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ZNALECKÝ POSUDEK – DODATEK Č.1   

(dále jen „posudek“) 

 Zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 64/08/2012 

 

 

Objednatel posudku:  Statutární město Přerov 

                                   Magistrát města Přerova 

                                  Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Bratrská 34, Přerov 

                                                    
Zpracovatel posudku: Vysoká škola ekonomická v Praze 

                                    Národohospodářská fakulta   

                                    nám. W. Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 

                                    IČ: 613 84 399 

                                    Znalecký ústav v oboru ekonomika a sluţby 

 posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické 
efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů 

 

Předmět posudku:     Ekonomické vyhodnocení umístění Městské knihovny v           

Přerově - doplnění 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. října 2012 

 

 

Posudek je vyhotoven na 22 číslovaných stranách textu včetně titulní strany a příloh. 

Posudek je vypracován v šesti vyhotoveních, přičemţ čtyři obdrţí objednatel a dvě si 

ponechá zhotovitel. Současně je objednateli předáván posudek v jednom provedení 

v digitální podobě 
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Prohlášení 

Jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a jako předseda řídící komise Znaleckého 
ústavu NF VŠE prohlašuji za zpracovatele znaleckého posudku Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, Národohospodářskou fakultu, nám. W. Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3, IČO: 613 84 
399 že: 

 Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, (dále také „NF VŠE“) je 
nezávislá na objednateli znaleckého posudku, na společnostech, jež jsou případně 
předmětem posuzování ve znaleckém posudku, stejně jako na znalcích a znaleckých 
ústavech, jejichž znalecké posudky jsou předmětem posouzení. Národohospodářská 
fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Znalecký ústav není ve vztahu personální či 
finanční závislosti, stejně tak se nepodílí na řízení či kontrole uvedených organizací. 

 Analýzy, názory a závěry jsou platné jen za předpokladů a omezujících podmínek, 
uvedených v textu posudku a jsou nezaujatými, profesionálními analýzami, názory a 
závěry Vysoké školy ekonomické v Praze Národohospodářské fakulty, Znaleckého ústavu. 

 Ve znaleckém posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které byly 
Vysoké školy ekonomické v Praze Národohospodářské fakultě, Znaleckému ústavu 
známy, a které měly vliv na zpracování znaleckého posudku. 

 Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Znalecký ústav nemá 
v současné době ani v budoucnosti nebude mít žádné zájmy na majetku, který je 
předmětem posudku a neexistuje osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k majetku, 
který je předmětem posudku. Rovněž tak odměna za zpracování znaleckého posudku 
nezávisí na zjištěných závěrech. 

 

Poučení dle ust. §106 a §110a trestního řádu: 

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta, Znalecký ústav a zpracovatelé 
tohoto znaleckého posudku prohlašují, že před vypracováním tohoto znaleckého posudku byli 
poučeni o povinnosti bez odkladu oznámit skutečnosti, pro které byli jako znalci vyloučeni, nebo 
které by jim jinak bránily být ve věci činní jako znalci, resp. jako znalecký ústav, a dále o významu 
znaleckého posudku z hlediska obecného zájmu, jakož i o trestních následcích křivé výpovědi a 
vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 

Znalecký ústav a zpracovatelé znaleckého posudku prohlašují, že žádné okolnosti, pro které by 
jako znalci, resp. jako znalecký ústav byli v této věci vyloučeni, jim nejsou známy, stejně jako jim 
nejsou známy ani žádné jiné skutečnosti, které by jim bránily být ve věci činní jako znalci, resp. 
jako znalecký ústav. Současně znalecký ústav a zpracovatelé znaleckého posudku prohlašují, že si 
jsou vědomi významu znaleckého posudku z hlediska obecného zájmu, jakož i trestních následků 
křivé výpovědi a vědomě nepravdivého znaleckého posudku.  

 

V Praze dne 26. října 2012  

                                   

                                                   ……………………………….……… 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

Děkan 

Národohospodářská fakulta 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Nám. W. Churchilla 4 

                                                                                 130 67 Praha 3 



 

Dodatek č. 1 ke Znaleckému posudku č. 64/08/2012 Strana 3 z 22 

OBSAH 

1. IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU POSUDKU 4 
1.1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZNALECKÉHO POSUDKU 4 

1.2. VYMEZENÍ ÚČELU ZNALECKÉHO POSUDKU 4 

1.3. OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY 4 

1.4. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 5 

1.5. POUŽITÉ ZKRATKY 5 

1.6. POPIS PŘEDMĚTU POSUDKU 5 

1.7. ODBORNOST ZNALECKÉHO ÚSTAVU A ZPRACOVATELE POSUDKU 5 

2. NÁLEZ 7 
2.1. METODA A ZPŮSOB VÝPOČTU 7 

2.2. ZMĚNA PARAMETRŮ PRO VÝPOČET 7 

2.3. VÝPOČET ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY (NPV) 9 

2.4. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 9 

3. ZÁVĚR 11 

4. PŘÍLOHY 13 
 

 

Seznam tabulek 

tabulka 1: Souhrnný přehled peněžních toků v tis. Kč ................................... 8 

tabulka 2: NPV pro jednotlivé varianty v tis. Kč ............................................ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatek č. 1 ke Znaleckému posudku č. 64/08/2012 Strana 4 z 22 

1. Identifikace předmětu posudku  
 

1.1. Vymezení předmětu znaleckého posudku 

Objednatel posudku Statutární město Přerov objednal u Znaleckého ústavu 

zpracování znaleckého posudku, jehoţ předmětem bylo ekonomické vyhodnocení 

umístění Městské knihovny v Přerově, kdy bylo umístění knihovny uvaţováno ve 

třech variantách.  

V první variantě se jednalo o umístění Městské knihovny do vlastní nemovitosti na 

ulici Čechova 43/387 v Přerově.  

