí, ve kterém patře/bytě (nevýjimečně i domě) mají konzumovat zakoupenou 
ubytovací službu. Nevědí, jak ovládat výtah (?!) ani jak se chovat ve společných prostorách domu. 
Chování hostů a agenturních zaměstnanců generuje zvýšené zatěžování společných prostor domu 
i ostatních bytů (hluk, nepořádek, vibrace, zvýšené opotřebení, ...), čímž je výrazným způsobem 
znehodnocena investice ostatních vlastníků bytů (takový byt pak nelze užívat k bydlení), což 
v některých případech vede i ke vzniku dalšího hotelového pokoje v domě. V nemalém množství 
případů dochází k přetěžování plochy, přestavbě bytů v pražské památkové rezervaci (PPR) bez 
souhlasu orgánů památkové péče tak, aby mohla být existující plocha maximálně využita (vestavba 
dalších koupelen a WC, fragmentace prostoru nerespektující stávající uspořádání bytových domů 
renomovaných architektů,...) a nerespektování zákonem definované plochy na osobu ([4]").

V celém dokumentu diskutované poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených 
(bytech) je popisováno primárně jako nadmíru zatěžující zejména v případech bytů, ve kterých nikdo 
nebydlí, tedy není naplněna podmínka kolaudace prostoru k bydlení. V žádném případě není cílem 
omezovat vlastníky a bydlící a „kádrovat" jim, koho si k sobě domů mohou zvát. Pokud je byt obýván, 
jsou případné problémy operativně řešitelné. Ostatní obyvatelé si mohou stěžovat onomu bydlícímu, 
ten si byt v případě, pokud v něm bydlí, nenechá poškodit při bujarých oslavách - jde o jeho domov, a 
ne o anonymní spotřební zboží turistů. Existencí bydlícího je též značně zúžen výběr potenciálních 
zájemců, jejich množství a četnost střídání. Bydlící bujaré oslavy nezvládne každé 3 dny, stejně jako 
obyvatelé ostatních bytů. Prázdný neobydlený byt naopak snese cokoli.

Neřešíme tedy sdílenou ekonomiku, kterou dle názoru ředitelky odboru živnostenského a 
občanskosprávního MHMP, předneseného na jednání komise pro poskytování krátkodobých 
ubytovacích služeb, již stejně vyřešit nelze (!!), ale dodržování stávajících zákonů, jejichž platnost 
nemůže být pozbyta pouhou změnou způsobu realizace nabídky (běžný inzerát versus zveřejnění v 
digitální „platformě"). Z pohledu zákonů je podstatné, jak je nakládanou s bytem, k jakému účelu 
slouží, k čemu v něm dochází a nikoli jakým způsobem je skutečnost anoncována.
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Souvislosti
Řešení problematiky krátkodobých ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených (bytech) je 
v principu, pokud by byly aplikovány existující právní předpisy, velmi jednoduché.

Bohužel funkčnost státní správy i státu jako celku v posledních letech zaznamenala prudké snížení 
produktivity práce úředníků i aparátu jako celku, v některých případech dochází přímo k uchopení státu, 
který přestává sloužit svým občanům, ale vybraným zájmovým skupinám. Jen těžko si lze představit, že 
politik11' či úředník bude prosazovat uplatňování existujícího zákona, který ho připraví o příjem 
z poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených. Navíc příjem z užití bytu jako 
hotelového pokoje je násobně vyšší, než pokud by byl byt užíván „pouze" k bydlení, jak vyžaduje zákon. 
To už je snazší a mediálně efektivnější připravit zákon nový, který naoko všechny nedostatky těch 
existujících jednou provždy napraví, a přitom podstatu činnosti legalizuje. Až úsměvně působí, když 
protistrana takový zákon (který jí má tuto činnost primárně omezit a pomoci bydlícím) veřejně chválř. 
Lepší důkaz toho, že jde o plíživou legalizaci těžko hledat. To, kdo by nový zákon vymáhal, není přece 
potřeba řešit v době jeho návrhu.

Z výše uvedených skutečností je proto nutné vymáhat zákony existující a spor nevést s poskytovateli 
ubytovacích služeb na občanské úrovni (stejně jako auta překračující povolenou rychlost v obci neřeší 
chodec/občan, ale stát na to má Policii ČR), ale se státní správou (státem), jejíž výkonnost, 
produktivita a schopnost realizovat to, k čemu byla primárně vytvořena, však značně selhává.

V ČR realizované kroky a srovnání se zahraničím
V ČR se o řešení problematiky léta pouze mluvilo ve smyslu toho, že v ČR nelze vzhledem 
k nedostatečným pravomocím obcí jednoduše aplikovat recepty známé ze zahraničí - různé vyhlášky 
omezující počet dnů, po které je možné ubytování například provozovat. Známá pražská politička za 
v minulosti dominantní stranu se dokonce chlubila, že se problematice již 6 let věnuje (!!), bohužel již 
bez uvedení, že za tuto dobu nepředložila žádný návrh, ani nepřišla s jedinou iniciativou, která by 
mohla bydlícím pomoci. Navíc, až do nedávná, se veškerá snaha všech účastníků upínala k úpravě 
právního prostředí tak, aby bylo možné přenést ne zcela funkční řešení ze zahraničí, aniž by se někdo 
snažil uchopit podstatu problematiky v souvislosti správním řádem ČR, který jednoduše řečeno, 
vytvoření hotelového řetězce s hotelovými pokoji v různých bytových domech, nepřipouští. 
Nehovoříme o klasickém sdílení dočasně volného pokoje v jinak obývaném bytě, které nečiní problémy 
a které není potřeba nikterak regulovat. Neřešíme ani protistranou hojně ve veřejném prostoru šířené 
iluze o odjezdu spořádané rodiny na prázdniny a přenechání bytu na dva měsíce „známému". Pokud 
by známý v bytě bydlel, jedná se o pronájem v řádu měsíců v souladu s OZ. Pokud „známý" z bytu udělá 
hotelový pokoj pro poskytování ubytovacích služeb, bude muset rodina řešit přesun a uložení osobních 
věcí a dalších předmětů před zničením, které takto prezentovaný koncept poněkud diskreditují.

Zatím nejkonkrétnější, 4 úrovňové řešení úpravy existujícího právního prostředí představila v únoru 
2020 radní MHMP, JUDr. Hana Kordová Marvanová, která však s postupným pronikáním do 
problematiky a po důkladném prostudování existujících právních předpisů konstatovala, že aplikace 
existujících předpisů k řešení problematiky by měla být dostatečná"'. Tato skutečnost je však 
podmíněna funkční státní správou. Tou je podmíněna též případná aplikace zahraničních receptů 
v prostředí ČR. Žádný z existujících zákonů není nevymahatelný, jak někdy i záměrně chybně uvádí 
zastánci zákonů nových, ale není vymáhán. Stejný osud s velkou pravděpodobností potká i eventuální 
zákony nové, neboť žádná existujících předloh neřeší, jak a kým budou případně vymáhány. Některé 
předlohy dokonce v rozporu s ostatními zákony přenášejí povinnosti na SVJ či naopak odpovědnost za 
nově navrhované povinnosti vůbec nespecifikují.
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Teoretické možnosti vydávat vyhlášky obcemi (dle posledního návrhu MHMP nařízení rady) není 
vhodná, neboť obsahuje skrytý korupční potenciál (viz výše) spočívající v možnosti „přepsat" platné 
zákony a umožnit realizaci ubytovacích služeb, byť s omezením doby poskytování tak, aby se to 
poskytovateli nevyplatilo a v důsledku s poskytováním ubytovacích služeb přestal. Takto definovaný cíl 
není správný. Není ani snadno realizovatelný, neboť celý princip postavený na předávání dat 
platformami (první krok, povinnosti platforem byl již uzákoněn v dubnu 2020) evidentně nefunguje. Je 
neskutečně problematické celou situaci tímto způsobem uchopit. Současně s ubíhajícím časem se 
nezdá reálné, že v tomto volebním období parlament další úpravy zákonů stihne projednat, tedy 
v novém volebním období by musel celý proces započít znovu.

Jako efektivní řešení situace je aplikace současných právních norem a případné postihování vlastníků 
bytů (zapsaných ve veřejně přístupném seznamu nemovitostí vedeném u příslušného katastrálního 
úřadu), užívaných v rozporu s účelem jejich užití. Vlastníci jsou dohledatelní, není potřeba vytvářet 
nové právní normy ukládající povinnosti nástěnkářům (digitálním platformám), kteří tyto povinnosti, 
stejně jako v zahraničí, nesplní. V dokumentu uváděný právní názor připouští užití digitální platformy 
jako služby informační společnosti. Skutečnost, že pro vymožení práva ČR by se stát nutně musel 
spoléhat na třetí stranu (soukromý zahraniční subjekt) a té ukládat povinnosti, je chybná. Za nakládání 
se svým majetkem je vždy odpovědný vlastník, proto je nejsnazší vést k odpovědnosti vždy jeho.

Z pohledu občanského zákoníku
Majitel bytu může nerušeně se svým majetkem nakládat, ale vždy tak, aby nenarušil práva ostatních. 
Výkonem vlastnického práva je též možnost byt pronajmout k bydlení. Tzv. krátkodobý pronájem, 
kterým se snaží protistrana vykládat své podnikání jako uvedený výkon vlastnického práva, je právně 
vadný pojem, nájemní smlouvy v souladu s OZ nejsou uzavírány, neboť pokud byt užíváte pro 
poskytování ubytovacích služeb, konáte podnikatelskou činnost, tedy činnost již nyní regulovanou 
jinými právními předpisy ([2]; Materiál GFŘV, materiál kanceláře Veřejného ochránce právvi). Pro 
takovou podnikatelskou činnost musí mít podnikatel v souladu s živnostenským zákonem (viz dále) 
provozovnu, která musí odpovídat dalším právním předpisům. Byt takovým prostorem není, neboť 
nesplňuje nároky z pohledu nároků stavebně technických, bezpečnostních, hygienických a dalších. Tyto 
skutečnosti nejsou v rozporu s § 2255 OZ [8], který předpokládá práci či podnikání „v" bytě, nikoli „s" 
bytem, navíc s dovětkem „nezpůsobí-li to /myšleno podnikání/ zvýšené zatížení pro byt nebo dům". 
O tom, že umístění hotelového pokoje do bytového domu jednoznačně způsobuje zvýšené zatížení, 
není třeba diskutovat.

SVJ má v souladu s občanským zákoníkem legitimitu, po odsouhlasení záměru shromážděním, soudit 
se i se svými členy, ale zde je nutné konstatovat, že v mnoha domech v centru Prahy 1, nemají bydlící 
vlastníci v SVJ takový podíl hlasů, aby bylo dostatečnou vahou případné usnesení přijato, navíc 
v kladném případě čeká statutární zástupce SVJ i SVJ jako celek soudní proces v délce několika let 
s nejistým výsledkem. Některá SVJ se snaží zlepšit své procesní postavení změnou stanov, které nově 
provozování ubytovacích služeb nepřipustí, někde dokonce pod pokutou. Spolek není této 
nesystémové úpravě nakloněn, neboť zastáváme ten právní názor, že jak vyplývá z celého tohoto 
dokumentu, je poskytování ubytovacích služeb v bytě (kolaudovaném k bydlení) nelegální již samo 
o sobě. Pokud tedy omezení zapracujeme i do stanov SVJ, nebude poskytování ubytovacích služeb 
nelegální o to více. Připustíme-li skutečnost, že problematiku lze řešit úpravou stanov, zcela jistě 
připustíme i skutečnost, že ta SVJ, kde jsou již dnes poskytovatelé ubytovacích služeb v převaze, upraví 
stanovy tak, že poskytování ubytovacích služeb omezeno není. Stane se tak nelegální hotel v bytovém 
domě úpravou stanov hotelem legálním? Zcela jistě ne, stejně jako stanovy nemají právní váhu 
„přepsat" kolaudační rozhodnutí a další. Navíc problematika se týká i bytových domů, kde SVJ 
nevznikla, kde tedy žádné stanovy měnit možné není. Pokutovánív rámci stanov je dle právního názoru
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též nepatřičné a případné pokuty jsou právně nevymahatelnév". Další problém spočívá ve skutečnosti, 
že i kdyby po několika letech soudních sporů zakončených pravomocným rozsudkem vyhrálo SVJ, bude 
po celé ty roky probíhajícímu hotelovému byznysu v domě pouze přihlížet a nedá se očekávat, že po 
pravomocném rozsudku poskytovatelé ubytovacích služeb ze dne na den své činnosti zanechají. SVJ se 
tedy bude muset s velkou pravděpodobností domáhat dodržení původního rozsudku soudní cestou a 
podstoupit další soudní spor a do jeho vyřešení opět přihlížet probíhajícímu hotelovému byznysu.

Převratnou metodu, jak snadno a rychle situaci v domě v souladu s Občanským zákoníkem za využití 
institutu ochrany držby dle § 1003 vyřešit, nabídla v listopadu 2019 na jednání na MMR vrchní 
ministerský rada odboru bytové politiky. Po detailním prostudování příslušných ustanovení OZ a 
konzultací s několika právníky spolek tuto možnost vyloučil jako nerealizovatelnou. Zůstává tak 
otázkou, zda doporučení uvedené metody vyplývalo z pouhé neznalosti šíře řešené problematiky 
navrhovatelkou nebo zda se jednalo o záměrné svedení z cesty a zdržení v hledání systémového řešení.

Možností obrany s využitím občanského zákoníku je vždy pouze soudní spor, tedy několikaletý proces 
s nejistým koncem, který spolek nedoporučuje.

Z pohledu stavebního zákona
Při jistém zjednodušení můžeme konstatovat, že v řešené problematice právní řád ([1],[5],[6]) rozlišuje 
dva druhy staveb, a sice bytový dům a stavbu ubytovacího zařízení. Existující případné multifunkční 
objekty jsou obvykle provozně a stavebně technicky rozděleny na jednotlivé části a při povolování jejich 
výstavby se důrazně dbá na důsledné oddělování uživatelů jejich jednotlivých částí. Případná 
kancelářská část má vlastní schodiště a výtahy, které neumožňují přístup do části obytné a naopak. 
Vycházíme-li z toho, že bytový dům je v převážné většině tvořen byty, které jsou určeny k bydlení, 
nemá v takové stavbě provozovna ubytovacích služeb co pohledávat, neboť ta patří do stavby 
ubytovacího zařízení''1".

Současně se stavebním zákonem je nutné přihlížet též k územnímu plánu a v centrální části Prahy též 
jeho výkresu č. 36 - „Bydlení v centrální části města", který v některých dílčích územích definuje podíl 
bydlení na úrovni i 80 %. Při hrubém porovnání s realitou je zřejmé, že těmto hodnotám se skutečnost 
po odečtení provozoven ubytovacích služeb umístěných v bytech ani nepřibližuje.

Možností obrany dle stavebního zákona je podání podnětu místně příslušnému stavebnímu úřadu, 
kterým se úřad musí zabývat. Bohužel, stavební úřad Prahy 1 pracuje tak „efektivně", že s konkrétním 
podnětem podaným v lednu 2020 se ani po roce stále dostatečně nevypořádal (psáno v lednu 2021). 
Některé další podněty neřeší vůbec. Stavební úřady sousedních MČ na tom nejsou lépe. Na základě 
zkušeností spolku se domníváme, že podávání podnětů ze strany jednotlivců či příslušných SVJ není 
dostatečně efektivní. Logičtějším řešením by mělo být podávání podnětů přímo ze strany radnice, 
eventuelně na úrovni Prahy 1 Výboru proti vylidňování centra a na podporu komunitního života, 
případně prostřednictvím spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Jak ale uvádíme v Metodickém 
postupu níže, nedomníváme se, že dílčí podněty mohou vyřešit systémové selhání. Proto jako 
efektivnější navrhujeme centrální řešení podnětů realizované prostřednictvím politické reprezentace, 
která veřejně deklaruje (zatím jen to), že se jedná o její politickou prioritu.

Upozornění:
Jak vyplývá z praxe, někteří zástupci SVJ se domnívají, že pokud již provedli úpravu stanov a 
omezili/zakázali poskytování ubytovacích služeb, musí k této skutečnosti stavební úřad přihlížet. Realita 
je však taková, že nejen že nemusí, ale dokonce nesmí. Stavební úřad je nucen řídit se zákony a 
porovnávat kolaudaci daného prostoru (bytu) s realitou. A jak již bylo uvedeno, změna stanov SVJ 
kolaudaci nemůže změnit.
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Z pohledu živnostenského zákona
Živnostenský zákon umožňuje umístění provozovny v bytě, avšak podnikatel je povinen zajistit, aby 
provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, jak uvádí 
§ 17(4). Pokud by tedy provozovna ubytovacích služeb měla být umístěna v bytě, musel by tento 
prostor být pro takové podnikatelské užití v souladu se stavebním zákonem kolaudováni Současně 
musí být provozovna trvale označena zvenčí. Při kontrolách označení provozoven se úřady neobtěžují 
přemýšlet o důvodu takového označení, což obzvláště u provozoven poskytujících služby 
spotřebitelům dle § 17 (8) je mírně řečeno zarážející. Pokud má označení provozovny nabízet například 
informace o provozní době, je jeho umístnění uvnitř bytového domu na dveřích bytu zcela neúčinné, 
neb dle zákona jsou společné prostory domu společné pouze spoluvlastníkům, tedy veřejně 
nepřístupné. Úřady však tuto skutečnost ignorují, neboť dle veřejně učiněného prohlášeni jsou 
společné prostory domu, do kterých vstupují turisté, vlastně prostory veřejnými! Tato brilantní úvaha 
snad nepotřebuje komentář.

Ohledně logiky zápisu provozoven do živnostenského rejstříku MPO sdělilo následující (citacexi):

„Živnostenské úřady při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) nezkoumají způsobilost provozovny podle 
stavebního zákona to zda podnikatel plní povinnosti vyplývající pro něj ze živnostenského zákona a 
dalších zvláštních právních předpisuje podle okolností případu až věcí následného výkonu živnostenské 
kontroly. K uplatnění sankčního postihu za porušování povinností vyplývajících pro podnikatele ze 
zvláštních právních předpisů jsou pak příslušné specializované správní orgány (např. užívání stavby v 
rozporu s kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona řeší ve své působnosti stavební úřady), 
nikoliv živnostenské úřady. Živnostenské úřady tedy mohou až v případě následně zjištěných nedostatků 
maximálně rozhodnout o pozastavení provozování živnosti v provozovně do doby, než bude zjednána 
náprava. Z uvedeného však vyplývá, že otázkou, zda jsou předmětné prostory vhodné k účelu 
poskytování ubytovacích služeb a mohou tak být zkolaudovány jako ubytovací zařízení, musí primárně 
posoudit příslušný stavební úřad."

V rozporu svýše uvedeným tvrzením MPO, tedy úřadu nadřízeného, jednotlivé živnostenské úřady 
výše popsané nekonají. Vyplývá to ze získané praxe a též ze sděleni” JUDr. Evy Novákové, ředitelky 
odboru živnostenského a občanskosprávního (citace):

„Živnostenské úřady kontrolují:

zda při podnikání nedochází k porušení §17 odst. 3 živnostenského zákona (oznámit zahájení 
a ukončení provozování živnosti v provozovně)
zda při podnikání nedochází k porušení §17 odst. 7 živnostenského zákona (označit provozovnu 
jménem, příjmením, obchodní firmou nebo názvem podnikatele a jeho identifikačním číslem 
osoby)
zda při podnikání nedochází k porušení § 17 odst. 8 živnostenského zákona (označit provozovnu 
jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, provozní dobou) 
zda nedochází k porušení § 31 odst. 16 živnostenského zákona (při ukončení provozování 
živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat případné 
závazky)
zda je podnikáno po živnostenská, s příslušným oprávněním, tedy zda při poskytování 
ubytovacích služeb nedochází k neoprávněnému podnikání"

Za zmínku stojí též uvedení příkladů z praxe Prahy 1, kdy místně příslušný živnostenský odbor koná 
evidentně v rozporu s dikcí zákona i představou nadřízených orgánů:
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© v zákoně uvedené „jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny" je běžně na 
označení provozovny neobsazené, někdy nahrazené jen profilem Airbnb „Alex & Kate" a pro 
úřad to není problém...

© když autor podnětu trvá na důsledném provedení kontroly v souladu se zákonem, je nejprve 
odmítán, postupně úřad připustí, že v rámci kontroly má též zkoumat vhodnost prostoru, ale 
tuto vhodnost posoudí sám, ač ktomu dle MPO není kompetentní. Po upozornění na rozpor 
nakonec úřad svoji nekompetenci uzná a sdělí, že o rozhodnutí požádá stavební úřad a od té 
chvíle nekoná tedy ani ten...

© dle výkladu zákona živnostenským odborem Prahy 1 úřad nezkoumá právní vztah podnikatele 
žádajícího o zápis provozovny do rejstříku k zapisovanému prostoru. Je tedy možné, jak v rámci 
prohlídky domů za účasti starosty Prahy 1, přímo před starostou připustil kontrolor, nechat si 
zapsat provozovnu ubytovacích služeb přímo do bytu starosty, aniž by se to starosta dozvěděl. 
Polemice nad výkladem konkrétního znění § 17 (3) zákona lze snadno předejít realizací kontrol 
přímo na podněty radnice, pro kterou by to neměl být za situace, kdy řešená problematika je 
deklarovanou prioritou, problém. Praxe ukazuje, že to problém je, nebo naopak, že věc 
prioritou není.

Jako největší problém se tedy dá jednoznačně určit, že úřady ani v rámci kontrolní činnosti na základě 
podnětů, mnohdy detailně specifikujících situaci, neřeší zákonem definované skutečnosti. Kontrolu 
skutečností, zda je provozovna způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, 
považujeme za nejzásadnější.