Ve druhé variantě se jednalo taktéţ o vlastní nemovitost, a to na ulici Trávník 

1117/30 v Přerově. 

Obě tyto varianty sebou nesly náklady na rekonstrukci nemovitostí. 

Třetí variantou bylo umístění Městské knihovny do pronajatých prostor 

v nemovitosti na ulici Palackého 27, Přerov. 

Úkolem Znaleckého ústavu bylo vyhodnotit, která z uvedených variant je pro 

Statutární město Přerov z ekonomického hlediska výhodnější.      

Znalecký ústav ve Znaleckém posudku č. 64/08/2012 provedl vyhodnocení 

jednotlivých variant metodou čisté současné hodnoty NPV (net present value). 

V následujícím období byla formou návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

předloţena Statutárnímu městu Přerov  upravená nabídka na pronájem nebytových 

prostor v nemovitosti na ulici Palackého 27, Přerov (varianta III). V souladu s tím 

objednatel zadal Znaleckému ústavu zpracování dodatku ke Znaleckému posudku, ve 

kterém bude nová nabídka zohledněna. Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

je uveden v Příloze č. 1.      

       

1.2. Vymezení účelu znaleckého posudku 

    Tento posudek je zpracován pro účely rozhodovacího procesu Statutárního města 

Přerov ve věci umístění Městské knihovny Přerov. 

 

1.3. Obecné předpoklady a omezující podmínky 

    Znalecký posudek byl zpracován s následujícími obecnými předpoklady a 

omezujícími podmínkami: 

- základní informace ke zpracování posudku byly čerpány z podkladů dodaných 

objednatelem 

- doplňující informace byly získány z veřejně dostupných datových zdrojů. 

Vzhledem k tomu, ţe znalci není známo, ţe by o pravdivosti datových 

podkladů byly vysloveny pochybnosti a dále proto, ţe obecně dostupné 

informace byly čerpány především ze zdrojů organizací zřizovaných státem 

(krajský soud – obchodní rejstřík, MF ČR, ČNB, ČSÚ ČR, apod.) nepovaţoval 

znalec za nutné dále prověřovat jejich důvěryhodnost   

- znalec předpokládá, ţe zákony a předpisy v České republice, které mají 

platnost k datu realizace předmětu posudku, jsou v plném souladu, tzn., ţe 

ustanovení jednoho zákonného předpisu nevylučuje ustanovení dalšího a 

naopak 

- znalecký posudek respektuje podmínky daného případu a byl zpracován pouze 

pro účely vymezené v odstavci 1.2. tohoto posudku pro potřeby objednatele  

- pokud jsou ve znaleckém posudku uvedeny i citace ze zákonů či z jiných 

zdrojů, jsou vţdy uvedeny s označením zdroje a napsány kurzívou 
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1.4. Podklady použité pro zpracování 

- Znalecký posudek zpracovaný Znaleckým ústavem Národohospodářské fakulty 

Vysoké školy ekonomické v Praze, č. 64/08/2012   

- Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor 

- Zákon č. 235/2004 – o dani z přidané hodnoty  

 

1.5. Použité zkratky   

SMP                Statutární Město Přerov 

MK                  Městská knihovna Přerov 

ČNB                Česká národní banka 

ČSÚ                Český statistický úřad 

Projekt            Záměr Statutárního města Přerov přemístit Městkou knihovnu Přerov 

Zákon o DPH - Zákon č. 235/2004 – o dani z přidané hodnoty     

ZÚ Znalecký ústav Národohospodářské fakulty VŠE, Praha 

              

1.6. Popis předmětu posudku 

Předmět posudku byl podrobně popsán ve Znaleckém posudku zpracovaném 

Znaleckým ústavem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, č. 

64/08/2012.  

 

1.7. Odbornost znaleckého ústavu a zpracovatele posudku 

Odbornost znaleckého ústavu  

Znaleckým ústavem je Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické 

v Praze, která se stala Rozhodnutím místopředsedy vlády České republiky a ministra 

spravedlnosti JUDr. Pavla Němce čj: 17/2006-ODS-ZN/6 z 5. června 2006 ústavem 

kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech: 

 
EKONOMIKA s rozsahem znaleckého oprávnění pro: 

 posuzování dodrţování fiskálních pravidel 

 posuzování procesů v oblasti peněţnictví a bankovnictví 

 posuzování úvěrových případů 

 posuzování vztahů v oblasti pojišťovnictví 

 posuzování dodrţování pravidel při řízení a správě podniků 

 posuzování dodrţování pravidel kolektivního investování 

 posuzování veřejných výběrových řízení 

 posuzování privatizačních postupů 

 posuzování nakládání s veřejnými prostředky 

 posuzování činnosti investičních společností a podílových fondů 

 oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních 

prostředků, spotřebního zboţí 

 oceňování věcí nemovitých 

 oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo 

nájmu podniku nebo jeho části 

 oceňování cenných papírů 

 posuzování obchodu s cennými papíry 

 posuzování efektivnosti správy majetku 

 posuzování managementu podnikatelské sféry a veřejných sluţeb 

 přezkoumávání oprávněnosti finančního podnikání 

 právní aspekty podnikatelské činnosti 

 posuzování mezinárodních politických vztahů a dodrţování mezinárodních smluv 

 posuzování mezinárodních ekonomických vztahů a dodrţování mezinárodních 

smluv 
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 posuzování dodrţování pravidel hospodářské soutěţe a antimonopolního chování 

 posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické 

efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů 

 oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a 

obchodních poznatků 

 oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních 

podílů 

 oceňování pohledávek 

 oceňování obchodního jmění při přeměnách společnosti 

 přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání 

zpráv 

 přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a 

majoritními akcionáři 

 přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku 

 stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů 

při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení 

 zjišťování hodnot vypořádacích podílů. 