V souvislosti s živnostenským zákonem je nutné zmínit též definici oboru podnikatelské činnosti č. 55 
dle Nařízení vlády 278/2008 Sb.xiv, která je hojně používána protistranou jako legalizační argument. 
Pojďme si onu definici podrobně rozebrat (citace):

„Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v 
bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v 
bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek 
(včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům."

V souladu s tématem tohoto dokumentu se zaměříme na výklad souvislostí ohledně ubytovacích 
služeb v bytových domech. Slovo bytech, není uvedeno, veškeré uvedené omezující počty je tedy 
možné vztahovat pouze na dům jako celek. K nařízení neexistuje žádná důvodová zpráva, nicméně 
z diskuse s odborníky na problematiku je dovětek o podávání snídaní s uvedením omezení kapacity „do 
10 lůžek včetně přistýlek" koncipován nějako povinnost, ale možnost činit tak bez nutnosti disponovat 
další živností „hostinská činnost". Současně je podáváním snídaně zarámována v době vydání předpisu, 
tedy před vznikem samotné společnosti Airbnb (a jí podobných společností), běžná činnost (tzv 
„zimmer frei") realizovaná v rekreačních oblastech v uvedených druzích staveb, kdy za bytový dům je 
pokládán i větší rodinný dům/vila s více než třemi byty (tedy nikoli činžák v centru velkoměsta). 
Kapacita do 10 lůžek též definuje, do jakého objemu je možné poskytovat ubytovací služby mimo 
ubytovací zařízení, v námi řešené problematice tedy do 10 lůžek na dům. Z uvedeného tedy 
jednoznačně vyplývá, že zákon nepředpokládá současný stav rozsáhlých bytových domů s desítkami 
hotelových pokojů poskytujících ubytovací služby. Definici z uvedeného nařízení vlády je nutno chápat 
jako celek, nikoli číst po jednotlivých větách, či jejich částech. K poskytování ubytovacích služeb většího 
rozsahu jednoznačně slouží stavby ubytovacích zařízení, čemuž odpovídá celý právní rámec a jím 
definované podmínky (například ohledně ochrany veřejného zdraví - viz dále).

xlli

xili

Možností obrany dle živnostenského zákona je též podání podnětu místně příslušnému 
živnostenskému odboru, kterým se úřad musí zabývat. Bohužel, jak vyplývá z praxe, kontrolní činnost
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je vykonávána nedůsledně. Na základě zkušeností se i zde domníváme, že podávání podnětů ze strany 
jednotlivců či příslušných SVJ není dostatečně efektivní. Logičtějším řešením by mělo být i zde podávání 
podnětů přímo ze strany radnice, eventuelně na úrovni Prahy 1 Výboru proti vylidňování centra a na 
podporu komunitního života, případně prostřednictvím spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Jak 
ale uvádíme v Metodickém postupu níže, nedomníváme se, že dílčí podněty mohou vyřešit systémové 
selhání. Proto jako efektivnější navrhujeme centrální řešení podnětů realizované prostřednictvím 
politické reprezentace, která veřejně deklaruje (zatím jen to), že se jedná o její politickou prioritu.

Z pohledu zákona o odpadech

Pokud je byt užíván jako provozovna, ve které je realizováno podnikání, nelze v provozovně 
produkovaný odpad pokládat za komunální. Zákon ([3]) rozlišuje mezi „běžným" komunálním 
odpadem a odpadem „podobným" komunálnímu odpadu. Odpad podobný komunálnímu odpadu je 
veškerý odpad vznikající na území obce „při podnikání". Takový odpad není možné umisťovat do nádob 
na komunální odpad bytového domu. Tedy každá z provozoven ubytovacích služeb (umístěných 
v prostorech k tomu neurčených v bytovém domě) musí disponovat vlastními nádobami na odpad. Ty 
se obvykle nevejdou do prostoru k existujícím nádobám na komunální odpad. Budou na chodníku? Na 
chodbě nebo na dvoře? S umístěním ve společných prostorech domu a pozemku opět musí souhlasit 
spoluvlastníci (SVJ). Nakládání s komunálním odpadem je magistrátem pro občany dotováno, v reálu 
jsou služby neoprávněně konzumovány i podnikatelskými subjekty na úkor občanů.

Možností obrany v souvislosti se zákonem o odpadech je též podání podnětu místně příslušnému 
odboru životního prostředí, kterým se odbor musí zabývat. Bohužel, jak vyplývá z praxe, kontrolní 
činnost asi není vykonávána na Praze 1 vůbec (konkrétní podnět podán v lednu 2020, urgován v srpnu 
2020, do dnešního dne, leden 2021 je oznamovatel, dotyčné SVJ, bez jakékoli odpovědi). Na základě 
zkušeností se i zde domníváme, že podávání podnětů ze strany jednotlivců či příslušných SVJ není 
dostatečně efektivní. Logičtějším řešením by mělo být i zde podávání podnětů přímo ze strany radnice, 
eventuelně na úrovni Prahy 1 Výboru proti vylidňování centra a na podporu komunitního života, 
případně prostřednictvím spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Jak ale uvádíme v Metodickém 
postupu níže, nedomníváme se, že dílčí podněty mohou vyřešit systémové selhání. Proto jako 
efektivnější navrhujeme centrální řešení podnětů realizované prostřednictvím politické reprezentace, 
která veřejně deklaruje (zatím jen to), že se jedná o její politickou prioritu.

Z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví
Obzvláště v době pandemie SARS-CoV2 je velmi problematické domýšlet správné, z hlediska 
zdravotních rizik, bezpečné řešení provozu a správy hotelových pokojů umístěných v neobydlených 
bytech. Ze zjištění spolku jednoznačně vyplývá, že současný právní rámec nepředpokládá poskytování 
ubytovacích služeb v bytových domech v takovém rozsahu, v jakém bylo realizováno ještě před 
pandemií. Podstatnou je i skutečnost, že sám premiér si je zdravotních rizik vědom a „airbnb" označil 
již v březnu 2020 za problém (citace) „Já osobně jsem vyhodnotil jako největší riziko lidi, kteří k nám 
přicházejí ze zahraničí v systému Airbnb.'™ Spolek se v souvislosti s rozvolňováním situace obrátil 
v prosinci 2020 na hlavní hygieničku s žádostí o stanoviskoxvl. Odpověď ministerstva zdravotnictvíxvli 
potvrdila, že právní rámec nepředpokládá v současnosti realizovaný rozměr poskytovaných služeb 
(citace):

„Ustanovení § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává orgánům ochrany veřejného zdraví 
kompetence k „ubytovacím službám" a zároveň stanoví povinnosti poskytovatelům těchto služeb. Tyto 
kompetence a povinnosti jsou však v zákoně omezeny na „provozovny" ubytovacích služeb, tj. stavby
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pro tento účel schválené podle stavebních předpisů, jako jsou např. hotely, ubytovny, autokempy apod. 
Zároveň jsou vázány na živnostenské podnikání, tj. provozování živností „hostinská činnost" a 
„ubytovací služby".

Z působnosti zákona je tak vyjmuto poskytování ubytovacích služeb v bytových domech, v rodinných 
domech a ve stavbách pro individuální rekreaci. Je-li ubytování poskytováno v bytovém či rodinném 
domě nebo v rekreačním objektu, tato služba je mimo kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví 
podle § 21a zákona, byť je poskytovatel této služby držitelem živnostenského oprávnění."

Jinými slovy, ani zákon o ochraně veřejného zdraví nepředpokládá existenci desítek až stovek lůžek 
v hotelových pokojích v neobydlených bytech. Naopak deset lůžek na bytový dům není považováno za 
bezprostřední riziko, neboť je srovnatelné s návštěvou známých či příbuzných v bytě bydlících osob, 
která též není specificky zákonem o ochraně veřejného zdraví řešena. Objem do 10 lůžek (v obydlených 
bytech) na bytový dům v praxi nečiní problém ani při řešení výše popsaných mimořádných situací. 
Vyjádření ministerstva zdravotnictví se shodně s kanceláří veřejného ochránce práv nepředpokládá 
umisťování provozoven ubytovacích služeb do staveb pro bydlení.

Z pohledu dalších zákonů
Současná praxe umísťování provozoven ubytovacích služeb do bytů v bytových domech naráží i na další 
zákony. Vlastníci, kteří do popisovaného byznysu s využitím bytů jako provozoven ubytovacích služeb, 
v rozporu s jejich určením dle kolaudace k bydlení, mnohdy uplatňují jednoduchý kalkul, byt pořídí na 
hypotéku, nemusí se o něj starat, jeho provoz svěří agentuře, a úroky z hypotéky odepíší z daní. Zde je 
další problém, neboť v souladu se zákonem™"' je možné úroky zaplacené za úvěry na bydlení 
(hypotéku), pokud je nemovitost používána pro bytovou potřebu vlastníka nebo jeho blízkých, uplatnit 
jako odečitatelnou položku na daních z příjmu až do částky 300 000 Kč (nově 150 000 Kč). Do uvedené 
definice jednoznačně nespadá pořízení investičního bytu, ve kterém má vlastník fiktivní trvalé bydliště. 
Přesto se tak běžně děje a skutečnost nikdo nezjišťuje. Dalším problém je sazba DPH. U bytových 
domů/bytů je možné uplatňovat sníženou sazbu DPH ve výši 15 %, to však nelze provádět u prostorů 
určených k podnikání, tedy provozoven ubytovacích služeb. Veškeré souvislosti uvedené v tomto 
odstavci je též možné řešit prostřednictvím podnětů (v tomto případě přesněji „udání") na finanční 
úřady. K takovému jednání spolek nenabádá, neboť uvedené finanční dopady považuje pouze za 
vedlejší, v širších souvislostech uváděný efekt. To, zda jsou správně vybírány daně bydlícím přímo 
nepomůže, ale na úrovni státu a obcí nelze tento dopad přehlížet.

Další skutečnosti, které je potřeba řešit vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb. ([13]) a Vyhlášky 428/2001 
Sb. a sice povinnost úhrady za odvod srážkové vody do kanalizace. Od této povinnosti zákon 
osvobozuje mj. objekty určené k trvalému bydlení. Do této definice se však bytové domy, tvořící 
hotelový komplex nevejdou, provozovatel kanalizace je krácen ve svých nárocích. Poskytovatelé 
ubytovacích služeb, skryti v bytovém domě, tak v reálu opět bezplatně konzumují služby určené 
občanům.
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Shrnutí:
Stručně řešeno, Občanský zákoník ani navazující předpisy nepředpokládají vznik hotelových pokojů 
v bytových domech a prorůstání nelegálních hotelových řetězců do bytových domů. Možnost v bytě 
podnikat, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, nelze paušálně vykládat jako legalizaci 
užití bytu v bytovém domě pro „cokoli". Navazující Živnostenský zákon, v souladu s Občanským 
zákoníkem, podnikání v bytě připouští, ale pouze v případě, že provozovna v bytě vyhoví zvláštním 
právním předpisům. Mezi uvedené zvláštní právní předpisy lze zahrnout především Stavební zákon, 
který umístění provozovny ubytovacích služeb patřící do stavby ubytovacího zařízení ve stavbě pro 
bydlení (bytovém domě) nepřipouští. I z hlediska odpadového hospodářství provozoven v bytech lze 
dovozovat, že zákon nepředpokládá realizaci hotelu tvořeného shlukem provozoven v bytových 
domech, neb stavebně technické řešení bytových domů vylučuje umístění dalších nádob na odpad 
v souladu se zákonem.

Z uvedeného vyplývá, že nelze hovořit o zastaralosti současných zákonů, neboť existence digitálních 
platforem nepřináší do právního prostředí v podstatě nic nového. Skutečnost, že existence platforem 
a navazujících agenturních služeb umožňuje sdružování komodit za účelem snižování nákladů a 
zvyšování zisků z užití nemovitosti v rozporu s účelem, pro který byla nemovitost navržena, nemůže 
být důvodem připouštění tohoto jednání či důvodem úpravy zákonů tak, aby jednání připouštěly a 
následně upravovaly/legalizovaly.

Délka řízení u jednotlivých úřadů, délka soudního řízení
Lhůty řízení u jednotlivých úřadů jsou dány správním řádem ([7]), nicméně úřady není délka řízení 
dodržována, lhůty jsou mnohonásobně překračovány, úředníci se z porušování zákona nezodpovídají, 
stát jako celek nefunguje. Pár příkladů z praxe:

• Podnět na Stavební úřad Prahy 1 byl podán v lednu 2020, ještě v únoru 2021 není vyřešen
• V rámci žádosti o „Opatření proti nečinnosti" SÚ Prahy 1 směřované Odboru stavebního řádu 

HMMP byl tímto nadřízeným odborem uloženo SÚ PÍ dne 4.11. 2020 vyjádření a jeho doložení 
kopiemi příslušných dokladů do 2 týdnů od doručení, tedy do 18.11. 2020. Vyjádření SÚ Prahy 
1 nebylo v definované lhůtě realizováno.

• Podnět na odbor životního prostředí Prahy 1 podán v lednu 2020, urgován v srpnu 2020, do 
doby zveřejnění tohoto materiálu (únor 2021) neobdržel oznamovatel od odboru životního 
prostředí Prahy 1 reakci.

Ohledně délky soudního řízení je situace podobně beznadějná. Nelze očekávat, že pravomocného 
rozsudku se účastník dočká dříve, než zhruba za 3-5 let. Tato doba je na řešení/vyřešení problematiky 
zcela neadekvátní a nelze očekávat, že po jejím uplynutí bude ještě v centru města někdo opravdu 
bydlet. Proto se domníváme, že je nutné pro řešení zvolit jiný přístup než cestu individuálních soudních 
sporů.
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Metodický postup
Pro řešení/vyřešení problematiky zásadně odmítáme její přenos na úroveň občanskoprávních sporů, 
jak se opakovaně snaží poskytovatelé. Nejde o ojedinělé případy, kde by bylo možné rozhodovat podle 
místních poměrů v rámci občanskoprávního sporu, ale o systémové porušování existujícího právního 
řádu, kde selhává stát. Existence digitálních platforem nemůže být důvodem vzniku celých nelegálních 
hotelů v bytových domech, tvořených „investičními" byty. V takovém případě je problém navíc na 
úrovni občanskoprávního sporu jen těžko řešitelný. Hlavní rovina sporu tedy musí probíhat se státem, 
který nevymáhá platné zákony. Právní řád tvoří celek provázaných předpisů a není možné tolerovat, 
že pro realizaci legálního hotelu musí podnikatel splnit množství povinností, zatímco nelegální hotel 
v bytovém domě lze považovat za nahodilý shluk provozoven umístěných v bytech.

Není možné předpokládat, že při nefunkčním státním aparátu, nefunkčních stavebních úřadech, 
ignoraci lhůt vyplývajících ze správního řádu a toleranci takového jednání bez postihů, je možné ze 
strany občana efektivně něčeho dosáhnout.

Efektivitu práce úředního aparátu má v rukou politická reprezentace, je proto nutné jejím 
prostřednictvím realizovat tlak na efektivitu úředního aparátu či změnu na řídících pozicích tak, aby 
byly zastávány kompetentními osobami a nedocházelo k svévolným účelovým rozhodnutím, která jsou 
z pohledu zákona nepřípustná, přesto se jimi například SÚ PÍ chlubí.xix

Případná „slabá" místa v zákonech lze posílit efektivní realizací kontrol z podnětu politických 
představitelů radnice či jejích politických orgánů. Pokud má dojít k řešení/vyřešení situace, musí 
ktomu být politická vůle, konkrétní kroky, nikoli pouze laciná prohlášení o odhodlanosti a práci na 
denní bázi bez konkrétních skutků a výsledků.

Pokud bude proklamovaná vůle 

přetavena do konkrétních kroků, 
možná se opět dočkáme situace, že 

se v centru Prahy bude dát i bydlet.

iĚ
Ď.Ď.Ď,
ď,ď.ď,

-O0Baaa
Ing. PETR MĚSTECKÝ

Ing. Petr Městecký
předseda výboru spolku 
Praha, 22. 2. 2021 
www.snesitelne.cz

Digitálně podepsal Ing. PETR MĚSTECKÝ 
Datum: 2021.02.2219:51:27 +01W

grafické objekty Vecteezy.com

Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s.
f30© @Snesltelne

Materiál byl vytvořen na základě zadání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života.
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Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

13.schůze

číslo UR21_0326
ze dne 30.03.2021

Prodloužení nájemní smlouvy č. CES: 2014/0945 ve znění dodatku a 
žádost o slevu z nájmu - Nama Prague, spol. s r. o., Anežská 810/8, 
Praha 1

Rada městské části

související UR21_0249

1. bere na vědomí

• žádost NAMA Prague, spol. s r. o., IČ: 41191919t se sídlem Řásnovka 782/3, 110 00 
Praha 1, ze dne 12.02.2021 doručenou pod čj. ÚMC PÍ 126330/2021 uvedenou v příloze 
č. 1 tohoto usnesení uložené v OVO

• platební morálku nájemce uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení uložené v OVO
• znalecký posudek o ceně nájmu č. 28-359/2020 uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení 

uložené v OVO
• zápis zjednání Komise obecního majetku č. 03/2021 ze dne 03.02.2021
• zveřejněný záměr č. 10/2021/OSN/DU, ÚMČ PÍ 168501/2021

2. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy č. CES: 2014/0945 na dobu do 1. 4. 2026 s tím, že výše 
nájemného bude stanovena dohodou na podkladě znaleckého posudku č. 28-359/2020 ze dne 
23.12.2020 ve výši 140.000 Kč/měs. s valorizací prvně od r. 2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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3. ukládá

podepsat dodatek k nájemní smlouvě ve smyslu tohoto usnesení

3.1 Zodpovídá: limg0 Petr Hejmma, 
starosta MČ PÍ

Termín: 31.03.2021

Ing„ Petr Hejma 
starosta městské části Praha 1

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Mgr. Kateřina Dubská, Vedoucí odd. správy nemovitostí
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ PÍ
BJ2021/0593

zpracoval: 
předkládá: 
bod jednání:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Materiál pro radu číslo: BJ2021/0593

Rada městské části 
13.schůze 

dne 30.03.2021

Pořadí v programu:

Prodloužení nájemní smlouvy č, CES: 2014/0945 ve znění dodatku a 
žádost o slevu z nájmu - Nama Prague, spol. s r. o., Anežská 810/8, 
Praha 1

Mgr. Kateřina Dubská 
Vedoucí odd. správy nemovitostí

zpracoval:

/J)7 7JUDr. Petr Dětský
Vedoucí odd. právního, kontroly a stížností

prověřil a schválil:

Mgr. Petr Vaněk 
Vedoucí odboru OTMS

projednáno s: Ing. Karel Grabein Procházka 
člen RMČ PÍ /

předkládá: MUDr. Jan Votoček 
člen RMČ pí

Mgr. Kateřina Dubská 
Vedoucí odd. správy nemovitostí

K jednání přizvat:

:



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Rada městské části 
13.schůze 

dne 30.03.2021

Návrh usnesení:
4

Prodloužení nájemní smlouvy č.ílCES: 2014/0945 ve znění dodatku a 
žádost o slevu z nájmu - Nama Prague, spol. s r. o., Anežská 810/8, 
Praha 1

k usnesení č. UR21_0249

berenavědomí
« žádost NAMA Prague, spol. s r. o., IČ: 41191919, se sídlem Řásnovka 

782/3, 110 00 Praha 1, ze dne 12. 2. 2021 doručenou pod čj. ÚMČ PÍ 
126330/2021 uvedenou v příloze č. 1 uložené v OVO

• platební morálku nájemce uvedenou v příloze č. 2 uložené v OVO
• znalecký posudek o ceně nájmu č. 28-359/2020 uvedený v příloze č. 3 

uložené v OVO
• zápis zjednání Komise obecního majetku č. 03/2021 ze dne 3. 2. 2021
• zveřejněný záměr č. 10/2021/OSN/DU, ÚMČ PÍ 168501/2021

1)

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy č. CES: 2014/0945 na dobu do 1. 4. 2026 s 
tím, že výše nájemného bude stanovena dohodou na podkladě znaleckého 
posudku č. 28-359/2020 ze dne 23.12.2020 ve výši 140.000 Kč/měs. s 
valorizací prvně od r. 2022

2)

!

ukládá
podepsat dodatek k nájemní smlouvě ve smyslu tohoto usnesení

3)

!
3.1

Zodpovídá: Ing. Petr Hejma 
Termín: 31.03.2021

Důvodová zpráva 

Aktuální důvod předložení:

Dne 9. 3. 2021 přijata RMČ rozhodnutí, kterým schválila záměr prodloužit v 
nemovitosti svěřené MČ PÍ smlouvu tak, aby doba nájmu byla shodná s dobou
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nájmu pro druhou část objektu ve vlastnictví HMP. Usnesením RMČ PÍ č. 
UR21_0249 bylo dne 9. 3. 2021 schváleno prodloužení doby nájmu do 1.4.2026. 
V souladu s tímto rozhodnutím byl v době od 12. do 29, 3. 2021 zveřejněn 
záměr prodloužit dobu nájmu a na MČ doručen ZP, který stanoví novou výši 
nájmu. V době zpracování tisku neměl zpracovatel informaci, že by se do záměru 
přihlásila jiná osoba. Výše nájmu byla znalcem stanovena na částku 140.000 Kč/ 
měs. a tato je také navrhována v předkladu.

Nájemce byl informován o usnesení přijatém 9. 3. 2021 a dotázán, zda již doplnil 
chybějící platby nájemného, u nichž žádal o odložení splatnosti. Dne 25. 3. 2021 
bylo telefonicky přislíbeno, že platby jsou „na cestě". Pro jednání rady bude 
ověřeno a informace aktualizována tak, aby členové RMČ měli tuto informaci 
v rámci svého rozhodování k dispozici. O výši nájemného byl dne 25. 3. 2021 
také telefonicky informován zástupce nájemce.