 
SLUŢBY s rozsahem znaleckého oprávnění pro: 

 posuzování poskytování obchodních sluţeb 

 posuzování dodrţování pravidel ochrany spotřebitele 

 posuzování ochrany ţivotního prostředí 

 posuzování oprávněnosti poskytování sociálních sluţeb a posuzování jejich 

úrovně 

 

Odbornost zpracovatele posudku 

Zpracovatelem je Ing. Radek Heger, Ph.D. s následujícím dosaţeným vzděláním: 

Inţenýrské studium - Vysoké učení technické Brno, ekonomika a řízení výroby,        

                                 absolutorium v r. 1989   

Doktorské studium - Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,             

                               absolutorium v r. 2010 

Další - Licence k výkonu činnosti makléře s cennými papíry, 1994 

 

Zpracovatel působí jako odborný asistent na katedře hospodářské a sociální 

politiky Národohospodářské fakulty VŠE.  

 

Postup zpracování posudku 

Činnost znaleckého ústavu řídí tříčlenná komise (v souladu s čl. 16 Statutu 

Národohospodářské fakulty VŠE v Praze) ve sloţení: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

předseda, doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. (místopředseda), Ing. Zdena Vostrovská, 

CSc. (člen).  

Komise vybírá z interních pracovníků, popř. externích spolupracovníků jednoho či 

více zpracovatelů (podle rozsahu znaleckého posudku). Zpracovatel vypracuje 

znalecký posudek, který je projednáván a oponován ve znaleckém ústavu.  

Projednané výstupy znaleckého ústavu předkládá pověřený člen komise 

znaleckého ústavu k podpisu děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. 
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2. Nález 
 

2.1. Metoda a způsob výpočtu  

Předmětem Znaleckého posudku č. 64/08/2012 bylo posoudit, zda je ekonomicky 

výhodnější investovat do rekonstrukce vlastní (městské) nemovitosti nebo hradit 

nájemné z pronajatých prostor.  

Znalecký ústav pro vyhodnocení finančních toků (cash flow) jednotlivých variant 

zvolil metodu čisté současné hodnoty NPV (net present value), coţ je nejčastěji 

pouţívaná metoda pro vyhodnocení investic, která bere v úvahu časovou hodnotu 

peněz a závisí pouze na předvídaných hotovostních tocích a alternativních nákladech 

kapitálu bez ohledu na hodnotu majetku a uvedl argumenty pro její volbu.  

Vzorec pro výpočet NPV je následující.  

 , kde 

- CFt  jsou peněţní toky v jednotlivých letech 

- n je doba ţivotnosti projektu 

- r vyjadřuje diskontní úrokovou míru 

Dále stanovil dobu ţivotnosti hodnoceného projektu, zjistil peněţní toky 

v jednotlivých letech a odhadl diskontní úrokovou míru. 

Tato metoda byla pouţita i při zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Znaleckému 

posudku č. 64/08/2012.   

 

2.2. Změna parametrů pro výpočet 

Upřesněním zadání ze strany objednatele na základě nové nabídky na pronájem 

nebytových prostor došlo k přesnější definici doby ţivotnosti projektu a ke změně 

parametrů v peněţních tocích u varianty III. – pronájem nebytových prostor. 

2.2.1. Doba ţivotnosti hodnoceného projektu 

Době ţivotnosti pro posouzení jednotlivých variant umístění Městské knihovny byla 

stanovena na 15 let, coţ odpovídá i návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor.      

 

2.2.2. Peněţní toky v jednotlivých letech 

ZÚ na úvod připomíná, ţe ve všech případech jde o záporné finanční toky. 

V případě rekonstrukce vlastních budov se jedná především o platby spojené se 

splácením úvěru včetně příslušenství a s náklady na údrţbu nemovitosti (ZÚ bylo 

zadáno uvaţovat s financování v plné výši prostřednictvím bankovního úvěru), 

v případě pronajatých prostor o splátky nájmu. S kladnými finančními toky 

z ekonomické činnosti ZÚ neuvaţoval, jelikoţ je jednak nelze odhadnout a lze 

přepokládat, ţe by byly obdobné ve všech variantách. 

Varianty I. a II. – rekonstrukce vlastních nemovitostí zůstávají beze změny a 

Znalecký ústav pro srovnání variant v rámci tohoto Dodatku č. 1 čerpal z hodnot 

zjištěných ve Znaleckém posudku č. 64/08/2012 pro obě tyto varianty.  

U varianty III., jejímţ předmětem je pronájem nebytových prostor došlo ke změně 

ve výši ročního nájemného, které je rozděleno do dvou částí. Výše a struktura 

nájemného je uvedena v čl. IV. návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor. 

První část ročního nájemného ve výši 5.463.420,- Kč/rok bude hrazena za 

pronájem nebytových prostor sloužících pro provoz Městské knihovny jako 

veřejné služby a v souladu s § 56, odst. 3) zákona č. 235/2004 – o dani z přidané 
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hodnoty je osvobozena od daně z přidané hodnoty, čili u ní nebude uplatňována daň 

z přidané hodnoty.      

Druhá část ročního nájemného ve výši 1.577.800,- Kč/rok bude hrazena za 

pronájem nebytových prostor, ve kterých bude provozována ekonomická 

(podnikatelská) činnost a v souladu s § 56, odst. 4) zákona č. 235/2004 – o dani 

z přidané hodnoty bude u této části nájemného uplatňována daň z přidané hodnoty 

v aktuální platné sazbě, současná sazba DPH u nájmu nebytových prostor činí 20%. 