DZ pro projednání záměru:

Nájemce - spol. Nama Prague s. r. o. opakovaně žádá o pomoc v rámci situace 
způsobené uzavřením hotelu kvůli pandemii SARS2 - COVID19. Pomoc požaduje 
ve smyslu odsunutí splatnosti nájemného, různých slev a případně započtení 
investic na nájem.

KOMA na svém jednání dne 3. 2. 2021 nedoporučila žádostem vyhovět, OTMS 
následně zaslalo upomínku na neuhrazené platby a nájemce reagoval přípisem, 
který je uveden v příloze č. 2 tisku, Je na rozhodnutí rady městské části, zda a 
v jakém rozsahu nájemci vyhoví, proto je tisk z části připraven variantně tak, 
aby rada mohla:
var A) odmítnout žádost o slevu a posunutí splatnosti nájemného,
var B) rozhodnout o slevě na nájemném bez toho, aniž by schválila odsunutí
platnosti nájemného a
var C) rozhodnout o slevě a odsunutí splatnosti nájemného za neuhrazené období 
XII.20 - III.2021.

KOMA na svém jednání doporučila žádostem o slevy nevyhovět.

Nájemce nyní také požaduje prodloužení smlouvy o nájmu do r. 2035 a sděluje, že 
o tomto také jedná s hlavním městem Prahou, které je vlastníkem druhé poloviny 
nemovitostí tvořící hotel Casa Marcello. Dohoda s HMP původně zněla tak, že ze 
strany MČ bude nájem prodloužen na dobu do 1. 4. 2026 tak, aby byla doba 
nájmu totožná s nájemní smlouvou uzavřenou HMP. Takto je i koncipován tisk. 
Pokud by ze strany HMP došlo k dalšímu prodloužení nájemní smlouvy, je možné 
v době platnosti nájemní smlouvy jednat o dalším prodloužení. Zpracovatel 
výslovně upozorňuje, že se nyní navrhuje prodloužení nájemní smlouvy do 1. 
4. 2026 za stávajících podmínek, je však v kompetencích rady tyto podmínky 
již v záměru změnit. Současně se navrhuje upravit výši nájemného - sjednat ji 
na podkladě nového znaleckého posudku a požadovat min. nájemné ve stávající 
výši, pokud by nájemné stanovené aktuálním znaleckým posudkem bylo nižší.

Důvodová zpráva pro jednání RMČ v r. 2020:

i i
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Dne 19. 3. 2020 se na MČ PÍ prostřednictvím datové zprávy obrátil zástupce 
nájemce se žádostí o "prodloužení splatnosti plateb "posečkání" se splatností 
nájmu za objekt Anežská 8, čp. 810, kde tento informuje, že by rádi až do 
okamžiku obnovení provozu hotelu nehradili nájemné a po obnovení provozu by 
rádi projednali dopady a řešení celé situace.

Měsíční nájemné je pro tento případ stanoveno ve výši 120.050 Kč - bez 
valorizace pro r. 2020, s valorizací ve výši 121.250 Kč/měs,

Dne 17. 3. 2020 přijala Rada MČ Praha 1 usnesení č. UR20_0337 „k podpoře 
nájemců městské části Praha 1 v důsledku vyhlášení nouzového stavu", kterým 
schválila odložení plateb nájemného v nebytových prostorech až do výše složené 
kauce a umožnila splácení nájemného ze složené kauce, pozastavila v plném 
rozsahu účinnost valorizace, atp.

Dne 31. 3. 2020 přijala Rada MČ Praha 1 návazné usnesení č. UR20_0389 „ke 
zmírnění dopadů v souvislosti s přijatými usneseními Vlády ČR č. 194 ze dne 12.
3. 2020 a č. 215 ze dne 16. 3. 2020 na nájemce nebytových prostor, svěřených 
MČ Praha 1, sloužících k podnikání fyzických a právnických osob", kterým byla 
schválena na měsíc duben 2020 sleva na nájemném ve výši 100% z důvodu 
snížené možnosti užívat nebytové prostory a z důvodu stabilizace současných 
nájemců...

Výše citovaná dvě usnesení se nedají bez dalšího aplikovat na případy pronájmů 
celých domů, jejich částí a pronájmy pozemků, tedy ani na případ pronájmu 
domu čp. 810, Anežská 8, kú SM, Praha 1 a je zapotřebí i v souladu s interním 
metodickým pokynem k těmto případům přistupovat individuálně.

Radě je tedy nyní předkládán návrh tisku, kterým je variantně navrženo řešit 
žádost nájemce takto:

slevit za IV/2020 100% výše nájemného (koncepčně s UR20_0389) - ve var A 
i B) a dále:

var A) schválit posunutí splatnosti měsíčního nájemného ze smlouvy č. CES: 
2014/0945 nejdéle do 31. 3. 2021 s tím, že nájemce do tohoto data nájemné 
v plné výši doplatí (koncepčně s UR20_0337 s výjimkou data). Datum 31. 3. 
2021 je zvoleno proto, že současná nájemní smlouva platí do tohoto dne, pokud 
by nájemce nevyužil práva ve smyslu či. V. odst. 2 (prodloužení nájmu bez 
dalšího o pět let), nájem končí a nebylo vhodné posouvat splatnost nájemného 
za účinnost smlouvy. Dle "Stanoviska MV ČR k možnostem obcí dočasně 
snížit nájemné ... ze dne 1. 4. 2020", v souvislosti s vládními opatřeními 
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících 
k podnikámí a dle UR20_0337 ze dne 17. 3. 2020 je možný také odklad 
splátek nájemného na dobu 3 měsíců.

var B) neschválit odložení splátek nájemného ze smlouvy č. CES: 2014/0945 dle 
žádosti nájemce uvedené v příloze č. 1 uložené v OVO, a to zejména z důvodu 
nezaplaceného nájemného za měsíc březen 2020 se splatností v únoru 2021

K jednotlivým variantám se dále uvádí:



var A) - odklad splátky nájemného je dle UR20_0337 mimo jiné možný do 
výše složené kauce a v případě, že nájemce není s MČ ve sporu. K tomu 
se konstatuje, nájemce žádnou kauci složenou nemá. Dále se uvádí, že 
UR20_0337 konstatuje, že nájemce^ nesmí být v soudním sporu s MČ PÍ (toto 
je potvrzeno právním oddělením, MČ soudní spor s nájemcem ve smyslu tohoto 
tisku nevede).

UR20_0389 řeší možnost slevy na nájemném za duben ve výši 100%, subjekty 
nesmějí být „ve sporu s MČ Praha 1".

Metodický pokyn vedoucího OTMS konstatuje, že výše citovaná usnesení 
se budou vykládat přísně, musí jít o "prostor, kde má nájemce umístěnou 
provozovnu, která byla dotčena vládním opatřením ... tedy jen ta provozovna, 
která nemohla být otevřena. Viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
č. j. MZDR 13361/2020-1/min/kan ze dne 26. března 2020" (naposledy ve znění 
č. j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN). Provoz hotelu jako "prostoru" do této 
kategorie podle mimořádných opatření spadá.

var B) - nesouhlasná s odůvodněním zejm. ve smyslu, že nájemce již před 
vyhlášením nouzového stavu byl v prodlení s jednou splátkou nájemného 
splatného v měsíci březnu 2020 (nájemné za duben splatné v březnu), nájemce 
je v platbách dlouhodobě o jednu platbu pozadu. V prosinci 2019 mu byla 
také vyměřena formou smluvní pokuty a úroku z prodlení sankce za pozdní 
platbu nájemného v r. 2019. Pokud tedy budeme hypoteticky předjímat, že 
předpokládali poskytnutí slevy nebo odklad nájemného za duben a i případné 
prominutí valorizace, pořád kromě toho dluží nájemné za březen, které bylo 
splatné do konce února, a to ještě žádná opatření ohledně COVIDu nebyla.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně 
osobních údajů ("GDPR"), jež je účinným dnem 25.5.2018, upozorňuje 
zpracovatel tisku všechny členy volených orgánů městské části a další osoby 
(zaměstnance MČ Praha 1 a další třetí osoby), že údaje v tomto návrhu uvedené 
mohou splňovat podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu uvedeného nařízení 
a v tom případě je zapotřebí s nimi nakládat v souladu "GDPR".

Obsah:
návrh usnesení 
Důvodová zpráva: 
příloha č. 1 
příloha č. 2

1.
2.
3.
4.



5. příloha č. 3
6. KOMA_zapis_20210203.pdf
7. 10.2021.pdf
8. CES_2014.0945_-_810_Anezska_Nama_Prague.J\IS_2014.pdf
9. situace.pdf
10. vypis_z_LV._pdf.pdf
11. vypis_z_VR.pdf
12. Dl_k_CES_2014.0945_-_COVID.pdf
13. Dodatek_c.8_k_A_39_559_01-Text_dodatku_c._8_CES_.pdf
14. UR21_0249.pdf
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MP5TSKÁCASTPRA! 
UftAD MĚSTSKÉ ČA 

. OD0OROTMS'

HA1 Městská část Praha 1 
Vodičkova 681/18 
115 68 Praha 1
Zastoupena Ing. Petrem. Hejmou
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!
Q5l/ V Praze, dne *2.2.2021ei.: ÍÍKí/IIV'.

Převzal:Pod liaů/pM.'.
SZ:

Hotel Casa Marcello - opakovaná žádost o pomoc v. rámci zachování provozu hotelu ve 
Vašem objektu a reakce na upomínku že dne 26.1.2021

Vážení,

dovolujeme sí Vás opakovaně oslovit jako Váš nájemce* kdy na základě Nájemní smlouvy ze dne CES 
2014/0945/DI provozujeme ve Vaši budově na adrese Anežská 8, Praha 1, hotel Casa Marcello (,řHotel“)./

Jak jistě víte byl a.stále je proyož hotelových zařízení v Praze extrémně negativně-dotčen pandemií 
CO VID 19 (COVID). Náš hotel (i s ohledem na jeho polohu) se. zaměřuje.zejména na zahraniční turisty 
v.Praze, což v době prakticky nulového cestovního ruchu, znamená také nulový příjem.

Až na několik málo ubytovaných osob v Červenci a srpnu je náš Hotel uzavřen od března 2020* tj, již 
skoro celý rok. I tak se nadále o Vaši budovu staráme, .topíme a udržujeme ji, aniž bychom z ní měli 
jakýkoliv příjem.

Z důvodu nuceného uzavření nemůžeme náš Hotel užívat dle mezi námi uzavřené nájemní smlouvy 
a to nutně musí byt zohlednění v placení nájemného, které ie z principu placeno za užívání.

Již jsme Vám zasílali žádost o VaŠiipomoc pro zachování provozu našeho Hotelu, avšak zatím bez 
reakce. Situace jě však již kritická a je,třeba urychleně přijmout nezbytná rozhpdnytí/ppatřcní 
k provozuschopnosti našeho Hotelu.

K. zachování dalšího fungování bychom však nutně potřebujeme Vaši pomoc a podporu, a tó vě třech
ohledech:

1) Prodloužení nájemního vztahn. K umoření ztrát v důsledku COVID navrhujeme prodloužit 
nájemní vztah do rdku 2035-rďlé Vašeho sdělení bude respektovat a upravíte dobu nájmu dle 
rozhodnutí MHMP ve vztahu k.druhé budově tvořící Hotel; žádost na prodloužení doby nájmu 
jsme již na MHMP zaslali o očekáváme jeho projednání. Prodloužení nájmu do 2035 nám 
umožní nahradit ztráty vzrtiklé v důsledku CQVXD a jeho vlivu na cestovní ruch.

2) Slevu.na nájemném v rozsahu 30% za období; kdy bvl/ie a bude provoz Hotelu omezen, již 
jste nám slevu z nájmu y rozsahu 30% zú období duben - červen '2020-poskytli (dle Covid 
Nájemné'!.). Navrhujeme Sedy, abyste mám poskytli slevu-ve shodné výši, tj. 30% i za období 
od července db obnovení'provozu Hotelu.

Vzhledem k tomu, že nájemné za 3Q.2Q2Q jsme již.uhradili celé, ’žádáme o ppskytnutí slevy 
‘-zpětně”, když tomu odpovídající čásť30% ve výši 108.045,-KČ se bude považovat za nájemné 
placené na další období.

Z- nájemného na 4Q.202Q jsme uhradili nájemné' za říjen a listopad 2020 a zbývá uhradit nájemné za, 
prosinec 2020 ve výši. 120;Q5Ó,-kč. Sleva 30% znájerrmého.ža 4.Q. Činí ;1.08.045,4C£, Což'činí rozdíl 
12.005,-Kč, přičemž.tato Částka se,odečte z “přebytku” dle předchozího, bodu. a zůstatek 
96;040rKČ tedy'bude započten na nájemné za’rokSOH,

v'



.Nájemné za leden 2021 ve výši 120.05 0,-K.č zatím nebylo uhrazeno a na jeho zaplacení bychom tedy 
použili zůstatek z roku 2020 (jak je uvedeno výše) ve výši 96.040,-Kč a zbývající částku ve výši 
Ž4.Ó10,“Kč bychom Vám uhradili na Váš účet.

3) Zápočet investic ďo budovy na nájemné. Vycházíme z toho, že do obnovení/otevření Hotelu bude i 
nadále možno Čerpat státní dotace v rozsahu 50% a my bychom tak efektivně platili (i v době 
uzavření) stále 20%. nájemného. Navrhujeme, aby Částka 20% z nájemného, kterou bychom měli 
platit v penězích byla hrazena formou zápočtu námi provedených investic do Vaší budovy, které 
jsme v roce 2020 provedli, pppř., aby Částka. 20%, kterou uhradíme, byla i lined, použita na.investice 
do budovy - Hotelu.,

Žádáme tedy o projednání a schválení těchto tří (záchranných) bodů/žádostí:

Prodloužení doby,nájmu dle.náší nájemní smlouvy do 2035,
'Poskytnutí slevy z nájemného v rozsahu 30% za celé období COV1D omezení', tj. .(po již 
poskytnuté slevě za 2Q.2020) od 1.7.2020 do obnovení běžného fungování Hotelu, a 
Možnost započítat vůči zbývající části nájemného, tj. 20% nájemného, námi již vynaložené 
investice do Vaší budovy, popř. schválení, že tato část nájemného bude Vámřobratem 
investována do budovy - Hotelu.

I.
! II.

m.

Děkujeme ža pochopení, vstřícnost a rychlé rozhodnutí, na kterém závisí budoucnost naše i našich
zaměstnanců. 'i

:
Petr a Kateřina Kotíkovi 
Nama Prague, spol. s r.o. 
Řásnovka 782,3.
110 00 Praha l 
IČO: 41191919 
Tel: 777 00 87 78
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA I 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTÍ

Evidence předpisu a plateb
Správce

městskA část praha i
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha I - Nové Město

Název
Adresa
Vlastník

MČ PRAHA 1 - celý dům
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha I - Nové Město

Název
Adresa

Prostor
Číslo
Adresa

N 601
Anežská 810/8, Praha

Uživatel (Nájemce)
NAMA Prague, spol. s r,o. 
Anežská 810/8, 110 00 Praha 
Od 01,07.2014 do 31.03.2021 
Od 01.07.2014

Jméno
Adresa
Smlouva
Uživatel
Bankovní účet 
Variabilní symbol

9021-2000727399/0800
1620201363

0,00 360 150,002021 Předpis úhrad 360 150,00
Předepsáno 

120 050,00 
120 050,00 
120 050,00

Rozdíl Splatno 
120 050,00 28.02.2021 
120 050,00 31.01.2021 
120 050,00 31.12.2020

Období
2021/03
2021/02
2021/01

Zaplaceno
0,00
0,00

Druh
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Bčžný
Běžný 0,00

Předpis úhrad 1 332 555,00 1 212 505,00 120 050,002020
Předepsáno 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
-36 015,00 
120 050,00 
-36 015,00 
120 050,00 
-36 015,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00

Období
2020/12 
2020/11 
2020/10 
2020/09 
2020/08 
2020/07 
2020/06 
2020/06 
2020/05 
2020/05 
2020/04 
2020/04 
2020/03 
2020/02 
2020/01

Rozdíl Splatno 
120 050,00 30.11.2020 

0,00 31.10.2020 
0,00 30.09.2020 
0,00 31.08.2020 
0,00 31.07.2020 
0,00 30.06.2020 
0,00 31.05.2020 
0,00 31.05.2020 
0,00 30.04.2020 
0,00 30.04.2020 
0,00 31.03.2020 
0,00 31.03.2020 
0,00 29.02.2020 
0,00 31.01.2020 
0,00 31.12.2019

Druh
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Zaplaceno 
0,00 

120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
-36 015,00 
120 050,00 
-36 015,00 
120 050,00 
-36 015,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Bčžný
Běžný
Dodatečný
Běžný
Dodatečný
Dodatečný
Dodatečný
Dodatečný
Bčžný
Běžný
Běžný

Předpis úhrad 1 440 600,00 1 440 600,00 0,002019

Zaplaceno 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00

Rozdíl Splatno 
0,00 30.11.2019 
0,00 31.10.2019 
0,00 30.09.2019 
0,00 31,08.2019

Období
2019/12
2019/11
2019/10
2019/09

Předepsáno 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00

Druh
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný

-l-
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Období Druh
2019/08 
2019/07 
2019/06 
2019/05 
2019/04 
2019/03 
2019/02 
2019/01-04 Předpis úhrad 
2019/01 Předpis úhrad

Předepsáno 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
116 667,00 
116 667,00 
116 667,00 

13 532,00 
116 667,00

Zaplaceno 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
120 050,00 
116 667,00 
116 667,00 
116 667,00 

13 532,00 
116 667,00

Rozdíl Splatno
0,00 31.07.2019 
0,00 30.06.2019 
0,00 31.05.2019 
0,00 30.04.2019 
0,00 31.03.2019 
0,00 28.02.2019 
0,00 31.01.2019 
0,00 30.04.2019 
0,00 31.12.2018

Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Dodaíečný
Dodatečný
Dodatečný

i

5 100,35 0,002019 Penále 5 100,35
Období
2019/12

Předepsáno 
5 100,35

Zaplaceno 
5 100,35

Rozdíl Splatno 
0,00 31.12.2019

Druh
Penále Běžný

953 804,00 953 804,00 0,00Předpis úhrad2018
Období
2018/12
2018/11
2018/10
2018/09
2018/08
2018/07
2018/06
2018/05
2018/04
2018/03
2018/03
2018/02
2018/02
2018/01

Předepsáno 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 167,00 

1 268,00 
79 167,00

Zaplaceno 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 484,00 
79 167,00 

1 268,00 
79 167,00

Rozdíl Splatno 
0,00 30.11.2018 
0,00 31.10.2018 
0,00 30.09,2018 
0,00 31.08.2018 
0,00 31.07,2018 
0,00 30.06,2018 
0,00 31.05.2018 
0,00 30.04.2018 
0,00 31.03.2018 
0,00 30.04.2018 
0,00 28.02.2018 
0,00 28.02.2018 
0,00 31.01.2018 
0,00 31.12.2017

Druh
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Dodatečný
Běžný
Dodatečný
Běžný
Běžný

-4,00 -4,00
79 167,00 
79 167,00

79 167,00 
79 167,00

950 004,00 950 004,00 0,00Předpis úhrad2017
Předepsáno 

79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00

Rozdíl Splatno 
0,00 30.11.2017 
0,00 31.10.2017 
0,00 30.09,2017 
0,00 31.08.2017 
0,00 31.07.2017 
0,00 30.06,2017 
0,00 31.05.2017 
0,00 30.04.2017 
0,00 31.03.2017 
0,00 28.02.2017 
0,00 31.01.2017 
0,00 31.12.2016

Zaplaceno 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00 
79 167,00

Období
2017/12
2017/11
2017/10
2017/09
2017/08
2017/07
2017/06
2017/05
2017/04
2017/03
2017/02
2017/0!

Druh
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný

Předpis úhrad 271 512,00 271 512,00 0,002016
Předepsáno 

22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Rozdíl Splatno 
0,00 30.11.2016 
0,00 31.10.2016 
0,00 30.09.2016

Období Druh 
2016/12 
2016/11 
2016/10

Zaplaceno 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný

-2-
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Předepsáno 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Období
2016/09
2016/08
2016/07
2016/06
2016/05
2016/04
2016/03
2016/02
2016/01

Zaplaceno 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Drub
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Rozdíl SpBaino
0,00 31.08.2016 
0,00 31.07.2016 
0,00 30.06.2016 
0,00 31.05.2016 
0,00 30.04.2016 
0,00 31.03.2016 
0,00 29.02.2016 
0,00 31.01.2016 
0,00 31.12.2015

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný

271 512,00 271 512,00Předpis úhrad 0,002015
Předepsáno 

22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Druh Zaplaceno 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Období
2015/12
2015/11
2015/10
2015/09
2015/08
2015/07
2015/06
2015/05
2015/04
2015/03
2015/02
2015/01

Rozdíl Splatno
0,00 30.11.2015 
0,00 31.10.2015 
0,00 30.09.2015 
0,00 31.08.2015 
0,00 31.07.2015 
0,00 30.06.2015 
0,00 31.05,2015 
0,00 30.04.2015 
0,00 31,03.2015 
0,00 28.02.2015 
0,00 31.01,2015 
0,00 31.12.2014

Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný
Běžný

Předpis úhrad 135 756,00 135 756,00 0,002014
Předepsáno 

22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Zaplaceno 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00 
22 626,00

Rozdíl Splatno
0,00 30.11.2014 
0,00 31,10.2014 
0,00 30,09.2014 
0,00 31.08.2014 
0,00 31.07.2014 
0,00 31,07.2014

Období
2014/12
2014/11
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07

Druh
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad 
Předpis úhrad

Běžný
Běžný
Běžný
Dodatečný
Běžný
Dodatečný

CELKEM ZA ZVOLENE OBDOBÍ 5 720 993,35 5 240 793,35 480 200,00

Nerozepsané platby
Uživatel nemá nerozepsané platby.

Celkem včetně nerozepsaných plateb: 480 200,00 Nedoplatek
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STANOVENÍ MÍSTNÉ OBVYKLÉHO 

NÁJEMNÉHO
číslo 28-359/2020

Nemovitá vře: Místně obvyklý nájem objektu čp. HÍO-součást hotelu Casa Mnrcdlo 
Kraj I ILín. Praha, okres I ll.m. Praha, obce Praha, k.ú, Slaré Místo 
Ancžská 8, O.p. 810. Praha I - Staré Město_________ ________________

Katastrální údaje: 
Adresa není, věci:

OBJEDNAVATEL : Městská část Praha 1
Adresa objednavatele: Vodičkovu 18, 1 1568 Praha I

Ihr. Roman NýěZHOTOVITEL :
Terronská 83-1/2. 251 01 RÍC-any 
1Č:49384767

Adresu zhotovitele:
e-mail: r.nyefa/sezmim.cz

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanoveni místně obvyklého nájmu

i

liJVf
:

I

i

23.12.2020Oceněno ke dni:19.10.2020Datum místního šetření:

Počet vyhotovení; 3Počet příloh: 6 .n A4Počet stran: 17 stran

...' \
V Říčanech, dne 23.12.2020 Ing. Roman NýC PV',

1 >T-

l >- v /\
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Znalecký úkol

Úkolem znalce je určil mísmč obvyklé nájemné objektu čp. 810 v ulici Anežská 8. Praha I - Slaré 
Mčslo, a to ke dni ocenění.
Jedná se o objekt. kléry je v současnosti provozován jako součást Hotelu Casa Marcello, tzn. jako 
ubytovací zařízení.
Celková výměra užitných ploch jc odvozena /.archivní dokumentace.

Přehled podkladu

Podklady poskytnuté objednatelem:
- Objednávka č. 02/00053/OSN/20.
- Nájemní smlouva č. CHS-2014/0945 ze dne 1.7.2014.
- Dodatek nájemní smlouvy č. CHS 2014/0945/Dl ze dne 26.8.2020.
- Hvidencc předpisu a plateb pro objekl čp. 810, Anežská 8, Praha 1 - Staré Město.

Podklady zajištěné zpracovatelem:
- údaje z katastru nemovitostí (k.ú. Slaré Město).
- údaje z real, serveru (nabídky srovnatel. nemovitostí - ubytovací zařízení, malomctrážní byty) a to 
/.období 10- 12/2020,
- údaje z vlast, databáze srovnatel. nemovitostí.
- archivní výkresová dokumentace.
- Kolaudační rozhodnutí, vydané pod ě.j. V vsi. I 112/00-1 le-1/810. ze dne 18.4.2000.
- publikace „ Teorie a praxe oceňováni nemovitých věcí”. I. vydání. Prof. Inu. A. Bradáč. DrSc. a 
kol.. CERM 2016,
- publikaceOceňování nemovitostí na tržních principech’*. Z. Zazvonil. CBDUK 1996,
- místní šetření znalce dne 19.10.2020.

Místopis

Oceňovaný objekt čp. 810 je součástí pozemku pare. č. prostory sc nacházejí v objektu č.p. 1011. 
který je součástí pozemku pare. č. 879, evidovaném v KN na LV č. 576 pro k.ú. Staré Mčslo. obec 
TIL m. Praha, jako zastavená plocha a nádvoří.
Jedná se o objekt, který je v současnosti provozován jako součást 4* ubytovacího zařízení - tvoří 
hotelový komplex Motelu Casa Marcello společně s objektem čp. 783.
Vstup do prostor objektu je jednak z ulice Anežská, a dále přes objekt čp. 783. Kásnovka I.
Objekt čp. 810 je situován v těsné blízkosti Anežského kláštera, ulice Anežská ústí do HaSialského 
náměstí. Jedná se o klidnou rezidenční oblast Starého Města.
MHD je v přímé dostupnosti do 5 min. - stanice TRAM - zastávka Dlouhá třída. Metro -stanice 
Náměstí Republiky.
Pozemek pare. č. 879 se dle Povodňových map nachází v zóně s mírným nebezpečím výskytu 

povodně/ záplavy.
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C elkový popis

Objekl čp. 810 je /.děný dum. sestávající se ze 4 křídel,
Uliční křídlo není podsklepeno a má 3 nadz. podlaží a obytné podkroví, Střední dvorní křídlo je 
podsklepeno a má 2 nadz. podlaží a obytné podkroví. Boční i zadní dvorní křídla jsou 
nepodsklepená a mají 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví.
V letech 1990 - 2000 byl objekt zrekonstruován. Dle Kolaudačního rozhodnutí, vydaného pod č.j. 
Výst. 1112/OO-Hc-l/KIO dne 18.4.2000, byl objekt zkolaudován jako bytový dům s malomeirážními 
byty a zázemím,
Dle nájemní smlouvy č. CUS-2014/0045 ze dne 1.7.2014, byl objekl pronajat k provozování 
ubytovacích služeb a hostinské činnosti. Nájemcem byly provedeny stavební úpravy, které vedl} 
k úpravě prostor pro provozování objektu jako součásti hotelového komplexu.
Určení výše vložených investic není předmětem tohoto posouzení.
V r. 2017 byla provedena kompletní oprava střešního pláště na náklady pronajímatele.
Objekl čp. 810 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 

památek pod R. č. tJ. s. 38801/1-406.

Popis a výměry užitných ploch

Jednotlivé výměry užitných ploch byly odvozeny /.archivní dokumentace, předmětem vypracováni 
znaleckého posudku nebylo provádění zaměření prostor.

Užitné plochv

l.PP
kancelář
klubovna
schodiště

;J 23,92 m2 
28.64 m2 
5,33 m2 
1,92 m2 
2.66 m2 

62,47 n)2

WC:]
úpravna
celkem l.PP

;!
I.NP
schodiště
chodba pod světlíkem
zádveří - chodba
chodba
prodejna
sklad

6.10 m2 
8.57 m2 

17,85 m2 
16.47 m2 
21.03 m2 

5.72 m2 
0.88 m2 

31.98 m2 
4.88 m2

WC
salonek
správce (pokojská) 
dvůr (nezapočítáno) 
schodiště 4.03 m2 

3.13 m2
6,68 m2

předsíň
wc

-3-
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20.08 m2 
3.61 m2 
4,60 m2 

21.77 m2 
6.44 m2 
4.36 m2 
6.08 m2 
0.66 m2 
2.00 m2 

196,92 m2

pokoj -i- kuch. kom 
WC. sprcha 
předsíň
pokoj -i- kuch. kout
WC, koupelnu
sklad
chodba
úklid, komora
strojovna VZT
celkem 1.NP

2.NP
schodištč
chodba
hala
pokoj
pokoj -l- kuch. kout

4,80 m2 
4.21 m2 
8.50 m2 
12.60 m2 
14.56 m2 
1,74 m2 
6.40 m2 

29.15 m2 
7.48 m2 
3.10 m2
18.90 m2 
1.87 m2 
3.50 m2

21.90 m2 
5.00 m2 
3,15 m2 

14.64 m2 
10.73 m2
5.33 m2 
5.35 m2 

17.30 m2 
12,84 m2 
3,64 m2 
1.15 m2 
2.40 m2 
3.10 m2 
2.59 m2 

225,93 m2

WC
koupelna
pavlač
schodišlč
předsíň
mezonet, pokoj 
WC 
předsíň 
pokoj
WC. sprcha
předsíň
ložnice
pokoj -«* kuch. kout 
WC' koupelna 
WC + koupelna 
pokoj -i- kuch. kout 
pokoj + kuch. kout 
předsíň 
úklid, komora 
koupelna
úklid, komoru
WC
celkem 2.NP

3.NP
sehodiiUč
chodba
pokoj
pokoj + kuch. kout

3.88 m2 
6.40 m2 

13.68 m2 
16.39 m2
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10.20 m2 
1,81 m2
6.73 m2 
0.25 m2 
7.70 m2 
8.20 m2
3.87 m2 
0,02 m2 
6.00 m2 
0.02 m2 
13.50 m2
1.33 m2
2.74 m2 
6.18 m2 
4,94 m2 

19.60 m2 
19.34 m2
3.61 m2 

18.84 m2
5.88 n)2 

199,11 m2

hala
WC
koupelna
úklid, skříň
chodba
kotelna
schodiště
šatna
WC + koupelna 
pokoj + kucli. kout 
ložnice 
WC
koupelna
koupelna
předsíň H- kuch. kom
pokoj
mezonet
WC + koupelna
pokoj + kuch. kout
předsíň
celkem 3..NP

4.1MP
podkrovní místnost 
předsíň se schodištěm 
komora
umývárna 4- WC
celkem 4. NI*

36.68 m2 
2,00 m2 
1.10 m2 
4,88 m2

44,66 m2
i

729,09 m2Celkem 1.PP-4.NP

Výměry pokojů (apartmánů) vě. soc. zázemí
(Samostatný prostor v 1 .PP - well nes. není započten. Slouží jako zázemí pro pokoje.)

1. N1*
Pokoj ě. 11 
Pokoj ě. 12 
Salonek ě. 13 
Obchůdek - ě. 14
2. NI*
Pokoj ě. 21 
Pokoj č. 22 
Pokoj ě. 23 
Pokoj ě. 24 
Pokoj ě. 25 
Pokoj ě. 26

26,82 m2 
32.81 m2 
31,98 m2 
26.75 m2

43.80 m2 
47.54 m2 
29,67 m2 
33.52 m2 
22,65 m2 
18,22 m2

-5-
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3. NP
Pokoj c. 31 
Pokoj ě. 32 
Pokoj č. 33 
Pokoj 0. 34
4. NP
Pokoj ě. 41 
Celkem

48.81 m2 
30.72 m2 
30.72 m2 
40.61 m2

40.47 m2 
505,09 m2

Silné stránky

Objekt se nachází v klidné rezidenční oblasti Prahy I — Starého Města. V těsné blízkosti jsou jak 
turisticky atraktivní lokality - Staroměstské nám.. Ancžský klášter apod,. lak i obchodní centra.
Z tohoto důvodu lze považoval lokalitu za výhodnou pro provozování ubytovacího zařízení. 
Dostupnost pro návštěvníky je velmi dobrá i pomocí Ml ID (v přímé dostupnosti TRAM a Metra). 
Objekt je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Vyjmu investice do modernizace některých 
zařízení (soc. zázemí některých apartmánů) není pro provozováni předmětu nájmu nutné v dohledné 
době vynaložil větší finanční částky.
Objekt lze po určitých stavebních úpravách provozovat také jako bytový dům s malometrážními 
byly.

Slabé stránky

V případě provozování ubyl. zařízení (hotelu) je největší zátěží vliv pandemic na vývoj hotelnictví 
(v době pandemic je pokles návštěvnosti těchto zařízení u nerezidcnlú až 90%). Dle odborných 
studií bude tímto stavem ovlivněn tento obor několik let.
Tento lákl je dále podtržen poměrně vysokou konkurencí v dané lokalitě.
Další slabou stránkou je laku že se jedná o nemovitou kulturní památku a je nutno při prováděni 
úprav respektoval zvýšené požadavky orgánů památkové péče.

Výše popsaná negativa a omezeni je zohledněno při volbě korekčních koeficientů v použité Přímé 
porovnávací metodě ocenění.

• 6-
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STANOVENÍ MÍSTNÉ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO

I. METODIKA OCENENI

1.1. Obvyklá hodnota

Dle metodiky Evropského sdruženi odhadců ( fEGoVA) jc tato hodnota definována takto:

„ Obvyklá hodnotu vyjadřuje finanční částku. která muže hýl směněnu mezi dobrovolně jednajícím 
potencionálním kupujícím a prodávajícím, aniž hy byl činěn nátlak na koupi nebo prodej a obě 
strany si svoji činnost uvědomují a znají všechna relevantní fakta o jmění".

Dle /.. c. 151/1997 Sb. o oceňování majetku u o /.měně některých zákonu, ve znění pozdějších novel 
jc tato hodnota v $2. odst. 1. definována takto:

Obvyklou hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí cenu. která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytováni stejné či obdobné služby v obvyklém 
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na cenu 
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu. osobních poměru 
prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 
nupř. slav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné, nebo jiné osobití vztahy mezi prodávajícím 
a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě, 
vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu véei a urči se porovnáním.

Vynosová hodnota

Tato hodnotu vychází z. výnosu z předmětu ocenění skutečné dosahovaného nebo /. výnosu, který 
lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat a z kapitalizace tohoto výnosu 
(použitím přiměřené úrokové míry).

Simulovaný nájem

Tento pojem je používán v souvislosti s určením obvyklé hodnoty nájmu, a to v případě, že nejsou 
na trhli dostatečně průkazné informace o nájmech srovnatelných nemovitostí.
Výpočet simulovaného nájemného je odvozen procentní sazbou /. hodnoty nemovitosti. Pro 
pronájem staveb jc odbornou literaturou (Teorie oceňování nemovitostí, autor prof. Bradáč u kol.) 
uváděna doporučená hodnota v rozmezí 2,0 - 9.0 % v závislosti na tom, o jaké využití nemovitosti 
(pozemek, stavbu, prostor) se jedná,

- 8 -
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1.2. Analýza využití pronajímané nemovitosti

V současnosLi je objekl provozován jako součást 4* ubytovacího zařízení - tvoří hotelový komplex 
11 olei li Cusu Marcello společné s objektem Op. 783.
Objekt lze využíval jako ubytovací zařízení i bez propojení na objekl Op. 783 - bylo by vsak nutné 
některé prostory vyhradit pro zázemí hotelu (lobby-v I.N1\ snídnňový bufet např. v I Pl‘ apod. 
Objekt lze. po určitých stavebních úpravách, provozoval také jako bytový dum s malomelrážnimí 
byly (pro krátkodobé, nebo střednědobé pronájmy).

1.3. Základní metody zjištění obvyklého nájmu

- výpočet nájemného porovnávacím způsobem:

a) přímým porovnáním s obvyklými nájmy srovnatelných nemovitostí, v tomto případě 
ubytovacích zařízeni, nabízených na realitním trhu v blízkém okolí, resp. území Prahy l v době 
oceněni),
V tomto případě se vychází z celkové započítat v! né užitné plochy objektu (bez plochy dvora).

b) nepřímým porovnáním s obvyklými nájmy ntalometráznich bytu pro krátko a střednědobý 
pronájem, nabízených na realitním trhu v blízkém okolí, resp. území Prahy 1 v době ocenění),
I'" tomto případě se vychází z ..bytových" ploch (bez plochy společných a technických prostor a 
plochy dvora).

Tyto metody jsou v ocenění použily. Jako podklad pro určení výše obvyklého nájmu přímým i 
nepřímým porovnáním, ke dni ocenění, byly použity údaje z realitních serveru v období 
10- 12/2020.

Náhradní metodiky:

Ncní-li na trhu dostatečně průkazný vzorek nabízených pronájmu srovnatelných nemovitostí 
(prostor), je třeba přistoupit k simulaci obvyklého nájmu, a to při použiti náhradních výpočtů. Jedná 
se zejména o:
- výpočet simulovaného nájemného, odvozeného z obvyklé hodnoty věci,
- nepřímé porovnání, např. z údaji v dostupných cenových mapách (např. ARK, apod.),
- výpočet ekonomického a nákladového nájemného (podle životnosti stavby a nutných nákladů na 
provoz).

Tyto metody nejsou v tomto případe použily.

-9-
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LURCENÍ obvyklého NÁJMU OBJEKTU ČP. 810, 
K.IJ. STARÉ MĚvSTO

2.1. Stanovení místné obvyklého nájemného přímým porovnáním

Oceňovaná nemovitá věc
729.00 nr
240.00 nr
422.00 nr

Užitná plocha: 
Zaslavená plocha: 
Plocha pozemku:

Popis:
Popis objektu, vč. soupisu užitných ploch je uveden výše.
V léto metodice je pro porovnáni se srovnatelnými objekty použila, jako základní parametr, celková 
užitná plocha objektu (.,bytové" prostory, společné i technické prostory, bez započtení plochy 
dvora) a la činí 729.0 nr.
Stanoveni místné obvyklého nájemného přímým porovnáním je provedeno ke dni oceněni, tj. 
23.12.2020. K tomuto datu má zpracovatel posudku k dispozici údaje z realitního trhu - informace 
o 6 nabídkách srovnatelných nebytových prostor na území Prahy 1. resp. v kat. územích Starého 
Města, Nove Města. Malé Strany a Hradčan.
Ke srovnání byly použity nabídky ubytovacích zařízení a to v širším okolí oceňovaného objektu. 
Užitné plochy porovnatelných objektů jsou v rozmezí 390- 1500 nr.
V rámci porovnávací metody jsou použily korekční koelieicnty. které zohledňují odlišnosti 
jednotlivých porovnávaných objektů a také zohledňují fakt. že zdrojem jsou realitní nabídky 
prostor.
Samostatným koeficientem vyjadřuje zpracovatel názor na vliv pandemic na vývoj liolelnielví. 
který rovněž ovlivňuje reálný zájem o pronájem ubytovacích zařízení v době pu pandemii.

Srovnatelné nemovité věci

Pronájem ubytovacího zařízení, 390 m2 
Praha I - Hradčany. Nový Svět

Název:
Lokalita:
Typ stavby: zděná 
Podlaží: I.PP-3.NP

Pronájem jednoho z nejznámější domů na Novém Světě, který obýval slovutný hvězdář Tycho de 
Brahe a historie tohoto domu je datována do roku 1683.
Dům je koncipován jako penzion v jedné z nejznámější části na Praze I - Hradčany, ulice Nový 
Svět v blízkosti Pražského hrudu. Dům prošel kompletní nákladnou rekonstrukcí v roce 2014 a díky 
své atraktivní, zároveň strategické lokalitě, je ideální příležitosti pro investici.
Dům je rozdělen následovně: v přízemí se nacházejí dva apartmány ( Ikk - 30m2 a 2kk - 36m2). 
úklidová místnost 2m2, místnost serveru s rekuperaeí 4,8 m2, sklad 2,7 m2, schodiště včetně 
chodby 13.87 m2 a vstup do sklepa 31,48 m2, kde najdeme kotel nu vytápění a místnost, kterou lze 
použít jako vinný sklípek.
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První patro: zde jsou další dva apartmány ( Ikk - 40m2 a 2kk - 43m2 ), jeden s terasou I2m2. 
úklidová místnost s toaletou 3m2 a schodiště s chodbou I2.6m2.
Druhé patro: náleží pouze jednomu 2kk apartmánu 4Xm2 s terasou 37m2. schodiště s podestou 
6m2.
Všechny apartmány mají vlastní prostornou koupelnu s vanou.
V přilehlé budově je v současné chvíli bar s kuchyňkou na přípravu snídaní, další místnost na 
odpočinkové posezení a dvakrát koupelna o rozloze cca 60m2. Tyto dvě místnosti lze po domluvě 
upravit na další dva apartmány.
Celková plocha: cca 380 m2 (včetně schodiště). V domě jsou dlažby, plovoucí podlahy, počítačové 
a telefonní rozvody, aid. Počítačové a telefonní rozvody možno používal po jednotlivých patrech 
nebo jako celkový jeden systém. Každý apartmán je vybaven elektrickou požární signalizací a 
elektrickou zabezpečovací signalizací. Vytápěni novým plynovým kotlem. Jedinečná klidná lokalita 
a zároveň s výbornou dostupností do centra Prahy - 15 minut. Dvě minuty od domu tramvajová 
zastávka Brusnice a na stanici metra Malostranská je lit 6 min tramvaji. Díky svým dispozicím tento 
dum skýtá obrovský potenciál, stejně jako jeho výborná poloha.

Použité koeficient}”.
Ki Redukce pramene ceny - realitní nabídka 
K2 Velikosti objektu - menší ÚP 
K3 Poloha - Hradčany
K4 Provedení a vybaveni - apartmány Hkk. 2-t-kk. bar 
K.5 Celkový slav - r. 2014 - rekonstrukce 
K6 Vliv pozemku 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj 
holelnielví

0.90
0.95
1.05

1,00
1,00
1.00

0,66
Zdůvodnění koeficientu K«: Redukce pramene ceny ■ realitní nabídka; Velikosti objektu - 
menší IJP; Poloha - Hradčany: Provedeni a vybavení - apartmány 1+kk. 2+kk. bar: Celkový stav 
- r. 2014 - rekonstrukce; Úvahu zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj holelnielví;

Celkový nájem Upravené j.
nájemné 

166,00 Kě/nr

.Jednotkový nájem Celkový koel.Výměra
Kc

390.00 nr 0,59282,00 Kč/m2110 000 Kč

Pronájem ubytovacího zařízení, 440 m2 (3004-140) 
Praha I - Malá Strana, Mostecká ul.

Název:
Lokalita:
Typ stavby: zděná 
Podlaží: 2 NPz 6 NP

Pronájem 12 ubytovacích zařízených pokojů po důkladné rekonstrukci. Všechny pokoje jsou 
moderně vybavené. Součástí pronájmu je velká terasa (140 m2) a skladovací prostor (12 m2). Přímý 
majitel.
- Nájem 200 000.- měsíčně do konce roku 2021;
- Nájem 250 000.- měsíčně od ledna 2022 do prosince 2022;
- Nájem 280 000.- měsíčně od ledna 2023;
- Služby 30 000,- měsíčně (včetně elektřiny);
- Kauce 600 000.- Nástup po dohodě/ihned.
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Použité koeficienty:
Ki Redukce pramene ceny - realitní nabídka 
K2 Velikosti objektu - menší 
K3 Poloha - u Karlova Mostu

0.90
0.70
0,85

K4 Provedení a vybavení - moderně vybavené pokoje 
K.S Celkový stav - po rekonstrukci 
1Ý6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj 
hotel ničiví

1.00
1.00
1.00

0.66
Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - realitní nabídka; Velikosti objektu - 
menší: Poloha - u Karlova Mostu: Provedení a vybavení - moderně vybavené pokoje; Celkový 
stav - po rekonstrukci: Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj liotclnielví:

Upravené j.
nájemné 

l59,OOKě/nr

Jednotkový nájem Celkový koeí.Celkový nájem Vvměra
K<

440.00 ivr 0.35455.00 Kě/nr200 000 Kě

Název:
Lokalita:

Pronájem ubytovacího zařízení, 1500 m2 
Praha 1 - Nové Město. Opletalova ul.