Tato konstrukce je logická a má pro SMP výhodu v tom, ţe v případě provozu 

Městské knihovny, coţ je z pohledu zákona o DPH činnost osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně, by nemohlo SMP, popř. MK provádět odpočet DPH, čili daň 

z přidané hodnoty by zvyšovala záporné peněţní toky. 

Naopak v případě nebytových prostor, které budou vyuţívány pro ekonomickou 

činnost, která není osvobozena od DPH, by mohl být, za předpokladu, ţe daný 

subjekt bude registrován jako plátce DPH, realizován odpočet DPH, čili by opět 

nedocházelo ke zvyšování záporných peněţních toků o DPH. 

    Nicméně v této souvislosti je nutné upozornit na to, ţe je nezbytné s daňovým 

poradcem konzultovat a nastavit správně vztah pronajímatel-SMP-MK tak, aby byl 

subjekt, který bude uplatňovat odpočet DPH plátcem DPH a tento vztah umoţňoval 

realizovat odpočet DPH z nájmu nebytových prostor. 

Dále je nutné si uvědomit, ţe pokud by byly v nebytových prostorách pronajatých 

pro ekonomickou (podnikatelskou) činnost realizovány i činnosti osvobozené od daně 

bez nároku na odpočet daně (Díl 8 zákona o DPH) musel by být odpočet DPH 

poměrně krácen. 

Vzhledem k těmto skutečnostem provedl ZÚ výpočet ve dvou variantách, kdy 

v první předpokládal, ţe bude realizován odpočet DPH u nájmu z nebytových 

prostor pro ekonomickou činnost v plné výši a ve druhé, ţe k odpočtu DPH 

nedojde vůbec. Pokud by došlo ke krácení DPH, nacházela by se NPV nájmu 

v intervalu mezi těmito krajními hodnotami.    

  Jak jiţ uvedl ZÚ ve Znaleckém posudku č. 64/08/2012; počítá u nájmu s 

meziročním nárůstem nájemného v rozsahu meziroční míry inflace ve výši 2,9%. 

Její pouţití i stanovení její výše zargumentoval a odhadl v citovaném Znaleckém 

posudku č. 64/08/2012 a proto je zde jiţ znovu neuvádí. 

Pro úplnost uvádí ZÚ, ţe u variant II a III promítl do peněţních toků skutečnost, 

ţe pokud nebude vyuţita budova na ul. Čechova, bude SMP povinno v souladu 

s podmínkami převodu této budovy uhradit sankci ve výši 7.850 tis. Kč. ZÚ tedy 

vycházel z toho, ţe pokud by nebyla zvolena varianta I, bude SMP povinno tuto 

sankci zaplatit a zahrnul ji do peněţních toků u variant II a III.  

V následující tabulce uvádí ZÚ souhrnný přehled peněţních toků pro jednotlivé 

varianty pro dobu ţivotnosti projektu 15 let (trvání nájmu 15 let a splácení úvěru po 

dobu 15 let) a to pro případ, ţe by byla realizován odpočet DPK v plné výši (odpočet 

DPH) a pro případ, ţe by nebyl realizován odpočet DPH vůbec (bez odpočtu DPH). Ke 

změně oproti Znaleckému posudku č. 64/08/2012  dochází pouze u varianty III – 

pronájem nebytových prostor, parametry u prvních dvou variant se nezměnily. 

Podrobný přehled peněţních toků je uveden v Příloze č. 2.    

tabulka 1: Souhrnný přehled peněţních toků v tis. Kč  

    Odpočet DPH Bez odpočtu DPH 

Varianta I - vlastní nemovitost ul. Čechova -233 327 -233 327 

Varianta II - vlastní nemovitost ul. Trávník -148 094 -148 094 

Varianta III - nájem ul. Palackého -137 849 -143 676 
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2.3. Výpočet čisté současné hodnoty (NPV) 

Výpočet čisté současné hodnoty provedl ZÚ prostřednictvím počítačového 

Microsoft Excel, funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“ při zadání následujících parametrů: 

Sazba – byla zadána diskontní úroková míra 3,85%, odhad diskontní úrokové míry je            

uveden ve Znaleckém posudku č. 64/08/2012 a z toho důvodu ho zde jiţ ZÚ 

neuvádí. 

Hodnoty – byly zadány roční hodnoty peněţních toků jednotlivých variant (uvedeny 

v Příloze č. 2)  

V následující tabulce jsou uvedeny zjištěné čisté současné hodnoty pro jednotlivé 

varianty.  

tabulka 2: NPV pro jednotlivé varianty v tis. Kč 

   Odpočet DPH Bez odpočtu DPH 

Varianta I - vlastní nemovitost ul. Čechova -172 933 -175 348 

Varianta II - vlastní nemovitost ul. Trávník -110 952 -112 404 

Varianta III - nájem ul. Palackého -102 447 -106 725 

 

 
 

 

2.4. Vyhodnocení jednotlivých variant 

Znalecký ústav hodnotil varianty umístění Městské knihovny pouze 

z ekonomického hlediska. Vyhodnocení jednotlivých variant je provedeno na základě 

čisté současné hodnoty peněţních toků jednotlivých variant bez ohledu na stávající či 

budoucí hodnotu předmětných nemovitostí. Jelikoţ v případě této investice budou 

generovány pouze záporné finanční toky, u vlastních nemovitostí plynoucích ze 

splátek úvěru včetně příslušenství a nákladů na udrţování a opravy, v případě nájmu 

plynoucích ze splátek nájemného, jsou i hodnoty NPV záporné. Nejvýhodnější 

variantou z tohoto hlediska je potom varianta s nejniţší zápornou hodnotou NPV.  

Z tabulky č. 2 plynou následující výsledky (pořadí od 1 do 3 je dle ekonomické 

výhodnosti, přičemţ pod číslem 1 je uvedena nejvýhodnější a pod číslem 3 nejméně 

výhodná). 
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Plný odpočet DPH z nebytových prostor pronajatých pro ekonomickou činnost     

1. Varianta III – nájem budovy na ulici Palackého 

2. Varianta II – rekonstrukce budovy na ulici Trávník 

3. Varianta I – rekonstrukce budovy na ulici Čechova 

Nulový odpočet DPH z nebytových prostor pronajatých pro ekonomickou činnost 

1. Varianta III – nájem budovy na ulici Palackého 

2. Varianta II – rekonstrukce budovy na ulici Trávník 

3. Varianta I – rekonstrukce budovy na ulici Čechova 

Znalecký ústav ve Znaleckém posudku č. 64/08/2012 provedl analýzu citlivosti na 

jednotlivé parametry výpočtu, kde konstatoval citlivost na délku projektu, kdy 

s rostoucí dobou se zvyšuje výhodnost varianty rekonstrukce vlastní nemovitosti. 

V souladu s tím potom byl pro projekt o délce ţivostnosti výhodnější ve variantě č. 

III – nájem nebytových prostor, ale při délce projektu 15 let jiţ vycházela výhodněji 

varianta č. II. - rekonstrukce budovy na ulici Trávník. 

Změnou parametrů ve variantě č. III – nájem nebytových prostor, 

především  změnou ve struktuře a výši nájemného, se změnila i ekonomická 

výhodnost, kdy jako nejvýhodnější se jeví varianta č. III – nájem 

nebytových prostor a to bez ohledu na to, zda bude při pronájmu nebytových 

prostor pro ekonomickou činnost nárokován odpočet DPH v plné výši, či zda 

bude docházet k jeho krácení.  
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3. Závěr 

Znalecký ústav provedl aktualizaci ekonomického vyhodnocení umístění 

Městské knihovny Přerov, kdy došlo ke změně ve výši a struktuře 

nájemného z nebytových prostor. Při hodnocení byly využity metody a 

přijaty předpoklady shodné se Znaleckým posudkem č. 64/08/2012: 

- Pro výpočet byla použita metoda čisté současné hodnoty NPV (net 

present value), která bere v úvahu časovou hodnotu peněz a závisí pouze 

na předvídaných hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu 

bez ohledu na hodnotu majetku. 

- Doba živostnosti projektu byla uvažována 15 let 

- Financování rekonstrukce vlastních budov by bylo řešeno plně 

prostřednictvím bankovního úvěru 

- Inflace a úroková sazba jsou po celou dobu konstantní 

- Diskontní úroková míra byla odhadnuta jako bezrizikový úrok z 11 letých 

dluhopisů ČR 

 

Na základě uvedených předpokladů a výpočtů provedených v rámci 

zpracování posudku je z ekonomického hlediska nejvýhodnější variantou  

nájem nebytových prostor v nemovitosti na ulici Palackého 27, Přerov na 

dobu 15 let za cenových podmínek a při struktuře nájemného uvedených čl. 

IV. návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor, která tvoří Přílohu č. 1 

tohoto posudku.    
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Znalecká doložka 
 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 

4/1938, 130 67 Praha 3, IČO: 613 84 399 je zapsána a trvale zaevidována v 

Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, 

rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti č.j. 17/2006-ODS-ZN/6 ze dne 5. června 

2006. Tento znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 

64/08/2012. 

 

 

 

V Praze dne 26. října 2012 

 

 

Vypracoval: 

 

 

 

……………………………. 

Ing. Radek Heger, Ph.D. 

 

 

 

 

Za znalecký ústav: 

 

 

 

…………………………………………………. 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

Děkan fakulty 

Národohospodářská fakulta 

Vysoká škola ekonomická 

Nám. W. Churchilla 4 

130 67 Praha 3 
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Smlouva o nájmu nebytových prostor  

 
uzavřená ve smyslu ust. §§ 3 a násl. zák. č. 116/1990 Sb. v platném znění (dále jen „ZNP“) 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

1)  ASPANA HOLDING, a.s. 
se sídlem:  Praha 3, Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 130 00 
IČ:   266 88 409  
DIČ:   CZ26688409 
jednající:  JUDr. Petrem Svatošem, předsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
15122 
bankovní spojení:  
telefon + fax:   
e-mail:    

 
(dále jen „Pronajímatel“ nebo obecně „Smluvní strana“)  

 
 
2) Statutární město Přerov      

se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 
IČ:    
DIČ:    
jednající:  Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem  
bankovní spojení:  
telefon + fax:   
e-mail:     

  
(dále jen „Nájemce“ nebo obecně „Smluvní strana“)  

 
 
 

     Článek I.                
Předmět nájmu 

 
1. Pronajímatel je vlastníkem nemovitostí zapsaných v Katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 5216 
pro k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov, a to budovy č.p. 2820, občanská 
vybavenost (dále též jen „Budova“),  kterážto je postavena na pozemku parc.č. 40/4, 
zastavěná plocha a nádvoří.  

 
2. Pronajímatel pronajímá Nájemci touto smlouvou nebytové prostory, nacházející se v  
           Budově a to: 

- nebytové prostory v suterénu Budovy, jejichž výměra činí  242 m2, tyto 
nebytové jsou vyznačené v půdorysném plánku, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, a to jako nebytové prostory A; 

- veškeré nebytové prostory v prvním nadzemím podlaží Budovy,  jejichž 
výměra činí  928 m2;   tyto nebytové jsou vyznačené v půdorysném plánku, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;         

- veškeré nebytové prostory v druhém nadzemím podlaží Budovy, jejichž 
výměra činí  970 m2; tyto nebytové jsou vyznačené v půdorysném plánku, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy        
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 (dále jen „Nebytové prostory 1“ nebo společně s Nebytovými prostory 2 
„Nebytové prostory“).   