Typ stavby: zděná 
Podlaží: I.PP-5.NP

Jedná se o 1500 m2 užitné plochy, celkem 21 pokojů (ne bytů). Je příprava na recepci, lobby, jo 
společenská místnost s kuchyni a možnost přípravy snídani. Garážové stání pro minimálně 6 aut. Je 
zde nový výtah, VZT, několik skladovacích místnosti. Budova má několik teras vedoucích do 
vnitrobloku.
Doba nájmu 5 + 5 let.

Použité koeficienty':
KI Redukce pramene ceny - realitní nabídka 
K2 Velikosti objektu - větší 
K3 Poloha - Nové Město 
K4 Provedení a vybavení - lobby. spol. místnost, gar. stání pro 6 aut

0.90

0,90
UO
1.10

1.00 
1.00

vliv pandemic na vývoj 
0.66

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - realitní nabídka; Velikosti objektu - 
větší: Poloha - Nové Město; Provedení a vybavení - lobby, spol. místnost, gar. stání pro 6 aut: 
Celkový slav - po rekonstrukci; Úvahu zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj 
bolclniciví:

Celkový nájem

K5 Celkový stav - po rekonstrukci 
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 
holelniclví

Upravené j.
nájemné

208,00KČ7nr

Jednotkový ná jem Celkový koet.

320.00 Kě/m2

Vvměra
K<

?. 0,65I 500.00 m480 000 Kč
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Název:
Lokalita:
Typ stavby: zděná 
Podlaží:

Pronájem ubytovacího zařízení, 1000 m2
Praha 1 - Nové Město. Řeznická ul.

I.NP- 5.NP

Podnájem objektu se zavedeným kostelem. Lze využít jako ubytovnu pro vaše zaměstnance, 
přebudování na kanceláře a podobně. Tento dum ve svých čtyřech poschodích momentálně nabízí 
31 pokojů svíce jak 100 lůžky.
K dispozici jsou tyto tvpy pokojit: 1. patro: 8 pokojů (4x double, lx twin. 2x 4bed, Ix 6hcď). 2x 
velká koupelna se sprehovým koutem, umyvadlem a WC, Ix malá koupelna se sprchou a 
umyvadlem, Ix WC s umyvadlem 2. patro: 8 pokojů (4x twin. 2x 4bcd. Ix 6hed, Ix Jibed). 2x velká 
koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC, Ix malá koupelna se sprchou a umyvadlem, 2x 
WC s umyvadlem 3. patro: 8 pokojil (3x twin, 2x twin s vlastní koupelnou se sprchovým koutem. 
WC a umyvadlem. 2x 4bcd. Ix Óbcd). 2x velká koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. 
Ix malá koupelna se sprchou a umyvadlem. 2x WC s umyvadlem 4. patro: 6 pokojů (4x double. 
Ix6bcd, Ix8bed). 2x velká koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC, Ix malá koupelna se 
sprchou a umyvadlem. )x WC' s umyvadlem V přízemí jc ještě Ix pokoj s vlastní koupelnou, 
momentálně využíván jako kancelář.
Všechny pokoje jsou účelně vybavené moderním nábytkem. V přízemí domu je k dispozici 
prostorná kuchyně s ledničkou a všemi spotřebiči. V lobby můžete využít i společenskou místnost a 
recepci stejně tak i prádelnu přímo v dome.
Objekt se nachází v centru Prahy, stanice metra Karlovo náměstí je kousek od domu stejně tak 
stanice tramvají. Místo dále disponuje veškerou občanskou vybaveností.
Nájemné nezahrnuje služby. Nájemce dále zaplatí kromě nájemného i kauci minimálně ve výši 1.5 
násobku nájmu a provizi RK ve výši 55.000 Kě+ DPH v zákonné výši 21%.

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 
K2 Velikosti objektu - větší 
K3 Poloha - Nové Město

:
0,90

i1.05
1.10

K4 Provedení a vybavení - ubytovna 
K5 Celkový slav - velmi dobrý 
K6 Vliv pozemku 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj 
hotelnictví

1,10
1.00
1.00

0.66
Zdůvodnění koeficientu Kf: Redukce pnunene ceny - realitní nabídka; Velikosti objektu - 
větší; Poloha - Nové Město; Provedení a vybavení - ubytovna: Celkový stav - velmi dobrý; 
Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj hotelnictví:

Jednotkový nájem Celkový koef. Upravené j.
nájemné

165,0()Kč/m2

VýměraCelkový nájem
Kr

0,751 000,00 nr 220.00 Kč/m2220 000 Kč

Pronájem ubytovacího zařízení, 600 m2 
Praha 1 - Nové Město. Spálená ul.

Název:
Lokalita:
Typ stavby: zděná 
Podlaží: nadzemní

- 13-



Pronájem hotelu ve skvělé lokalitě v centru Pruhy, poblíž ulice Spálená. Motel jc plně vybavený a 
má 22 pokojů. Budova je /kolaudována jako hotel. Požadavek odstupného 4 mil. Ké (k jednání).

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka - déle trvající inzerce

0.80'
1.00K2 Velikosti objektu - srovnatelná 

K3 Poloha - Nové Město 
K4 Provedení a vybavení * ubytovna 
K5 Celkový slav - velmi dobrý 
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj 
hotel niet ví

1,10
1.10
1,00
1.00

0.66
Zdůvodnění koeficientu K«?: Redukce pramene ceny - realitní nabídka - déle trvající inzerce: 
Velikosti objektu - srovnatelná: Poloha - Nové Město; Provedení a vybavení - ubytovna; 
Celkový stav - velmi dobrý: Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj hoielnictví:

Jednotkový nájem Celkový koef. Upravené j, 
nájemné 

293,00Kč/nr

Celkový nájem Výměra
K<

600.00 nr 0,64458,01) Kč/m2275 000 Ké

Název:
Lokalita:
Typ stavby: zděná 
Podlaží:

Pronájem ubytovacího zařízení, 400 m2 
Praha I - Staré Město. Týnská til.

1.PP-4.NP

K pronájmu hostel o velikosti 588 m2, který je umístěn v 5 podlažní budově v historickém centru 
Prahy. V hosteluje celkem 23 pokojů různé velikosti. V suterénu je kuchyně, jídelna, lounge room, 
místnost pro počítače s internetem, WC, výlevka. Na patrech s pokoji jc několik koupelen a WC. v 
některých pokojích je koupelna vlastní. V přízemí je recepce, místnost pro zavazadla, zázemí pro 
úklid a WC. Celkové hostel nevyžaduje žádné zásadní renovace. Služební výtah, kamerový systém. 
Wi-Fi, otevíraní dveří do chodeb je na kód včetně hlavního vchodu.
Hostel je umístěn v klidném atriu s restauraci a zahrádkou, lavičkami a bankomatem.

Použité koeficienty:
Kl Redukce pramene ceny - realitní nabídka 
K2 Velikosti objektu * mírně menší 
K3 Poloha - srovnatelná 
K4 Provedení a vybavení - hostel 
K5 Celkový stav - velmi dobrý 
K6 Vliv pozemku 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj 
hoielnictví

0.90
0,95
1,00
1.10
1.00
1.00

0.66
Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - realitní nabídka; Velikosti objektu - 
mírně menší; Poloha - srovnatelná: Provedení a vybavení - hostel: Celkový stav - velmi dobrý: 
Úvaha zpracovatele ocenění - vliv pandemic na vývoj hoielnictví;

Jednotkový nájem Celkový koef. Upravené j.
nájemné

269,00Kř/nr

Celkový nájem Výměra
K«

0,62588.00 nr 2434,00 Kč/m255 000 Kč
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1

Porovnání nájmu prováděl na základě užitné pluehy 
Minimální jednotkové nájemné srovnatelných nemovitých věcí 
Průměrná jednotkové nájemné srovnatelných nemovitých věcí 
Maximální jednotkové nájemné srovnatelných nemovitých věcí 
Stanovené jednotkové nájemné oceňované nemovité věci 
Výměra oceňované nemovité věci

2159.00 Kě/m 
2 l O.OOKc/nr
293.00 Kě/im
210.00 Kč/m2
729.00 nr

Nájemné stanovené přímým porovnáním 
jednotkové nájemné _______________

Kc / měsíc 
KO / nr / měsíc

153 090,-
210

i

i
•l
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2.2. Stanovení místně obvyklého nájemného nepřímým porovnáním

Popis oceňované nemovité věci
Popis objektu, vě. soupisu užitných ploch je uveden výše.
V této metodice je pro porovnáni použila, jako základní parametr, celková „bytová" plocha objektu 
bez společných n technických prostor a plochy dvora) a ta činí 505,It m2.
Jedná se v podstatě o malometrážní byty o velikosti M kk. 2-l-kk a N-I. s potil, plochou I 8.0 - 48.0

i

nr.
Stanovení místně obvyklého nájemného nepřímým porovnáním je provedeno ke dni oceněni, tj. 
23.12.2020. K tomuto datu má zpracovatel posudku k dispozici údaje z realitního trhu - informace 
o 5 nabídkách malometrážních bytu o vel. potil plochy 26.0 - 38.0 nr na území Prahy 1. resp. v kal. 
území Starého Města.

Popis srovnatelného referenčního vzorku nemovité věci, komentář ke stanovení výchozího 
nájemného

K vytvoření referenčního vzorku pronájmu malometrážních bytu byly použily tyto nabídky 
k pronájmu:

sjednaná jednotková cenaplocha
38.0 nr
29.0 m
37.0 nr
26.0 nr
37.0 nr

adresa
263.00 Kč/m2, mčs.
259.00 Kč/nr. mčs.
338.00 Kč/m2, mčs.
346.00 Kč/nr, mčs.
230.00 Kč/nr. mčs.

Bcncdikiskú uk. vel. 1 + 1 
Ua.štalská uk. vel. I +kk 
Hašlalská ul„ vel. l+kk 
Kaprova ul„ vek H-kk 
Mclanirichova uk, vek H-l

2

Lze konstatoval, že malometrážní byly pro krátko a střednědobý pronájem jsou v současnosti 
pronajímány na území Prahy I - Starého Města ve zjištěném cen, rozpětí cca 230 - 350.- Kč/nr. 
mčs., v závislosti na poloze a kvalitě prostor.

Porovnání nájmů provádět na základě užitné plochy 
Zdroj srovnávacích cen: nabídky pronájmu malometrážních bytů (pokojů)
Minimální standardní srovnatelné nájemné 
Maximální standardní srovnatelné nájemné 
Výchozí stanovené jednotkové nájemné 
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - realitní nabídka 
K2 Lokalita - Staré Město 
K3 Typ stavby - historická zástavba 
K4 Stáří - byty po modernizaci 
K5 Garáž. - bez. gar. stání 
K6 Velikost - srovnatelná 
K7 Vybavení - nabídky většinou s vybavením 
Celkový koeficient Ke 
Vypočtené jednotkové nájemné 
Výměra oceňované nemovité věci__________

2230.00 Kč/m
346.00 Kč/m2
290.00 Kě/in2

0.95
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00
0.90

0,86
248.00 Kč/nr
505.00 nr

Kč / měsíc 
Kč / nr / měsíc

125 215 
248,00

Výsledná porovnávací hodnota (nepřímá) 
jednotkové nájemné__________________

r
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REKAPITULACE

Předmětem posouzení bylo určit místné obvyklé nájemné objektu čp. 810, v k.ú. Staré Město. 
Praha 1. Anežská 8, který je v současnosti provozován jako součást Hotelu Casa Marcello, tzn. jako 
ubytovací zařízení, a to ke dni ocenění.

Místně obvyklé nájemné, zjištěné přímým porovnáním 
Místně obvykle nájemné, zjištěné nepřímým porovnáním

153.090.- Kč /měsíčně 
125.240.- Kč/měsíčně

Na základě výše uvedeného určuji nájemné objektu čp. 810. k.ú. Staré Město ve výši:

140 000,- Kč/měsícMístně obvyklé nájemné
J ed nesmět vři co ttisic KO/mčs íeslovy:

1 680 000,- KčRoční nájemné

Závěr

Určená výše místně obvyklého nájemného posuzovaného objektu, byla určena jak na základě výše 
popsaných metod, tak i na základě zvážení celkové bonity těchto konkrétních prostor (viz. popis na 
sir. 6 - Silné n Slabé stránky).
„Pair1' obvyklá cena (resp. výše nájmu) muže být zjištěna až na základě poptávky po posuzovaných 
prostorech na realitním trhu. Z tohoto důvodů je nutno uvažoval (např. při vedení obchodních 
jednání o smluvní výši nájmu) s cenovým rozpětím obvyklého nájemného, v tomto případě do cca 
-i: 10% z odhadnuté ceny.

V Říčanech 23.12.2020

• 1Ing. Roman Nýč 
Terronská 834/2

i

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 
soudu v Ústí nad Labem ze dne 11.12.2007. č.j, Spr 6052/2007. pro obor 
ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nu oceňování nemovitosti. 
Jsem si vědom následku vědomě nepravdivého znaleckého posudku._________

Znalecká
doložka:

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. .28-359/2020 znaleckého deníku.

r lny. Roman Nýé
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SEZNAM PŘÍLOH

- výběr z fotodokumentace,

- údaje z vvcb aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí - informace o parcele, stavbě, mapa.
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Informace o pozemku

822
: r.ihi l1'.1-,-' ; •

Parcelní číslo' i

Z důvodu vysokého nárůstu portu 
přístupu do aplikace je zobrazování 

náhledu mapy dočasné vypnuto

Obec:

Katastrální území: Start- Mť" :«i,lZ .'O.--1,

Číslo IV: .i/ú

Výměra |m2I: 

Typ parcely. 

Mapový list: 

Určeni výměry: 

Druh pozemku:

422

Parcela katastru nemovitosti

Zobrazeni ma|>y
Graficky nebo v digitalizované mapě 

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: 

Stavba stoji na pozemku: 

Stavební objekt:

Ulice:

a

p. č.

utm'1
Anežvkai-ř

Ane. .ka Úl0/úi-'Adresní místa:

Vlastníci, jiní oprávněni Ii

HLAVNI MÉSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Nove Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

pam, rezervace - budova, pozemek v památkově rezervaci 

nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidovaná žádná omezeni,

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

I •
Nemovitost je v územním obvodu, kde statni správu katastru nemovitosti ČR vykonává ausu.jjp; .u/ad piu hlavm i .. 
PlíLlú-KiíI-.' i'ii:ě v^itfiaiia1'
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Zápis č. 3/2021 ze dne 3.2.2021

zjednání Komise obecního majetku 

Rady městské části Praha 1

Datum a místo jednání: 3.2.2021 v 16.00 hod,, místnost č. 212, MČ Pl, Vodičkova 18/681, Praha 1

Přítomní prezenčně: Z. Chlupáčová (předsedkyně komise), J. Votoček (Člen komise), T. Heres (člen komise), 
V. Ryvola (člen komise), D. Bodeček (člen komise)

Přítomní distančně: M. Jirásková (místopředsedkyně komise), J. Počarovský (člen komise), F. Kračman (člen 

komise), L. Klimt (člen komise), T, Pacner
i

Omluveni: M, Kučera (člen komise), T. Pacner (člen komise)

Hosté ÚMČ Praha 1 přítomní prezenčně: K. Grabein Procházka (radní MČ P1), K. Dubská (vedoucí OSN)

Přítomna prezenčně, zapsala: P. Sluková (tajemnice komise)

Program jednání:
1) Úvodní slovo předsedkyně Komise obecního majetku Rady MČ PÍ
2) Schválení programu Komise obecního majetku Rady MČ P1
3) Schválení zápisu č. 2 ze dne 27.1.2021
4) Další postup ve věci pronájmu plakátovacích ploch přijde představit p. S. Lazar
5) Žádosti o slevy na nájemném z důvodu covid-19 pro celé objekty
6) Návrh k dalšímu postupu týkajícímu se podnájmů v nebytových prostorách MČ P1
7) Různé

1. Úvodní slovo předsedkyně Komise obecního majetku Rady MČ PÍ

Předsedkyně komise Z. Chlupáčová jednání zahájila v 16.00 hod. Přítomno je 9 členů komise. Dva členové 
jsou z dnešního jednání omluveni. Je přítomen K. Grabein Procházka (radní MČ PI) a K. Dubská (vedoucí 
OSN). Komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu pověřila předsedkyně komise V. Ryvolu.

t



‘ I

Zápis KOMA f. 3 zc dnu 3.2.2021

2. Schválení navrženého programu

Předkladatel: Z. Chlupáčová

Proběhla diskuse k navrženému programu, z projednáváni se stahují body 4 a 6) a do bodu Různé jsou zařazeny 
následující body:

- Štěpánská 20/1677 - skončení nájmu bytu
- Biskupská 6/1140 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru
- Dušní 1/928 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru

Usneseni KOMA*. 2n/3/2021Program 3. jednání KOMA byl schválen.

Hlasování: 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Schválení zápisu č. 2 ze dne 27.1.2021

Předkladatel: Z. Chlupáčová

Proběhla diskuse k zápisu Č. 2.

Usnesení KOMA č. 3/3/2021Zápis č. 2 ze dne 27.1.2021 byl schválen.

Zdržel se: 0Proti: 0Pro: 9

Usnesení KOMA č. 7/3/2021KOMA předřazuje bod 7) Různé - schváleno i

Zdržel se: 0Pro: 9 Proti: 0

7) Různé

- Štěpánská 20/1677 - skončení nájmu bytu

Předkladatel: Z. Chlupáčová

Nájemce získal nájem bytové jednotky ve výběrovém řízení v roce 2012. Jedná se o bytovou jednotku 3+1 o 
velikosti 95,3 m2 + sklep 10 m2). Byla s nim uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou pěti let, za nájemné 
12,400 Kč/měsíc, tj. 130,11 Kč/m2/měsíc. V roce 2017 byl s nájemcem uzavřen Dodatek č. 1 o prodloužení 
nájemní smlouvy do 19.11.2020. V roce 2020 byl s nájemcem uzavřen Dodatek č. 2 o prodloužení nájemní 
smlouvy se změnou výše nájemného na 180 Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva trvá do 19.11.2021. Nyní nájemce 
požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 28.2.2021. Objekt Štěpánská 20/1677 je v podílovém 
spoluvlastnictví, kdy MČ Praha 1 je vlastníkem id. 4/6, JUDr. Berenika WUnschová id. 1/6, Filip Daneš id. 
1/12 a Jakub Daneš id. 1/12. Filip DaneŠ s dohodou souhlasí, JUDr. Berenika Wtlnschová a Jakub Daneš nikoli.

KOMA doporučuje Radě MČ Praha 1 nevyhovět žádosti nájemce - schváleno
Usnesení KOMA č. 7a/3/2021

Hlasováni: 
Pro: 9 Zdržel se: 0Proti: 0

2
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Zápis KOMA í. 3 ze dne 3.2,2021

- Biskupská 6/1140 - vyhodnocení zámoru na pronájem nebytového prostoru

Předkladatel: Z. Chlupáčová

Záměr na pronájem nebytové jednotky Č. 1140/101 o velikosti 40,40 m2 byl zveřejněn od 7.12,2020 do 
5.1.2021. Jedná se o nebytovou jednotku uvnitř domu na konci společné chodby, prostor je bez oken, 
nevětratelný a bez sociálního zařízení. Naposledy byl využíván jako kancelář za cenu 50,616 Kč/rok. K záměru 
došla jediná nabídka, a to od pana Patrika Tůmy, vlastníka bytové jednotky v domě. Nabízí nájemné 11,500 
Kč/rok s tím, že prostor bude využíván pro potřeby SVJ a jako klubovna pro děti žijící v domě.

KOMA doporučuje Radě MČ Praha 1 vypsat neadresný záměr na pronájem tohoto prostoru za 
minimální cenu nájemného 75 Kč/m2/měsíc -schváleno Usnesení KOMAč. 7b/3/202l

Hlasování; 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Dušní 1/928 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru

Předkladatel: Z. Chlupáčová

Nebytová jednotka 928/103 o výměře 92,7 m2, účel nájmu - prodejna šperků a drahých kamenů. Současný 
uživatel - spol. LOR1NFAJ s.r.o., který dne 4. 8,2020 požádal o změnu doby nájmu, a to do 13. 9. 2025. Doba 
nájmu skončila k 13. 9, 2020, Rada MČ PI dne 30, 9. 2020 schválila záměr k pronájmu. Kromě původní 
žádosti spol. LORINFAJ s.r.o. nabídku podala spol. David sport Harrachov s.r.o., s účelem nájmu - obchod se 
sportovním oblečením. Výše nájmu současného uživatele je 1098 Kč/m2/měsíc. Společnost David sport 
Harrachov s.r.o. podala nabídku s výší nájmu 1025 Kč/m2/měsíc. KOMA na svém jednání dne 6.1.2021 přijala 
usneseni č. 7/1/2021, kdy doporučila Radč MČ Praha 1 jako vítěznou nabídku vyhodnotit druhou v pořadí, 
to nabídku společnosti David sport Harrachov s.r.o. Na dnešním jednání KOMA byl tento bod znovu otevřen 
k diskusi.

a

Usnesení KOMA č. 7c/3/2021KOMA revokuje své usnesení ě. 7/1/2021 ze dne 6.1.2021 - schváleno

Hlasování: 
Pro; 7 Proti: 0 Zdržel se: 2

KOMA doporučuje Radě MČ Praha uzavřít nájemní smlouvu se současným nájemcem, který ve výběrovém 
řízení nabídl nej vyšší cenu nájemného - neschváleno 
Usneseni KOMA č. 7d/3/202J

Hlasování; 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 4

5) Žádosti o slevy na ná jemném z důvodu epidemie covid-19 pro celé objekty

Předkladatel: Z. Chlupáčová

K. Dubská seznámila členy komise s obsahem doručených žádostí jednotlivých nájemců. 

- Široká 14/65 - společnost Franze Kafky

Jedná se o kulturní zařízení postižené uzavřením z důvodu epidemie covid-19.

3
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KOMA doporučuje Radě MČ PÍ vyhovět žádostí nájemce a poskytnout slevu ve výši 50 % z nájemného 
po dobu Šesti měsíců - schváleno Usnesení KOMAč. 5a/3/2021

Hlasování; 
Pro: 9 Proti; 0 Zdržel se: 0

- Hergetova cihelna č.p. 102 - Immovision Praha s.r.o.

Komplex nemovitosti, z diskuze vyplynulo, že se nebude poskytovat sleva, ale umožní se delší doba splatnosti.

KOMA doporučuje Radě MČ PÍ neposkytnout slevu z nájemného a současně doporučuje odložit 
splatnost úhrady nájmu za první dvě čtvrtletí roku 2021 o šest měsíců za podmínky, že nájemce uhradí 
dlužné nájemné za rok 2020 a od 1.7.2021 bude nájemné dále hradit v měsíčních splátkách - schváleno 
Usnesení KOMA č. 5b/3/2021

Hlasování: 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se; 0 Nehlasoval: 1

- Spálená 59/114 - VISTORIA a.s. (dříve Prominccon CZ a.s.)

Jedná se o nemovitost, lede je převážná část bytová a část nebytová,

KOMA trvá na svém usnesení č. 5j/l 0/2020 ze dne 14.10.2020 a doporučuje Radě MČ PÍ nevyhovět
Usnesení KOMAč. 5c/3/2021žádostí nájemce - schváleno

Hlasování: 
Pro: 9 Zdržel se; 0Proti: 0

- Břetislavova 2/303 - Arcimboldo s.r.o.

Jedná se o hotel, lze čerpal státní kompenzační program.

KOMA trvá na svém usnesení Č. 5k/10/2020 ze dne 14.10.2020 a doporučuje Radě MČ PÍ nevyhovět
Usnesení KOMAč. 5d/3/2021žádosti nájemce-schváleno

Hlasování: 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 i

- Rybná 8/677 - Anona, a.s.

Jedná se o hotel CENTRAL, lze čerpat státní kompenzační program.
I

KOMA trvá na svém usnesení č. 5F/10/2020 ze dne 14.10.2020 a doporučuje Radě MČ PÍ nevyhovět
Usnesení KOMA č. 5e/3/2021žádostem nájemce - schváleno

Hlasováni: 
Pro: 8 Zdržel se: 1Proti: 0

- Anežská 8/810- Naina Prague s.r.o.

Jedná se o hotel, lze čerpat státní kompenzační program.

[ KOMA doporučuje Radě MČ PÍ nevyhovět žádosti nájemce-schváleno Usnesení KOMA č. 5f/3/2021 |

4
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Hlasování: 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Václavské námésti 43/819 - EP - SC, s.r.o. + H & Hotels s.r.o.

Subjekty hradí paušální nájemné a nedělí se o svůj zisk, MČ Praha 1 sc tak nebude podílet na případných 
ztrátách, v části objektu hotelové zařízení spol. H &Hotels - poskytnuta sleva za II. čtvrtletí r. 2020 v rámci 
programu MPO ČR Covid - Nájemné.

KOMA doporučuje Radě MČ PÍ nevyhovět žádosti nájemce-schváleno Usnesení KOMAČ. 5g/3/2021

Hlasování: 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Panská 5/891 - Copa s.r.o,

Převážně bytový dům, nájemce hradí nájemné ve stabilní výši bez ohledu na sjednané podnájmy.

KOMA doporučuje Radě MČ PÍ nevyhovět žádosti nájemce - schváleno Usnesení KOMA č. 5h/3/2021

Hlasování: 
Pro: 9 Zdržel se: 0Proti: 0

I
- Malá Štupartská 9/1028-Castro Staré Město, s.r.o.

Jedná se o nemovitost, kde je část bytová a část nebytová, Nájemce užívá jako kancelář a případně k bydlení 
svých zaměstnanců, přízemí není dokolaudováno.

KOMA doporučuje Radě MČ Pí neposkytnout slevu z nájemného-schváleno
Usnesení KOMAč. 5Í/3/2021

Hlasování: 
Pro: 9 Zdržel se: 0Proti: 0

- Bílkova 13,15/864 - VTP CASTRO s.r.o.

Atypický případ nájemního vztahu, z části nebytová jednotka, proto KOMA dne 14. 10. 2020 rozhodla slevit 
100% za měs, duben 2020

i
KOMA s odkazem na své usnesení č. 5d/10/2020 a přelom r. 2020 a 2021 -tj. nový účetní rok, doporučuje 
Radě MČ PÍ poskytnout slevu z nájemného na jeden měsíc 
Usnesení KOMA č. Sj/3/2021_____________________________________________

i schváleno

Hlasování: 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Náprstkova 5a/l 102 - Dorian decor s.r.o.

Jedná se o provoz občanské vybavenosti.

KOMA doporučuje Radě MČ PÍ poskytnout slevu z nájemného ve výši 50 % po dobu šesti měsíců -
Usnesení KOMAČ. 5U/3/2021schváleno

Hlasování:
5
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Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Letenská 5/120 - Anglo-Amcrická škola

Soukromé školské zařízení, výuku je možno realizovat distančně.
KOMA trvá raa svém usnesení č. 5g2/l0/2020 a doporučuje Radč MČ PÍ nevyhovět žádosti- schváleno

Usnesení KOMA č. 51/3/2021

Hlasováni: 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

K problematice celých domů.KOMA požádala o doplnění informací pro:
čp, 226, Žofín - doplnění o info z probíhajících jednání o dalším nájmu (dr. Votoček)
Haštalská 17 - prověřit plnění smlouvy, platební morálku (OTMS/OSN)

- Na Poříčí 36 — 38 — info z probíhajících jednání (Ing. Grabein Procházka)
Malostranská beseda - vyžádat upřesnění požadované slevy (OTMS/OSN), info o investicích do 
předmětu nájmu (OTMS/OTPR)
Werichova vila - - vyžádat upřesnění požadované slevy (OTMS/OSN)

Závěrem vznesl D. Bodeček dotaz, kdy bude zveřejněn záměr na pronájem Rybářského domečku, K. Dubská 
ho informovala, že byl zveřejněn dnes. Dále D. Bodeček požádal K. Dubskou, aby jako zástupce vedoucího 
OTMS předala informaci ve věci nedořešených situací v domech Hellichova 11/395 a Široká 20/118. V. Ryvola 
informoval přítomné členy komise o žádosti nájemce R. Beneše z domu Jindřišská 8/1759, který z důvodu 
zahraničního pobytu nemohl užívat svůj byt a byla mu proto udělena výpověď z důvodu pronájmu tohoto bytu. 
Nyní se nájemce obrací se svou Žádostí na městskou část Praha I, případně členy Komise obecního majetku, 
zda by mohl být účasten některého zjednání a mohl tak vysvětlit celou situaci. Předsedkyně KOMA poté 
poděkovala přítomným za účastna jednání a v 18.45 hod. jej ukončila,

V souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů 
("GDPR") Jež se stal účinným dne 25.5.2018, upozorňuje zpracovatel všechny členy volených orgánů městské 
Části a další osoby (zaměstnance MČ Praha 1 a další třetí osoby), že údaje v tomto zápise zjednání Komise 
obecního majetku Rady městské části Praha 1, mohou splňovat podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu 
uvedeného nařízení a v tom případě je zapotřebí s nimi nakládat v souladu "GDPR11.

předsedkyně komise:ověřovatel zápisu:

JUDr. Zuzana ChlupáčováIng. Vojtěch Ryvola

Příští komise se koná ve středu 17.2.2021 od 16:00 hod.

6



Pořadové číslo:
10/2021/OSN/DU, ÚMČ PÍ 168501/2021
Odbor technické a majetkové správy 
odděleni správy nemovitostí

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA I 
tng. Petr Hcjma 
starosta místeké části'

Městská část Praha 1

se sídlem Vodičkova 18,115 68 Praha 1- Nové Město
oznamuje

v souladu s § 36 zákona Č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a 
v návazností na rozhodnutí Rady MČ Praha 1 č. UR21_0249 

ze dne 9. března 2021

svůj

ZÁMĚR

prodloužit nájemní smlouvu č. CES: 2014/0945 (pronájem domu čp. 810, Anežská 8, Praha 1 
s pozemkem č. pare. 879r SM) na dobu do 1. 4, 2026 s tím, že výše nájemného bude stanovena 
na podkladě znaleckého posudku (min. však ve výši a za podmínek stávajícího nájemného)

Z 9 “03- 2021doDoba zveřejnění od 1 2 -03- 2021

Tento adresný záměr nevylučuje právo třetích osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit. 
Další případné Informace lze získat telefonicky na tel. čísle 221097 275, příp. e-mailem na adrese: 
katerina.dubska@prahal.cz

i

1 2 -03- 2021V Praze dne

starosta

Městská east Praha I 
Vodičkovu'18,CŽ-II5 68 Praha.! 
tel.:+420 22] 097 111 
pcir.bnjma@prahnl .cz, www.prahal ,u

I

mailto:katerina.dubska@prahal.cz
http://www.prahal
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• II- Smlouva o nájmu
domu čp. 810 na pozemku č. pare. 879 v k. ú. Staré Město. Artézská 8. Praha 1

l
'VNíže uvedené smluvní strany:

Městská část Praha 1
1C: 00063410

Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 115 68 
Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou 

účet č. 9021-2000727399/0800 
1620201363
vedený u České spořitelny a.s„ pobočka Praha 1, Rytířská 29

Se sídlem: 
Zastoupena: 
Bankovní spojení: 
Variabilní symbol:

dále jen „Pronajímatel"

a

iMAMA Prague, spot, s r.o.
IČ: 41191919

Řásnovka 782/3, Praha 1, PSČ 110 00 
Petrem Kotíkem, jednatelem 
účet č. 994404-84066001/0800 
vedený u České spořitelny a.s.

Se sídlem: 
Zastoupena: 
Bankovní spojení:

I I

dále jen "Nájemce"

se ve smyslu platných a účinných ustanovení občanského zákoníku, v souladu s usnesením RMČ PÍ 
UR14_0953 ze dne 1.7.2014 na základě vzájemného konsenzu dohodly tak, jak stanoví tato

i

SMLOUVA O NÁJMU
č. CES 2014/0945

PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

pronajímatel a nájemce uzavřeli tyto smlouvy týkající se práva Nájemce užívat budovu č.p. 810 
na pozemku pare. č. 879 v k.ú, Staré Město, obec Praha:

(i) „Smlouva o nájmu části nemovitosti" ze dne 14.07.1998 ve znění jejich dodatků č. 1 
ze dne 14.5,1999 a č.2 ze dne 4.5.2000 týkající se nájmu dvorní částí uvedené 
budovy,

(ii) „Smlouva o správě, údržbě a oprayách" ze dne 29.04.1999 týkající se správy uliční 
části uvedené budovy,

(iii) „Smlouva o spolupráci při obnově a stavebních úpravách domu" ze dne 14.07.1998,
(dále jen „Původní smlouvy");

na základě Původních smluv nájemce užívá^aspravuje Uvedenou budovu, 
smluvní strany mají zájem sjednotit právní režim/podklad pro užívání celé uvedené budovy a 
sjednat svá vzájemná práva a povinnosti s přihlédnutím k přijetí zákona č. 89/2012. Sb., 
občanský zákoník, který nahradil původní občanský zákoník č. 40/1964 5b., a nahradit práva a 
povinnosti smluvních stran z Původních smluv právy a povinnostmi dle této smlouvy;

A.

B.
C.
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se smluvní strany shodly na vypořádání mezi nimi sporných nároků týkajících se výše a úhrady 
části nájemného za užívání uvedené budovy a zároveň s uzavřením této smlouvy uzavírají 
„Smlouvu o zápočtu závazků a pohledávek" vztahující se k užívání uvedené budovy před 
uzavřením této smlouvy a pohledávka nájemce za pronajímatelem ve výši 1.696.234,- Kč, která , 
tvoři zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení budovy z minulých let bude použita" 
k zápočtu za nájemným ve formě nepeněžitého plnění, a to za podmínek dále specifikovaných 
ve smlouvě;

D.
i

I-&•
f-M'
v-

DOHODLY SE STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY O NÁJMU

I, Úvodní ustanovení;

1. Pronajímatel prohlašuje, že:

a) Je mu svěřena správa pozemku pare. Č. 879 o výměře 422 m2, jehož součástí Je stavba - dům 
č. p. 810, Anežská 8, vše v k. ú. Staré Město, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu a katastrální území Staré Město, okres Hlavní 
město Praha, a to na základě § 3 zákona č. 172/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou HMP L 
55/2000,

b) je oprávněn s dále specifikovaným předmětem nájmu nakládat tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy,

c) Je oprávněn z hlediska svých vnitřních pravidel uzavřít tuto smlouvu a poskytnout veškerá 
práva z této smlouvy vyplývající ve prospěch nájemce,

d) uzavřením této smlouvy .neporuší žádné své závazky nebo zákony, ani jiné obecně závazné 
předpisy,

e) na dále specifikovaném předmětu nájmu nevážnou žádná jiná věcná břemena, zástavní 
práva, restituční nároky, ani jiné právní závady nebo omezeni ve prospěch dalších osob, 
vyjma těch, které jsou zapsány na příslušném listu vlastnictví č. 576 pro katastrální území 
Staré Město a obec Praha,

f) nájemce může užívat touto smlouvou určený předmět nájmu bez překážek nebo rušení ze 
strany pronajímatele nebo jakékoliv třetí osoby, s výhradou případů zákonem nebo touto 
smlouvou stanovených,

g) dále uvedený předmět nájmu je ve stavu, který umožňuje naplnit účel této smlouvy.

2. Nájemce prohlašuje, že:

! a) je řádně založenou a právoplatně existující obchodní společností plnící řádně povinnosti 
uložené zákony státu, v němž byla založena,i

b) má z hlediska svých vnitřních pravidel právo uzavřít tuto smlouvu a převzít veškeré závazky 
z této smlouvy vyplývající. Všechna práv(a a povinnosti nájemce uvedená v této smlouvě jsou 

. pro nájemce závazné, ■

i

c) uzavřením této smlouvy neporuší žádné své závazky nebo zákony, ani jiné obecně'2évazné 
předpisy,

d) je podrobně obeznámen se stavem dále uvedeného předmětu nájmu,
!
,
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II. Předmět nájmu:

1. Pronajímatel v souladu svýše citovaným usnesením RMČ PÍ touto smlouvou pronajímá 
nájemci a nájemce najímá do nájmu dům č. p. 810 stojící na pozemku £■ pare. 879 a pozemek 
pare, č. 879, vše v k. ú. Staré Město, Anežslcá 8, Praha 1 pro účel užívání uvedený v čl. III. této 
smlouvy.

2. Předmět nájmu - budova Č. p. 810 je vymezena ke dni účinnosti této smlouvy takto:
1. PP: office, klubovna, WC, úpravna
1. NP; prodejna, sklad, WC, posilovna, 2x pokoj s příslušenstvím, úklidová komora
2. NP: 5x pokoj s příslušenstvím, úklidová komora, lx bytový prostor (1+1 s příslušenstvím)
3. NP: 5x pokoj s příslušenstvím, úklidová komora, lx bytový prostor (2+0 s příslušenstvím)
4. NP: lx bytový prostor (1+1 s příslušenstvím).

Předmět nájmu tvoři celá budova č.p. 810 včetně veškerých jejích součástí a příslušenství bez 
ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v této smlouvě či se součástí nebo příslušenstvím 
budovy stanou až po uzavření této smlouvy.

lil. Účel smlouvy a nájmu:

1. Tato nájemní smlouva je uzavírána za účelem přenechání předmětu nájmu k dočasnému 
užívání nájemci za účelem provozováni předmětu podnikání nájemce, tj. k poskytování 
ubytovacích služeb a hostinské činnosti. Nájemce se zavazuje tento účel nájmu, stejně jako 
svůj předmět podnikání, neměnit po celou dobu nájmu bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele. Nájemce Je oprávněn v rámci výše uvedeného účelu poskytovat v rámci své 
podnikatelské činnosti veškeré další drobné doplňkové činnosti, které souvisí s poskytováním 
ubytovacích služeb a hostinské činnosti.

2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v plném rozsahu odpovídajícím sjednanému 
účelu nájmu a povinnostem nájemce uvedeným v této smlouvě.i

3. Předmět nájmu je nájemci přenecháván a ke dni uzavřeni této smlouvy byl již přenechán ve 
stavu odpovídajícímu poslednímu kolaudovanému stavu dle čl. II. této smlouvy. Bude-ll pro 
užíváni předmětu nájmu kvýše uvedenému účelu nájmu nezbytné provést jakoukoliv změnu 
čl získání nových veřejnoprávních povolení, poskytne pronajímatel nájemci nezbytný 
součinnost pro jejich získání.

i

I

✓
IV. Změny předmětu náimu náíemcem:

1. Změny předmětu nájmu, které vyžadují Jakékoliv veřejnoprávní povolení a/nebo znamenají 
větší než nepodstatný zásah do předmětu-nájmu Je nájemce oprávněn provádět jen 
s předchozím písemným souhlasem pronajímatele a pouze v souladu splatnými právními 
předpisy a technickými normami. Tyto změny je nájemce povinen provádět pouzé na základě 
pravomocného stavebního povolení (pokud nestačí ohlášení). Veškerou projektovou 
dokumentaci je nájemce povinen vždy předem předložit pronajímateli k odsouhlasení. 
Součástí písemného souhlasu pronajimatele se změnou předmětu nájmu musí být zároveň 
odsouhlasení konkrétní výše nezbytně vynaložených nákladů na změny předmětu nájmu a 
termín dokončení změn předmětu nájmu. Pokud v průběhu prací na změnách předmětu
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nájmu nastane objektivní potřeba navýšit Již odsouhlasenou výši nákladů na změnu předmětu 
nájmu či prodloužit určený termín dokončení změn předmětu nájmu, je nájemce povinen 
novou situaci projednat s pronajímatelem a požádat a nový souhlas snovou výší nákladů a 
snovým termínem dokončení. Pronajímatel neodmítne udělit souhlas, mebude-ll ktomu mít 
oprávněné důvody. V případě, že se pronajímatel nevyjádří do 45 dnů od podání písemné’'-' 
žádosti nájemce, má se za to, že se změnou souhlasí.

2. Provede-!I nájemce změny předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést předmět nájmu na své náklady do 
původního stavu. Tím není dotčen nárok pronajímatele na úhradu vzniklé škody a možnost 
pronajímatele dát nájemci výpověď z titulu užívání předmětu nájmu v rozporu s touto 
smlouvou.

3. Nepodstatné zásahy do předmětu nájmu je nájemce oprávněn provést bez souhlasu 
pronajímatele, a to na své náklady a odpovědnost s odbornou péči tak, aby nedošlo ke 
snižování hodnoty předmětu nájmu.

4. Dal-li pronajímatel předchozí písemný souhlas se změnou předmětu nájmu, ale nezavázal se 
k úhradě nákladů, může nájemce požadovat až po skončení nájmu pouze úhradu zhodnocení 
předmětu nájmu k datu skončení nájmu, Pokud mez! smluvními stranami nedojde k písemné 
dohodě o výši zhodnoceni předmětu nájmu, ustanoví pronajímatel k zjištění jeho ceny znalce 
z příslušného oboru. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku hradí v tomto 
případě v plné výší nájemce. Nájemce je povinen složit na základě písemné výzvy 
pronajímatele na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy finanční zálohu na náklady 
spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výší předpokládané ceny znaleckého 
posudku udané ustanoveným znalcem, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení 
písemné výzvy pronajímatele. NejpozděJI do 15 (patnácti) dnů od doručení vyúčtování 
celkových nákladů na vypracováni znaleckého posudku nájemci je nájemce povinen uhradit 
na účet pronajimatele i zbývající část vyúčtované částky. V případě, že nájemce požadovanou 
zálohu a nebo doplatek vyúčtovaných nákladů na vypracování znaleckého posudku řádně a 
včas neuhradí, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku 
neuhrazené ceny znaleckého posudku. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
pronajímatele na úhradu případně vzniklé škody v plné výší. V případě, že nájemce nesouhlasí 
s oceněním zhodnoceni dle znaleckého posudku, je oprávněn na své náklady nechat 
vypracovat oponentní znalecký posudek znalcem v oboru zapsaným v seznamu soudních 
znalců. Bude-II se ocenění zhodnocení dle obou znaleckých posudků lišit o více než 5% ceny 
určené původním znaleckým posudkem, bude konečná cena zhodnocení určena dle 
znaleckého posudku vypracovaného znalcem v oboru: (i) na kterém se dohodnou smluvní 
strany, (li) určeným dohodou obou znalců, kteří vypracovali původní znalecké posudky, 
nedohodnou-li se na něm smluvní strany, (iíi) určeným soudem na návrh kterékoli strany, 
nebude-li znalec určen Žádným z předchozích způsobů, V případě, že konečné ocenění 
zhodnoceni se bude lišit o více než 5% (ve prospěch nájemce) od ocenění znalcem určeným 
pronajímatelem, je pronajímatel povinen uhradit (nahradit nájemci) cenu znaleckého 
posudku jím určeného znalce a 1A nákladů na cenu konečného znaleckého posudku, jinak 
hradí náklady na znalecké posudky nájemce.