 
3. Pronajímatel pronajímá Nájemci touto smlouvou nebytové prostory, nacházející se v  
           Budově  a to: 

- nebytové prostory v suterénu Budovy, jejichž výměra činí 686 m2; tyto 
nebytové jsou vyznačené v půdorysném plánku, který tvoří přílohu č. 1, a to 
jako nebytové prostory B 
(„dále jen Nebytové prostory 2“ nebo společně s Nebytovými prostory 1 
„Nebytové prostory“). 

 
4.     Smluvní strany činí nesporným, že se shora uvedených půdorysných plánků je patrno i 

členění a účelové využití jednotlivých místností.  
 
5.       Nájemce Nebytové prostory do nájmu přijímá. 
 
 

     Článek II.                    
   Účel nájmu a předmět podnikání (ekonomická činnost) nájemce 

 
1. Účelem nájmu Nebytových prostor 1 je zřízení knihovny, …………………………  
2. Účelem nájmu Nebytových prostor 2 je …… 
3. Podnikání (ekonomická činnost) v Nebytovém prostoru 1 nebude provozována, neboť 

v něm bude umístěna knihovna, tedy bude zde poskytována veřejná služba. 
4. Předmětem podnikání v provozovně umístěné v pronajatém Nebytovém prostoru 2 

je……….. 
5. Nájemce je oprávněn užívat Nebytové prostory toliko ke sjednanému účelu a 

současně jen k účelu určenému v povolení k uvedení do trvalého užívání Budovy, 
popř. k účelu určenému v rozhodnutí o schválení změny užívání nebytového 
prostoru. 

6. Hodlá-li Nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatých Nebytových 
prostorech předmět podnikání, je povinen oznámit to Pronajímateli a vyžádat si jeho 
předchozí písemný souhlas.                        

                                          
 

Článek III. 
Doba nájmu 

 
1. Nájem Nebytových prostor se sjednává na dobu určitou od …….. do ............ 

(předpokládá se doba 15 let). 
 
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud kterákoliv ze Smluvních stran nesdělí 

druhé Smluvní straně v době mezi dvanáctým a šestým měsícem před sjednaným 
termínem skončení doby trvání nájmu, že trvá na skončení platnosti této smlouvy 
uplynutím doby, prodlužuje se doba trvání nájmu o dalších pět kalendářních let; takto 
může být doba trvání nájmu prodloužena nejvýše souhrnně o deset let.    

 
3. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou Smluvních stran. Obě Smluvní strany jsou též 

oprávněny tuto smlouvu vypovědět, avšak výlučně z důvodů  uvedených v ust. § 9 
ZNP; výpovědní lhůta se řídí ust. § 12 ZNP.  
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Článek IV. 
Výše nájemného a úhrady za služby  

s užíváním nebytových prostor spojených a způsob placení 
 

1. Nájemné za užívání Nebytových prostor 1 přenechaných do nájmu a  úhrada za služby 
poskytované Pronajímatelem nájemci v souvislosti s užíváním Nebytových prostor 1 
(dále jen „cena  služeb 1“ nebo společně s cenou služeb 2 „cena služeb“) se sjednává 
takto: 

 
a) Nájemné za užívání Nebytových prostor 1 se sjednává částkou  5.463.420,-- Kč 

ročně. Smluvní strany činí nesporným, že při stanovení výše nájemného bylo 
vycházeno z částky 2.553,-- Kč na 1 m2 plochy všech Nebytových prostor 1 ročně; 
Smluvní strany prohlašují, že u nájemného Nebytového prostou 1 nebude 
uplatňováno DPH.  
 

b) Měsíční nájemné činí 455.285,-- Kč. 
 

c) Cena služeb se sjednává následovně: 
 

- služby spojené s dodávkou vody dle skutečné spotřeby za dané účetní 
období/ paušální částkou ve výši ….,- Kč 

- služby spojené s dodávkou elektrické energie dle skutečné spotřeby za dané 
účetní období / paušální částkou ve výši ….,- Kč  

- služby spojené s vytápěním objektu dle skutečné spotřeby za dané účetní 
období/ paušální částkou ve výši ….,- Kč 

- podíl na nákladech za odvod srážkové vody/ paušální částkou ve výši ….,- Kč 
- .................. 
- podíl na nákladech na služby spojené s provozem a údržbou společných 

prostor paušální částkou ve výši x,- Kč + příslušná sazba DPH měsíčně. 
Tento podíl bude nájemci účtován měsíčně spolu s nájemným dle příslušných 
ustanovení tohoto článku. 
 

2. Nájemné za užívání Nebytových prostor 2 přenechaných do nájmu a  úhrada za služby 
poskytované Pronajímatelem nájemci v souvislosti s užíváním Nebytových prostor 2 
(dále jen „cena  služeb 2“ nebo společně s cenou služeb 1 „cena služeb“ ) se sjednává 
takto: 

 
a) Nájemné za užívání Nebytových prostor 2 se sjednává částkou 1.577.800,-- Kč 

ročně + příslušná sazba DPH. Smluvní strany činí nesporným, že při stanovení 
výše nájemného bylo vycházeno z částky 2.300,-- Kč + příslušná sazba DPH na 1 
m2 plochy všech Nebytových prostor 2 ročně.  

 
b) Měsíční nájemné činí 131.483,-- Kč. 
 
c) Cena služeb se sjednává následovně: 

 
- služby spojené s dodávkou vody dle skutečné spotřeby za dané účetní 

období/ paušální částkou ve výši ….,- Kč 
- služby spojené s dodávkou elektrické energie dle skutečné spotřeby za dané 

účetní období / paušální částkou ve výši ….,- Kč  
- služby spojené s vytápěním objektu dle skutečné spotřeby za dané účetní 

období/ paušální částkou ve výši ….,- Kč 
- podíl na nákladech za odvod srážkové vody/ paušální částkou ve výši ….,- Kč 
- .................. 
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- podíl na nákladech na služby spojené s provozem a údržbou společných 
prostor paušální částkou ve výši x,- Kč + příslušná sazba DPH měsíčně. 
Tento podíl bude nájemci účtován měsíčně spolu s nájemným dle příslušných 
ustanovení tohoto článku. 