.•5. Ke dni skončení nájemního, vztahů se*,.,hodnota oprav. předmětu nájmu provedených 
nájemcem se souhlasem pronajímatele ocení postupem podle ustanoveni odst. 4. tohoto 
článku. Takto stanovenou částku uhradí pronajímatel nájemci bankovním převodem na Jeho 
účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 60 (šedesáti) pracovních dní od skončení 
doby nájmu.
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6. V případě jakýchkoliv havarijních stavů v předmětu nájmu, je nájemce povinen tento stav 
bezodkladně oznámit příslušnému zástupci pronajímatele a učinit vše nezbytné pro 
minimalizaci následných škod a v případě, ze je zřejmé, že pronajímatel není schopen 
okamžitě zasáhnout k odstranění příslušné havárie, zajistí odstranění havárie nájemce tak, . 
aby se zabránilo možným Škodám, na náklady pronajímatele, resp. náklady uhradí a Je "' 
oprávněn Je v plné výši započíst proti nejbližšímu splatnému nájemnému.

i

r

V. Doba nájmu:

1. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci předmět nájmu do užívání na dobu určitou 
do 31.3.2021.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud o to nájemce pronajímatele požádá písemně tak, 
aby tato žádost byla doručena pronajímateli nejpozději šest měsíců před skončením doby 
nájmu dle odst. 1 tohoto článku, bude doba nájmu prodloužena bez dalšího o dalších pět let 
Pří stanovení výše nájemného na období dalších pěti let se smluvní strany zavazují vycházet 
z cen obvyklých v místě a čase. Nedohodnou-ii se smluvní strany na nájemném pro 
prodlouženou dobu nájmu, bude nájemné určené v ceně dle posudku odborného znalce 
v oboru ?apsaného v seznamu soudních znalců. Pro určení výše nájemného se použije shodně 
ustanovení o ocenění zhodnoceni předmětu nájmu nájemcem dle odst. 4 čl. IV. této smlouvy. 
Do doby stanovení nového nájemného bude nájemce platit nájemné ve výši placená před 
prodloužením doby nájmu. i

i

3. Nájemní vztah Je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

4. Nájemní vztah je možné ukončit výpovědí pronajímatele z důvodu podstatného porušení 
povinností stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy ze strany nájemce, 
které nájemce neodstraní ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté mu písemně 
pronajímatelem s upozorněním na možnost ukončení nájmu. Výpovědní lhůta činí v tomto 
případě tři měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručeni písemné výpovědi 
nájemci.

5. Nájemní vztah Je možné ukončit výpovědí nájemce, stane-li se předmět nájmu nezpůsobilým 
k dohodnutému účelu užívání, nebo z jiných zákonem stanovených důvodů, které 
pronajímatel neodstraní ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnu té mu písemně nájemcem 
s upozorněním na možnost ukončení nájmu. Výpovědní lhůta činí v tomto případě tři měsíce 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi pronajímateli.

!
1

!

6. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení nájmu nájemce vrátí pronajímateli předmět 
nájmu protokolárně ve stavu, v jakém se bude nacházet při skončení doby nájmu 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení s tím, že nájemce je povinen odstranit veškeré jím 
provedené a pronajímatelem nepovolené změny, nedohodnou-ll se strany jinak.

!

7. V případě, že nájemce nevyklldí předmět nájmu ke dni skončení nájmu, sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu za každý den prodlení nájemce s vyklizením předmětu nájmu ve výši 
částky připadající na nájemné za jeden den jeho užívání stím, že nájemce Je povinen do 
okamžiku vyklizení předmětu nájmu hraditjtronájímateli také nájemné. ;

i

i
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Vt. Nájemné a poplatky za službv:

1. Smluvní strany sjednaly mezi sebou nájemné ve výši:
a) na dobu nájmu od 1.7.2014 do 31.12.2018 za roční nájemné 950.000,- Kč (slovy: ^ 

devěisetpadesáttisíc korun českých),
b) na dobu nájmu od 1.1.2019 do 31.3.2021 za roční nájemné 1.400.000,- KČ (slovy: 

Jedenmiliončtyřlstatisfc korun českých,
to vše s přihlédnutím k navyšování nájemného dle odst. 5 tohoto článku.

2. Nájemné je splatné v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy nejpozdějl k poslednímu 
dní příslušného kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za nějž se nájemné platí. 
Nájemné za první měsíc doby nájmu bude uhrazeno spolu s nájemným za druhý měsíc doby 
nájmu (tj. do 31.7.2014).

3. Část nájemného ve výší 56.541,- Kč/měs. bude v období od 1.7.2014 do 31.12.2016 hrazena 
formou nepeněžitého plnění vyplývajícího z pohledávky nájemce za pronajímatelem 
z technického zhodnocení předmětu nájmu nájemcem v době před uzavřením této smlouvy. 
Od 1.1.2017 pak bude nájemce hradit celé nájemné ve formě peněžitého plnění.

4. Nájemné se má za uhrazené dnem připsání předmětné částky peněžním ústavem ve 
prospěch účtu pronajímatele. Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý započatý den 
prodlení.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že nájemné bude pronajímatelem každoročně 
automaticky k 1. lednu valorizováno procentuální hodnotou indexu cen ČSÚ „682 - Pronájem 
vlastní nemovitosti", zveřejněného za předchozí kalendářní rok, a to pouze v případě, že 
tento index za předchozí rok přesáhne hodnotu 100 %, (tj. poprvé indexem za rok 2014).

6. Nájemné Je hrazeno bezhotovostní formou - bankovním převodem peněžních prostředků na 
účet pronajímatele a s použitím variabilního symbolu uvedených v záhlaví této smlouvy.

7. Pronajímatel umožní nájemci uzavření samostatných smluv ohledné dodávky elektrické 
energie a plynu do předmětu nájmu, jakož I uzavření smluv ohledně poskytování dalších 
plnění třetími osobami pro účel užívání předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje uzavřít 
vlastním jménem smlouvy o dodávce služeb spojených s užíváním předmětu nájmu (tj. 
vodné, stočné, dodávku tepla a teplé vody, elektrická energie, plyn, odvoz odpadu, a pod) a 
jejích odběr hradit dle výše fakturované jejich dodavateli.

VII. Další ujednání:

1. Nájemce je povinen dodržovat při užívání předmětu nájmu veškeré práva a povinnosti 
vyplývající ztéto smlouvy a příslušných právních předpisů a závazných technických norem 
(požadavky požární, památkové, ekologické, hygienické, bezpečnostní atp.)a zajistit veškeré 
právními předpisy požadované revizní prohlídky předmětu nájmu.

2. Nájemce Je dále povinen:
í

a) užívat předmět nájmu tak, aby nedošlo kjeha znehodnocení, a pečovat o to, aby na něm 
nevznikla škoda, •

CES: 2QM/094SJ
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I

f b) umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup do předmětu nájmu, a to za účelem kontroly, zda 
je užíván v souladu s touto smlouvou. Den, kdy pronajímatel hodlá provést kontrolu, bude 
nájemci oznámen písemně alespoň sedm dní předem. V případě nebezpečí vzniku značné 
škody bude pronajímatel oprávněn kontrolu předmětu nájmu provést I v nepřítomnosti 
nájemce a bez předchozího písemného oznámení. '■i‘

Ic) neprodleně písemně informovat pronajímatele o škodách a závadách, které vznikly na 
předmětu nájmu a okolnostech jejich vzniku; plnit ohlašovací povinnost vůči Policii ČR.

3. Smluvní strany se dohodly, že nájemce uzavře a bude udržovat vlastním nákladem v platnosti 
obvyklé pojištění vnitřního vybavení předmětu nájmu, jakož i další druhy pojištění, které by 
byly případně vyžadovány obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými 
normami.

4. Pronajímatel se zavazuje Informoval nájemce bez zbytečného odkladu o • všech 
skutečnostech, které mohou nebo mají vztah k předmětu nájmu.

5. Nájemce se zavazuje po dobu nájmu zajišťovat na svůj náklad pravidelný úklid a veškeré 
drobné opravy a běžnou údržbu předmětu nájmu (tzn. zejména: drobné opravy související 
s užíváním domu, běžnou údržbu a opravy vnitřních stran zdí a vnitřních stěn, běžnou údržbu 
a opravy podlahových krytin nebo nášlapných vrstev podlah, běžnou údržbu a opravy oken a 
dveří včetně natírání, obnovy výplní, drobné truhlářské práce, drobné opravy a údržbu 
zámků, vnějších armatur a topení, svítidel, odpadů atp.).

6. Nájemce se zavazuje informovat pronajímatele s dostatečným předstihem o jakékoliv změně 
v jeho statutárních orgánech či vlastnické struktuře společnosti.

Vlil. Závěrečná ujednání:

1. Úkony, které mají být podle této smlouvy provedeny písemně, jsou platné a účinné pouze 
v případě, že listiny, které Je obsahuji, byly doručeny protistraně doporučeným dopisem, 
datovou schránkou nebo osobně proti písemnému potvrzení.

2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdy by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno Jakékoliv 
ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena.

3. Jakékoliv změny a dodatky ktéto smlouvě Jsou platné a účinné, jen pokud byly učiněny 
v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

4. V případě sporů o obsah a plnění této smlouvy obě smluvní strany prohlašují, že vynaloží 
veškeré úsilí, které na nich lze spravedlivě požadovat ktomu, aby případné spory byly 
vyřešeny smírnou cestou.

5. Tato smlouva Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

6. Nájemce Je oprávněn převést práva ^..povinnosti z této smlouvy plynoucí na Jinou svou 
koncernovou společnost tak, aby tím nijak nebyla ohrožena práva a oprávněné zájmy 
pronajímatele. Nájemce sl je vědom, že tento převod práv a povinností podléhá schválení 
příslušného orgánu pronajímatele.

7. Smiouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

CES: 3014/0945
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8, Účinnosti tato smlouva nabývá dne 1. 7. 2014. Vzhledem k tomu, že nájemce předmět nájmu 

užívá Již na základě Původních smluv nedojde k předání předmětu nájmu a tento se má za 
předaný dnem účinností této smlouvy. Dojde pouze k fotografické dokumentaci předměty 
nájmu ke dní účinnosti této smlouvy. Tato dokumentace bude tvořit přílohu, této smlouvy.

i
I

9. Právy a povinnostmi z této smlouvy se plně nahrazují veškerá práva a povinností stran 
z Původních smluv a Původní smlouvy účinností této smlouvy zanikají,

10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v souladu s jejich pravou a 
svobodnou vůlí a v souladu splatnými právními předpisy, že se s celým obsahem smlouvy 
včetně příloh seznámily a celý text smlouvy je oběma stranám jasný a srozumitelný, smlouva 
byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz tohoto prohlášení připojují obě strany níže své podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy Jsou tyto přílohy
Příloha č. 1 - Usneseni RMČ PÍ č. UR14_0953 ze dne 1.7.2014 
Příloha č. 2 - výpis z LV č. 576 pro k. ú. Staré město a obec Praha 
Příloha č. 3 - výpis z OR nájemce
Fotografická dokumentace předmětu nájmu bude samostatnou přílohou této smlouvy

i

12. Nájemce výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv 
pronajímatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu 
jejího podpisu a Je přístupná v souladu se zák. č. 106/1999 5b. o svobodném přístupu 
k Informacím v platném znění.

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

I

I
01 “07- 2014

V Praze dne

I
HOTEL CASJA VdASvíELUi 

MAMA í.r.o.
•|’|Q 00 PratiiiftůsíWfUl76-2,7UI

dič; c.z-moioiy

nájemce;pronajímatel!

.■

\ \

v ;• •

i
-»i Petr Kotík

jednatel NAÍVIA Prague, spal. s r.o.
iIng.j \

starosta Městské části Praha 1

- :

I------

r -
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i. Osvědčující doložka

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 1, pověřeni Zastupitelstvem ve smyslu ust. 
§ 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tímto osvědčují, že v případě tohoto právního 
úkonu byly splněny podmínky uvedené v ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

/
0,1 -07- 2014V Praze dne

i
Člen ZMČP1člen ZMČP1

i.

i

i ^

I.—- >

.

C£5l 2014/0945
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Městská část Praha 1

Rada městské Části 

USNESENÍ

23.schůze

číslo UR14__0953
ze dne 01.07.2014

i Pronájem domu č. p. 810 na pozemku pare. č. 879, k. ú. Staré Město, 
ul. Anežská 8, Praha 1

Kada městské částí

související UR14_0665

i
i
!

1. schvaluje
v souladu se zveřejněným záměrem 33/JŠ/OSNP/UMCP1 084237/2014 podle § 36, odst. (1) 
zákona č. 131/2000 Sb.

pronájem domu č. p. 810 stojícího na pozemku parc.č. 879, vše k. ú. Staré Město, Anežská 
8, Praha 1, společnosti NAMA Prague, spol. s no;, IČ: 41191919, na dobu určitou od 1.7,2014 
do 31.3.2021 s možností prodloužení o 5 let, za nájemné ve výši 950.000 Kč ročně na období 
od 1.7.2014 do 31.12.2018 a za nájemné ve výši 1.400.000 Kč ročně na období od 1.1.2019 
do konce nájemního vztahu

i
!

2o ukládá
uzavřít nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usneseni

2.1 Zodpovídá: Ing. Oldřich lomecký, 
starosta MČ PÍ

Termín: 15.07.2014

Ing. Oldřich Lomecký 
starosta Městské části Praha 1 zástupce starosty Městské části Praha 1

Daniel Hodek

Mgr, Jiří Šidllák, Právník
Ing, Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS
BJ2014/1549

zpracoval: 
předkládá: 
bod jednání:
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MISYS-Kahistr, výpis určen pouze tiro vnitřní DOlfetml !

Data platná k; 1.06.2014OKRES: CZD100 Hlavní město Praha,3100
OBEC: 5547B2 Praha

KAT.ÚZEMÍ: 727024 Staré Město
r ■■ j-TíZT-i -gr- I=—-a-.. vs=

INFORMACE O STAVBĚí=
?
■!

ČÁST OBCE, Č.p./č.E. staré Město č.p.810
TYP STAVBY: budova s číslem popisným

ZPŮSOB VYUŽITÍ: Objekt k bydlení
OCHRANA: památkově chráněné území

řízení vzniku: z-6M2/20U-ioi 
STAVBA JE SOUČÁSTÍ: KN 879

OPRÁVNĚNÉ OSOBY: na LV 576 
Oprávněný subjekt, adresa______________ Identifikátor Podlí I

Vlastnické právo i
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Město

Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce___________
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 6B1/1B, 11000 Praha 1 • Nové Město

000645B1

0D063410

Datum a čas vyhotoveni výpisu: 23.07.2014 10:16:56Vyhotoveno avstemam MISYSfll.73.0,002) pro VFK verze 5.0
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vý p Is^o b chodnNlo rujstlIliu alaktronlcky padopsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ D021B6SDJ" dne 23.7.2014 v 10:17:44.Tcnlo
EPVId

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 3898

•v

i
2. září 1991Datum zápisu:

Spisová značka: C 3898 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: NAMA Prague, spol. s r.o.

Praha 1, Řásnovka 782/3, PSČ 110 00Sídlo:
Identifikační číslo: 411 91 919

Společnost s ručením omezenýmPrávní forma:
Konzultační činnost v oblasti obchodu.Předmět

podnikání:
5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu.i
v Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

i Realitní kancelář.
í"
t Ubytovací služby.

Hostinská činnost.I
směnárenská činnost
poskytování telekomunikačních služeb
Správa a údržba nemovitostí
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 
sloužící k zábavě
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Statutární orgán: jednatel:
Petr Kotík, dat. nar. 30. července 1975 
Praha 4 - Krč, Milevská 1113/30, PSČ 140 00 
den vzniku funkce: 19. června 2010

I

jednatel:
KATEŘINA KOTÍKOVÁ, dat. nar. 2. března 1976 
U Nesypky 3142/6a, Smíchov, 150 00 Praha 5 
den vzniku funkce: 22. ledna 2013

Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně.
Epstein & Šrámek Hotel a.s.
Praha 5 - Smíchov; U Nesypky 3142/6a, PSČ 150 00 
Identifikační číslo: 276 81 025 
Vklad: 4 850 000,-kc"
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%

Společníci:

I

Základní kapitál: 4 850 000,- Kč
1Datum uzavření společenské smlouvy: 17.7.1991Ostatní

Údaje platné ke dni: 23.07.2014 06:00 1/2
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oddíl C, vložka 3898

skutečnosti:

vSprávnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Městský soud v Praze

i
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1
!

■
'

i
i

i

-
I
I

. . •

i

Údaje platné ke dni: 23.07.2014 06:00 2/2
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav ©vidovaný k datu 10.04.2017 16:35:02 

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Nájem nemovitosli, č.j.: 1 pro Městská část Praha 1

Obec: 554782 PrahaOkres: CZ010Q Hlavní město Praha 
Kat.území: 727024 Staré Město List vlastnictví: 576 

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podí 1

Vlastnické právo
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1

00064581

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, 
11000 Praha 1

00063410

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti
Pozemky

Parcela Způsob ochrany_ _ _

pam. rezervace - 
budova, pozemek v 
památkové rezervaci, 
památkově chráněné 
území

Způsob využitiVýměra [m2] Druh pozemku ____
422 zastavěná plocha a 

nádvoří

879

č.p. 810, bydleníSoučástí je stavba: Staré Město 
Stavba stojí na pozemku p.č.:

i

879 !
Jiná práva - Bez zápisuB1

j

Omezení vlastnického práva - Bez zápisuC

Jiné zápisy - Bez zápisuD

Plomby a upozorněni - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991.
Z-1800256/1995-101 
RČ/IČO: 00064581

POLVZ:256/1995

Pro; HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1

Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 
Praha 1

00063410

Vztah boniťovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisuF

Nemovitostí jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101,

10.04.2017 16:41:02Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCO

Vyhotoveno:

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČŘ 
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód; 101.

strana 1
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD-V.PR&ZE:' dne 21A2020 v 15:18:12. EPVId;ynkbsVZUAlCEAT103wsHmg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
____ oddíl C, vložka 3898

Datum vzniku a zápisu: 2. září 1991
C 3898 vedená u Městského soudu v PrazeSpisová značka:

Obchodní firma: NAMA Prague, spol. s r.o.
Praha 1, Řásnovka 782/3, PSČ 11000Sídlo:

Identifikační číslo: 411 91 919
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Hostinská činnost.
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Statutární orgán: 
jednatel:

PETR KOTÍK, dat. nar. 30. července 1975 
Milevská 1113/30, Krč, 140 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 19. června 2010 '

jednatel:
KATEŘINA KOTÍKOVÁ, dat. nar. 2. března 1976 
U Nesypky 3142/6a, Smíchov, 150 00 Praha 5 
Den vzniku funkce: 22. ledna 2013

Počet členů: 2
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník: Epstein & Šrámek Hotel a.s., IČ: 276 81025 

Praha 5 - Smíchov, U Nesypky 3142/6a, PSČ 15000

Vklad: 4 850 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100% 
Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán

Podíl:

Základní kapitál: 4 850 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech._________
Datum uzavření společenské smlouvy:17.7.1991

i

l/lÚdaje plarné ke dni: 21, dubna 2020 03:37



í Níže'uvedené smluvní strany:
• i"Název:' Městská Část Praha 1 

00063410
Úřad městské části Praha 1,
Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 115 68 
b4.eb2mý
írtg. Petrem Hejmou, starostou

IQ:'
Se sídlem:

i

Datová schránka: 
Zastoupena:

i

(dále jen „Pronajímatel44 nastranějedné)

;a

NAIRA' Prague, spol s r,o.
41191919
Praha 1, Řásnóvka 782.'?, PSČ 11000 
7aqpi8y
Kateřinou Kotíkdvóu, jednatelkou

(dále jen. „Nájemce14 ná straně, druhé)

(Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako „Smluvní strany44)

uzavfely nížeiuvedeného' dne,/měsíce a roku y souvislosti s.celosvětovým šířením onemocněni 
COVID-19 způsobené virem SARS^CoV-19 tento:

Název:
IČí; :
Se sídlem: 
Datová schránka: 
Zastoupena:'

DODATEK 4 CES 2014/0945/Dl
J-

1. Smluvní strany spolu; uzavřely,nájemní smlouvu č. CES 2014/0945 ze dne 01,07.201.4, na 
jejímž základě užívá Nájemce .dům Č.p. 810. na pozemku pare... č. 879'y k.ú.:Staré Město, 
Aiiežská 8 j Praha 1 (dále jen „Nájemní smíouva“).

2. Dne 30.06.2020 přijala Rada městské částrPraha 1 usnesení č. UR20U0.726, kterým.pověřila 
starostu městské části Bráha 1 uzavírat dodatky k nájeipním smlouvám :s nájemci,, kteří 
splňují podmínky programu Ministerstva průmyslu, a obchodu ČR „COVID-nájemné" a 
požádají městskou část:o:slevu,;30 % z platby nájemného za měsíce duben, květen a červen 
2ÓŽ0.

3. Tento dodatek k Nájemní smlouvě je uzavlrán v přímé souvislosti s celosvětovým Šířením 
onemocnění GQV1D-19. způsobeným virem SARS CoV-19, a to bez zveřejněného,záměru 
v souladu se Stanoviskem Ministerstva vnitra ČR ze dne ,01.04.2020 k možnostem Obcí 
dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v.době tivání nouzovéhó stavu.

i
i

I
:II.

1. Pronajímatel poskytuje Nájemci sievu. z nájemného za, měsíce duben, květen 
a-Červen 2020 ve výši' 108.045,- Kč {slovy: jedno sto osm tisíc čtyřicet pět korun Českých) 
odpovídajícího % nájemného za toto období, a.to pro účely Nájemcovy účasti na programu 
Miriisterstva.průmyslu a obchodu ČR „COVIfVnájemné*

2. Smluvní strany shodně prohlašují? že Nájemce uhradil nájemné za měsíce duben, květen a 
ČérVen 2020 ve výši; 252.105,- Kč {šlový, dvě stě padesát dva tisíc jéďho sto pět korun. 
Českých),, což představuje 70 % nájemného hrazeného dle Nájemní smlouvy, a po poskytnutí

Stf. 1
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slevy, jež je předmětem tohoto dodatku, bude nájemné za dané období v plné výši 
vypořádáno.