 
3. Sjednané měsíční platby nájemného jsou splatné vždy nejpozději k desátému dni 

běžného kalendářního měsíce na účet Pronajímatele, označený v záhlaví této smlouvy, 
případně na jiný účet Pronajímatelem písemně označený. Podkladem pro placení 
měsíčních plateb nájemného budou faktury vystavené Pronajímatelem. Smluvní strany 
se dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění u fakturace nájemného bude 
považován vždy 1. kalendářní den v příslušném kalendářním měsíci. 

 
Nájemce je povinen hradit náklady na služby a dodávky médií spojené s užíváním 
Nebytových prostor, a to na základě faktury vystavené Pronajímatelem do 30-ti dnů od 
obdržení vyúčtování ze strany dodavatelů jednotlivých služeb a médií. Vyúčtování 
bude prováděno na základě faktur od dodavatelů, a to u vody dle samostatného 
měřidla (v případě, že samostatné měřidlo není, dle počtu osob), u energií, médií a 
ostatních služeb dle samostatných měřidel (v případě, že samostatná měřidla nejsou, 
dle pronajaté plochy). 
 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktury Pronajímatele obsahující vyúčtování 
cen služeb a médií, musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z 
přidané hodnoty v platném znění.  

 
4. Pronajímatel je oprávněn upravit výši nájemného a výši ceny služeb, počínaje rokem 

následujícím po uzavření této smlouvy, v závislosti na míře inflace v uplynulém 
kalendářním roce s tím, že nájemné a cena služeb se zvýší o částku odpovídající míře 
inflace za ten který uplynulý kalendářní rok v období od 1. 1. do 31. 12. příslušného 
roku stanovené dle oficiálních statistických údajů Českého statistického úřadu, 
případně orgánu, který by  snad v budoucnu Český statistický úřad nahradil.  

 
Při úpravě výše nájemného a ceny služeb bude postupováno tak, že Pronajímatel sdělí 
Nájemci rozsah zvýšení nájemného a ceny služeb pro rok následující po uzavření 
smlouvy, případně pro další kalendářní roky, vyplývající z míry inflace za předchozí 
kalendářní rok vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku s tím, že 
zároveň s tímto sdělením doúčtuje Nájemci zvýšené nájemné a cenu služeb za období 
od 1.1. do 31.3. a stanoví zvýšené splátky nájemného a ceny služeb pro období od 1.4. 
do 31.12. příslušného kalendářního roku. Pronajímatel je oprávněn sdělit Nájemci 
rozsah zvýšení nájemného a ceny služeb, doúčtovat nájemné a cenu služeb za 
předchozí kalendářní měsíce a stanovit zvýšené splátky pro další kalendářní měsíce 
toho kterého kalendářního roku i kdykoliv po 31.3. příslušného kalendářního roku, 
nejpozději však do 31.12. příslušného kalendářního roku.  

 
Smluvní strany se též výslovně dohodly, jde-li o výši úhrady služeb, že pokud dojde ke 
zvýšení cen ze strany dodavatelů těchto služeb, je Pronajímatel oprávněn (a to i bez 
ohledu na rozsah míry inflace) upravit výši úhrady za tyto dodávky již v průběhu 
daného roku, a to v poměru odpovídajícím právě zvýšení cen ze strany dodavatelů.  

 
5. V případě, že by se snad stalo, že Pronajímatel bude zajišťovat pro Nájemce dodávku 

jiných služeb, je Nájemce povinen hradit cenu takových dalších služeb, nad rámec  
ceny služeb. 

 
6. Pro případ, že Pronajímatel poskytne Nájemci v rámci nájemního vztahu k užívání 

telefonní linku s předvolbou na telefonní ústřednu, zavazuje se nájemce uhradit  
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Pronajímateli hovorné dle stavu počítadla impulsů telefonní ústředny, a kromě toho 
alikvotní část nákladů spojených s provozem telefonní ústředny. 

 
7. V případě prodlení Nájemce s placením nájemného,  případně nákladů na poskytované 

služby (energie, služby, telefonní poplatky, apod.), je Nájemce povinen zaplatit 
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní  den 
prodlení. 

 
8. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení Nájemce s úhradou nájemného a ceny 

služeb, resp. jakékoliv jiné platby podle této smlouvy, že jakékoliv platby Nájemce bez 
ohledu na jejich označení, resp. účelové určení, je Pronajímatel oprávněn použít na 
úhradu nároků Pronajímatele v následujícím pořadí: 

a) smluvních pokut, na které vznikne Pronajímateli nárok ke dni realizace platby; 
b) úroků z prodlení, na které vznikne Pronajímateli nárok ke dni realizace platby; 
c) úhradu dlužného nájemného;  
d) úhradu ceny služeb. 
 
 

Článek V. 
        Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Pronajímatel je povinen: 

 
a) předat nájemci Nebytové prostory ve stavu, který je specifikován v příloze č. 4 

této smlouvy, jinak ve stavu obvyklém; o  předání a převzetí Nebytových prostor 
bude sepsán samostatný předávací protokol;  

b) v tomto stavu Nebytové prostory svým nákladem udržovat, pokud z dalších 
ustanovení této smlouvy nevyplývá něco jiného, a zajistit dodávku výše 
uvedených služeb.                
 