3. Pronajimatel se zavazuje poskytnout Nájemci případnou další nezbytnou součinnost pro 
účast na programu „ČOVID-nájemné“ připraveném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

lil.
1. V ostatních ujednáních zůstává Nájemní smlouva nedotčena.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech* přičemž Pronajímatel íobdrží 2 (dva) 

.stejnopisy a Nájemce obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl Uveden v evidenci smluv 

vedéné Městskou Částí Praha 1, která bude přístupná dle zákona Č. 1.06/1999 Sb., ó 
svobodném; přístupu k: informacím, v platném znění, á která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmět dodatku, číselné označení dodatku a datum podpisu.

4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku a všech souvisejících dokumentů 
v souladů se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru' smluv, v platném znění, provede 
Pronajímatel.

5. Smluvní strany prohlašují,, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělujÍ svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6; Prohajímatel podpisem tohoto dodatku osvědčuje, že jsou v případě tohoto právního jednání 
Splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/200Ó Sb., o hlavním, městě 
Prazei v platném znění.

7, Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účjnnosti dnem uveřejnění 
dodatku v registru smluv.

8‘ Smluvní strany po; přečtení dodatků prohlašují, že byl sepsán na.základě jejich svobodné' 
Vůle,, určité*.jasně1 a srožumitélně, nikoli v tísni', za nápadně nevýhodných podmínek* a že 
proti němu nemají námitek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne:, f 7 -08- 2020 V Praze dne: 2.6 ♦ 2020

MěstslM část Praha? 

Ing. PetrHejma, starosta 
Pronajímatel \

NÁMA Prague, špol.s r.ó. 
Kateřina Kótíková, jednatelka 

Nájemce
i

\

!I
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MHMPXP1INN4P

stejnopis č.DODATEK č. 8 t

v áptoém znění k nájemní smkmvě:ž. A/39/S59/0! m dra© 15.3.1995

1ve znění dodatku ě. 1 ze dne 29,5.1995, dodatku č. 2 ze dine 1.10.1995, dodatku č. 3 ze 
dme 4J2.1995, dada&kn Č. 4 ze dme 5.12.1997, dodatku č. 5 ze dne 1.3.2005, dodatku ě. 6 
ze dne 26.10.2011 a dodatku č„ 7 ze dne L4.2013 mavřemé mezi hl. m, Frakou a NAMA 
Prague, spol s r.o. ( dále jera „smlouva")

i

i

uzavřený níže uvedeného dme,.měsíc© a roku mezi:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1
zastoupené na základě plné moci ze dne 11.5. 20 l\ ředitelem odboru evidence, správy a využití 
majetku MHMP Ing. Radkem Svobodou 
IČO: 000 64 581 
(dále jen „pronajímatel")

i

, -

a

NAMA Prague, spol, s r.o.
se sídlem Řásnoyka 782/3, Praha i, 110 00
zastoupená Petrem Kolikem, jednatelem
IČO: 411 91 919
(dále jen „ nájemce ")

I.
Předmět máj mu

1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem stavby - budovy Č.p. 782, Řásnovka 3, Praha 1, která je 
součástí pozemku pare. či 873, vk.ú. Staré Město, obec. Praha, a budovy č.p. 783, Řásnovka 1, 
Praha 1, která je součásti pozemku pare. č. 872, v k.ú. Staré Město, obec Praha, vše zapsáno na LV 
č. 122, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se sídlem 
v Praze. Vlastnické právo k těmto pozemkům, včetně budov, které jsou jejich součástmi, nabyl 
pronajímatel v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věci z majetku, České 
republiky do vlastnictví obcí; v platném znění;

2. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání pozemek pare. č. 873 ~ zastavěná plocha a nádvoří, 
a budovu č.p. 782, Řásnovka 3, Praha 1, která je součástí uvedeného pozemku, dále pozemek 
par©, č. 872 - zastavěná plodná a nádvoří, a budovu &,p. 783, Řásnovka 1, Praha 1, která je 
součástí uvedeného pozemku, to vše v k. ů. Staré Město, obec Praha (dále jen jako „předmět 
nájmu'*).

3. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že předmět nájmu je kulturní památkou ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Jakýkoliv zásah v nebo na předmětu 
nájmu je nutné předem písemně projednat s příslušnými orgány státní památkové péče.

4. Správcem předmětu nájmu je na základě smlouvy o správě nemovitostí, uzavřené mezi hlavním 
městem Prahou a společností SOLH) «.s., se sídlem Na Příkopě 853/.12, 110 00 Praha 1, tato 
společnost (dále jen „správce").

5. Práva a povinnosti správce ve vztahu k nájemci jsou uvedeny v příloze č. I, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy.
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II.i .. t Účel máj mu

Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu uvedený v 51. I. odst. 2 této smlouvy do užívání k 
účelu pro nějž je určen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby OÚ v Praze 
1 zc dne 5. 5. 1994 pod Čj, Výst.523/94-Ka/F/l/782,783 v souladu s předmětem jeho činnosti zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praže v oddíle C, číslo vložky 3898 a dále 
v Koncesní listině vydané Obvodním úřadem v Praze I pod čj. ŽIO/8 i 02/94/No ze dne 21. 11. 1994 a 
Živnostenského listu vydaného Obvodním úřadem v Praze 10 pod čj. 2817/92/P/Vo/Pr zc dne 24. 11. 
1992.

r i
i

i
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III.
VDoba nájmia

;i •-Tato smlouva sc uzavírá na dobu určitou do L4.2026. II.'-
IV.

Nájemné '•

1. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu uvedený v 51.. I. odst. 2 této 
smlouvy za dohodnuté nájemné, které Činí 4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), 
ročně. Nájem je dle § 56 zákona Č. 235/2004 Sb., ó dani z přidané hodnoty v platném znění od daně 
osvobozen.

i

2. Nájemce se zavazuje platit nájemné pronajímateli v pravidelných čtvrtletních splátkách, tj. ve výši 
'/, ročního nájemného, vždy do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku, za nčž je 
nájemné placeno, a to formou bezhotovostního převodu na účet pronajímatele vedený u PPF banky 
a.s., Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú. 49023-0005157998/6000. Tento den jc současně dnem 
uskutečnění plnění.

3. Pronajímatel a nájemce se dohodli, Že pronajímatel je oprávněn upravit výši nájemného o částku 
odpovídající míře valorizace nájemních smluv vdaném roce stanovené usnesením Rady 
hl.rn.Prahy, maximálně však odpovídající roční míře inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ za uplynulý 
kalendářní rok a písemně ji oznámit nájemci, přičemž součástí tohoto oznámení bude návrh 
dodatku k této smlouvě. V případě, že do 3 měsíců po obdržení nové cenové kalkulace nedojde k 
uzavření dodatku, jehož předmětem bude navýšení nájemného dle tohoto odstavce, jc pronajímatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět podle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

.
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V.
Úhrada za služby spojené s nájmem

1. Nájemce séžavazúje. hrad it veškeré náklady za služby spojené s užíváním předmětu nájmu (zejm. 
vodné, stočné, dodávku tepla) uvedené ve výpočtovém listu úlohovou částkou. Zálohová částka 
bude uvedena ve výpočtovém listu vystaveném správcem. Výpočtový list se staiíe přílohou této 
smlouvy. Částky uvedené ve výpočtovém listu jsou závazným podkladem pro úhradu služeb 
prostřednictvím správce.

2. Poplatky za služby podle výpočtového listu jsou splatné vždy společně s termínem platby 
nájemného. Vyúčtování zálohových plateb za služby provede správce dle „Pravidel o poskytování 
a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek" schválených, 
usnesením Rady hl..m. Prahy č. 0962 ze dne 24. 6. 2003, ve znění případných pozdějších změn. 
Tato pravidla jsou k nahlédnutí u správce.

3. Nájemce se zavazuje přistoupit na zvýšení zálohy uvedené ve výpočtovém listu, bude-li toto 
zvýšení ospravedlnitelné. Ospravedlnitelným zvýšením se zejména rozumí zvýšení dle předchozí 
věty, které je založeno na zvýšení cen dodavatelů služeb.

4; Úhrady za služby, které nejsou uvedeny ve výpočtovém listu, hradí nájemce přímo dodavatelům 
těchto služeb.

■■

.1

2

P /
í



' —r

/

VI.'
/ Závazková část/

I. Nájemce se zavazuje:
a) užívat předmět nájmu jako řádný hospodář a pouze k účelu sjednanému v této smlouvě,
b) řádně a včas hradit nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem dle ustanovení čl. IV. a V. 

této smlouvy,
c) na žádost pronajímatele, rcsp, správce předmětu nájmu umožnit v nezbytném rozsahu 

prohlídku a revizi předmětu nájmu jakož i přístup k předmětu nájmu za účelem kontroly, zda 
nájemce užívá předmět nájmu řádným způsobem,

d) bezodkladně hlásit pronajímateli, resp. správci předmětu nájmu, všechny vady vážnějšího 
charakteru, změny a okolnosti na předmětu nájmu, které by mohly způsobit pronajímateli 
Škodu,

e) při skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vyklizený předat pronajímateli, resp. správci 
předmětu nájmu, ve stavu v jakém byl v době kdy ho převzal s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebeni při řádném užívání. O předání předmětu nájmu bude pořízen předávací protokol,

1) užívat předmět nájmu tak, aby nájemci přilehlých nemovitostí nebyli omezováni a rušeni,

g) udržovat Čistotu a pořádek v předmětu nájmu,
h) provádět na své vlastní náklady běžnou údržbu a drobné opravy na předmětu .nájmu, přičemž 

se běžnou údržbou rozumí: provádění činností směřujících ke zpomalení fyzického opotřebení 
a oddálení oprav předmětu nájmu, tzn. zejména úklid (čištění), malování (zdí), natírání (oken, 
dveří atd.), revize (eléktno, plynu, atd.), dále drobné opravy (zámečnické, sklenářské, 
truhlářské, zdravotní instalace a elektroinstalace),

i) plnit povinnosti uložené pronajímateli jako vlastníkovi na základě právních předpisů a úseku 
požární ochrany, hygieny, bezpečnosti práce a pří provozu speciálních zařízení,

j) v předmětu nájmu dodržovat noční klid a hlukové limity dle platné právní úpravy,
k) na předmětu nájmu plnit povinnosti původce odpadů, dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zajistit nakládání s odpady 
sběrné nádoby na směsný komunální odpad, separační sběrné nádoby na jednotlivé komodity, 
které při provozu podnikatelské činnosti vznikají, pokud není původce odpadů na základě 
písemné smlouvy zapojen do systému organizovanému HMP, udržovat Čistotu kolem místa 
nájmu cca 2 m všemi směry,

l) jakýkoliv zásah v, nebo na předmětu nájmu je nutné předem písemně projednat s příslušnými 
orgány státní památkové péče, zejména umístění nebo odstranění označení provozovny, 
reklamní poúťače, nátěry fasády, výkladců apod.,

nepojistit předmět nájmu pro případ jeho poškození, zničení, nebo jiných Škod na svůj náklad.a 
pojistní smlouvu uzavřít s vinkulaci pojistného plnění pro pronajímatele.

2. Nájemce je povinen:
a) pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda, príp. odstranit veškeré vady na 

předmětu nájmu, které způsobil nájemce nebo ostatní osoby prodlévajíc! na předmětu nájmu 
se souhlasem nájemce, popř. nahradit pronajímateli takto způsobenou škodu,

b) umožnit pronajimateli, resp. správci, vstup na předmět nájmu za účelem provedení potřebné 
úpravy nebo údržby věci apod. Je-li nezbytné zabránit na předmětu nájmu škodě, např. 
v důsledku havárie, požáru aj., nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení; je pronajímatel, resp. 
správce předmětu nájmu, oprávněn ke vstupu do předmětu nájmu i v nepřítomnosti nájemce,

3. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce ná. předmětu nájmu provádět 
opravy nebo změny nad rámec běžné údržby. Pokud by případné opravy ěi úpravy předmětu 
nájmu podle platných předpisů vyžadovaly souhlas nebo rozhodnuti příslušného stavebního úřadu 
nebo odboru památkové péče, nesmí nájemce bez tohoto souhlasu nebo rozhodnutí takové opravy 
nebo změny provádět.
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4. Nájemce nesmí zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo bez předchozího písemného 
souhlasu pronajímatele.

5. Nájemce prohlašuje, že nebude nárokovat na pronajímateli úhradu nákladů, které vložil a vloží do 
předmětu nájmu. Nájemce souhlasí, že mu nevzniká vůči pronajímateli žádný nárok na úhradu výše 
uvedených nákladů ani jejich Částí.

6. Nájemce je oprávněn provádět daňové i účetní odpisy investičních prostředků vložených nájemcem 
do pronajatých prostor v souladu s odst. S tohoto článku po celou dobu trvání této smlouvy, 
přičemž se pronajímatel zavazuje, že o investiční prostředky vložené nájemcem do technického 
zhodnocení nezvýší vstupní cenu pronajatého majetku.

7. Nájemce se zavazuje ke dni skončení nájmu předmět nájmu vyklidit a vyklizený jej ve stavu 
odpovídajícímu kc smluvenému užívání s přihlédnutím k obvyklému opotřebení předat 
pronajímateli. O předání předmětu nájmu bude pořízen předávací protokol.

(i /
>
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mVýpověď smlouvy a skončení nájmu

1. Nájemní vztah založený touto smlouvou zaniká:

a) uplynutím sjednané doby nájmu,

b) výpovědí nájemní smlouvy ze strany pronajímatele z důvodů uvedených v odst. 2, 3 a 4 tohoto 
článku,

c) dohodou smluvních stran.

2. Pronajímatel je oprávněn, po předchozím upozornění nájemce, obsahujícím náhradní Ihůtu 
k plnění, která nesmí být kratší než 7 dnů, vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní době 
v případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo úhrad za služby spojené s užíváním 
předmětu nájmu po dobu delší než jeden měsíc.

3. Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní době nedojde-Ii 
ve lhůtě tří měsíců od předložení dodatku podle Cl. IV. odst. 3 této smlouvy k jeho uzavření, nebo 
poruší-li nájemce podmínky této smlouvy, nebo užívá-!i nájemce předmět nájmu v rozporu 
s dohodnutým účelem nájmu, a nesjedná nápravu do 30 dnů ode dne doručení písemného 
upozornění pronajímatele.

4. Pronajímatel je oprávněn smlouvu vypovědět běz výpovědní doby ztratí-ii nájemce způsobilost 
k provozování Činnosti, která ho opravňuje užívat předmět nájmu k účelu podle č. II. této smlouvy.

5. Výpovědní doby počínají běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně.

6. Výpověď bude druhé smluvní straně doručena do vlastních rukou na její adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, popřípadě na jinou adresu oznámenou dle odst. 7 věty druhé tohoto článku.

7. Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručuji na adresu pronajímatele nebo nájemce 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit tuto 
změnu druhému účastníkovi.

8. Pro doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb platí ust. § 573 zák. Č, 89/2012 
Sb., občanský zákoník.
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Smluvní pokuty

•1. Za porušení níže uvedených smluvních povinností smluvní, strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
a) za užívání předmětu nájmu v rozporu s účelem nájmu dle 51. II. této smlouvy smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc.korun českých), a to za každý i jén započatý den, v němž 
bude toto porušení povinnosti trvat,

b) v případě, že nájemce při skončení nájmu nepředá pronajímateli vyklizený předmět nájmu, a 
to nejpozdějí do 30 dnů ode. dne skončeni doby nájmu, je nájemce povinen zaplatit, 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ročního nájemného placeného v posledním roce 
doby nájmu, a to za každý započatý den prodlení,

c) v případě, že nájemce nezaplatí nájemné do 30 dnů ode dne termínu splatnosti, je nájemce 
povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení, minimálně však 300 Kč (slovy: tři šta korun českých) celkem,

d) za porušení povinnosti oznámit místo doručování korespondence podle čl, VII. odst, 7 věty 
dnihé této smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 KČ 
(slovy: jedno sto korun Českých) za každý, i jen započatý den, v němž bude toto porušení 
povinnosti trvat.

2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků pronajímatele na náhradu 
Škody vůči nájemci a lze je požadovat kumulativně.

i
.•

IX.
Závěrečná ijednáraí

1. Nájemce, byl seznámen s tím, že předmět nájmu není hlídán a pojištěn, nájemce uplatní případné 
pojistné plnění v rámci svého vlastního pojištění.

2. S výjimkou věcí uvedených v této smlouvě se nájemce obraci v ostatním na správce.

3. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými 
právními předpisy.

4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona ě. 131/2000 Sb„ o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů,, tímto hlavní město Praha potvrzuje, žé uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy, usnesením Č. 731 .ze dne 29.3.2016. Záměr pronájmu nemovitých věcí uvedených 
včl, I. odst. 2 této smlouvy byl zveřejněn ha úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy 
pod evidenčním Číslem SVM-0454/2015 od 26. 11'. 2015 do 11. 12.2015.

5; Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné čí nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nébo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 
či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost Či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejich částí.

6. Obsah této smlouvy niůže být změněn nebo doplněn pouze se souhlaseni obou smluvních stran 
formou písemných dodatků k této smlouvě,

7. Smluvní strany výslovně souhlasfs tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené hl. m. Prahou,, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, Číselné označení této smlouvy, datum jéjíhó podpisu átext této smlouvy,

8. Smluvní strany prohlašuji, Že skutečnosti uvedené v této- smlouvě (v ěl. 1.-IX. této smlouvy) 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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9. Tato smlouva byla vyhotovena v sedmi stejnopisech z nichž nájemce obdrží jeden stejnopis a 
pronajímatel šest stejnopisů.

10. Ta smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11. Smluvní sírany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednáni, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy.
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:Přílohy: Příloha Č. I - práva a povinnosti správce
i- 1 -04- 2016 >-1 -04/2016 1V Praze dneV Praze dne......

za nájemce:za.pronajfmatele:
V

X s. ! ,

Petr Kotik 
jednatel

HOTEL CASA MARCELLO 
MÁMA Prague, s.r.o.

110 00 Praha 1, Aósnovka 782,783 
DIČ; CZ-41101919
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Práva a povinnosti správce ve vztahu k nájemci !

Správce je zejména oprávněn a povineas 

předávat a přejímat předmět nájmu,

stanovovat výši záloh na úhradu za plněni poskytovaná v souvislosti s užíváním 
předmětu nájmu,, provádět jejich vyúčtování, vybírat a vymáhat příslušné částky 
včetně poplatků z prodlení a smluvních pokut, a to i soudně,

vymáhat, a to i soudně na nájemcích (příp. jejich právních nástupcích) splnění 
povinnosti odstranit škody na předmětu nájmu a ve společných prostorách domu, v 
nichž se předmět nájmu nachází, zasněž nájemce1 odpovídá a plnění povinností 
provádět běžnou údržbu,

po předchozím upozorněni vstupovat do všech prostor předmětu nájmu za účelem 
’ kontroly stavu a způsobu jejich užíváni,

veškerá podání, žádosti a návrhy činí nájemce pronajímateli prostřednictvím správce, 

zajišťovala provádět opravy předmětu nájmu, které jsou povinností pronajímatele.
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Pro styk s nájemcem je určeno pracoviště správce:í;

9 !.i SOLID a.s.
Provozovna: Truhlářská 33, Praha 1, 110 00 
tel.: 221 778 330
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Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

10. schůze
ičíslo UR21_0249

ze dne 09.03.2021

Záměr prodloužit nájemní smlouvu č. CES: 2014/0945 ve znění 
dodatku a žádost o slevu z nájmu - Nama Prague, spol. s r. o., Anežská 
810/8, Praha 1

Rada městské části

1. bere na vědomí

• žádost NAMA Prague, spol. s r. o., IČ: 41191919, se sídlem Řásnovka 782/3,110 00 Praha 
1, ze dne 17.03.2020 o prodloužení (posečkání) splatnosti plateb nájmu ze smlouvy č. 
CES: 2014/0945 doručenou pod čj. ÚMČ PÍ 119153/2020 uvedenou v příloze č. 1 uložené 
v OVO

e žádost NAMA Prague, spol, s r. o., IČ: 41191919ť se sídlem Řásnovka 782/3, 110 00 
Praha 1, ze dne 12.02.2021 doručenou pod čj. ÚMC PÍ 126330/2021 uvedenou v příloze 
č. 2 uložené v OVO

• platební morálku nájemce uvedenou v příloze č. 3 uložené v OVO
• zápis zjednání Komise obecního majetku č. 03/2021 ze dne 03.02.2021

2. schvaluje

záměr prodloužit nájemní smlouvu č. CES: 2014/0945 na dobu do 1. 4. 2026 s tím, že 
výše nájemného bude stanovena na podkladě znaleckého posudku (min. však ve výši a za 
podmínek stávajícího nájemného)

3. rozhodla

neschválit

v návaznosti na uvedené doporučení Komise obecního majetku ze dne 03.02.2021 poskytnutí 
slevy z nájemného nebo odložení splatnosti nájemného

4. ukládá

Informovat nájemce o rozhodnutí ve smyslu tohoto usnesení

4.1 Zodpovídá: IMgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Termín: 31.03.2021

■

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou Je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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5. ukládá

zajistit zveřejnění záměru v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

Termín: 31.03.20215.1 Zodpovídá: Ing. Pe£r Hejma, 
starosta MČ PÍ

Ing. Petr Hejma 
starosta městské části Praha 1

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Mgr. Kateřina Dubská, Vedoucí odd. správy nemovitostí
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ PÍ
BJ2020/0682

zpracoval: 
předkládá: 
bod jednání:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) t, 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě,