2. Nájemce je povinen: 
 

a) užívat Nebytové prostory výlučně ke sjednanému účelu a hradit veškeré náklady 
spojené s užíváním a udržováním těchto prostor, jakož i  náklady  na služby s 
užíváním Nebytových prostor spojených, to vše v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z dalších ustanovení této smlouvy; 

b) provádět běžné opravy a údržbu pronajatých Nebytových prostor; za běžnou 
opravu a údržbu budou podle výslovné dohody Smluvních stran považovány: 

 veškeré opravy a údržba do výše   30.000,- Kč bez DPH za jednu opravu 
či údržbu, a to bez ohledu na věcný charakter opravy či údržby; 

 veškeré opravy a údržba, které jsou věcně vymezeny v § 5 odst. 2 až 5 
nařízení vlády č. 258/1995 Sb., v platném znění, a to bez ohledu na výši 
nákladů na opravu; 

c) Nájemce se zavazuje neskladovat v pronajatých Nebytových prostorách chemické 
látky a hořlavé kapaliny dle ČSN 650201;   

d) zdržet se bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádění      
jakýchkoliv stavebních či jiných obdobných úprav Nebytových prostor, jakož i 
jakýchkoliv  zásahů do podstaty Nebytových prostor; 

e) uhradit Pronajímateli všechny škody, které mu vzniknou  v důsledku jeho provozní 
a jiné činnosti; toto ustanovení platí i ve vztahu ke třetím osobám; 

f) zajistit na svůj náklad veškeré periodické a jiné  revize, kontroly a zkoušky 
elektrických i jiných vyhrazených zařízení s výjimkou vyhrazených technických  
zařízení, které jsou trvalou součástí Budovy;        

g) zdržet se provádění jakékoliv činnosti v důsledku které  by mohlo dojít k ohrožení 
života, zdraví, majetku či  ekologických hodnot; 
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h) zdržet se užívání Nebytových prostor způsobem, který by jakkoliv nad míru 
přiměřenou poměrům zasahoval do užívání okolních nemovitostí; 

i) Nebytové prostory udržovat v čistotě a odpad ukládat výlučně do nádob k tomuto 
účelu vyhrazených; 

j) zajistit řádnou péči o pronajaté Nebytové prostory, jejich ochranu před 
poškozením či zničením; v případě výskytu závad nebo potřeby provedení oprav, 
k nimž je  povinen Pronajímatel, je povinen takovou potřebu bez zbytečného 
odkladu sdělit Pronajímateli, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním 
povinnosti vznikla; totéž platí pokud Nájemce neupozorní Pronajímatele na 
potřebu  provedení oprav; 

k) zabezpečit přiměřeným způsobem vlastní majetek v pronajatých Nebytových 
prostorách proti odcizení; Nájemce v této souvislosti bere na vědomí, že 
Pronajímatelem je pojištěna pouze Budova, přičemž, pokud má Nájemce zájem o 
pojištění svých movitých věcí, které hodlá do Nebytových prostor po dobu trvání 
nájmu umístit, musí si takové pojištění Nájemce sjednat sám; 

l) uhradit náklady na zřízení jakýchkoliv telefonních linek, pokud je bude Nájemce 
využívat; 

m) zajistit, aby jeho zaměstnanci, jakož i další osoby, které vstupují za účelem 
kontaktu s ním do Nebytových prostor respektovali, veškerá  bezpečnostní a jiná 
výše zmíněná opatření, vyplývající ze závazných předpisů i z předpisů vydaných 
Pronajímatelem, včetně pokynů Pronajímatele vymezujících pohyb pracovníků v 
budově a vybavenost potřebnými doklady  (průkazy a jiné doklady); v souvislosti 
s provozem činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je Nájemce povinen 
zajistit dodržování příslušných předpisů o požární ochraně, včetně souvisejících 
předpisů vydaných Pronajímatelem; 

n) zajistit vypracování provozního řádu Nebytových prostor, jenž bude v souladu s 
provozním řádem Budovy, v nichž se Nebytové prostory nacházejí. Nájemce 
zcela odpovídá za naplnění tohoto provozního řádu (zejména v oblasti požární 
ochrany, bezpečnosti práce, apod.) 

o) zajistit odvoz a likvidaci odpadů z pronajatých Nebytových prostor na vlastní 
náklady 

p) umožnit kdykoliv na požádání Pronajímateli kontrolu Nebytových prostor za 
účelem zjištění, zda nájemce užívá Nebytové prostory v souladu se sjednaným 
účelem, a zda  plní své další povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i z Obč. 
zák.,  i za účelem provádění potřebných revizí, údržby a oprav; 

q) po skončení nájmu, bez ohledu na důvod tohoto skončení, předat Nebytové 
prostory Pronajímateli, a to v řádném stavu, odpovídajícím stavu, v němž jej 
převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě, že Nájemce nejpozději 
do dvou pracovních dnů od skončení platnosti této smlouvy nepředá Pronajímateli 
Nebytové prostory, v souladu s ustanovením tohoto odstavce, je Pronajímatel 
oprávněn na náklady Nájemce Nebytové prostory otevřít, vyklidit, přičemž 
případné věci, nacházející se v těchto Nebytových prostorech uskladnit ve 
vhodných komerčních prostorách, rovněž na náklady nájemce. Nájemce 
podpisem této smlouvy s tímto postupem výslovně souhlasí. 

 
3. Nájemce je též povinen ihned ohlásit Pronajímateli změny v registraci k dani 

z přidané hodnoty. V případě, že tak Nájemce neučiní, Pronajímatel je oprávněn 
účtovat mu veškeré škody a ztráty tímto neohlášením způsobené. 

 
4. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele 

přenechat Nebytové prostory, nebo jejich část, do podnájmu či jiného užívacího 
vztahu  třetí osobě 
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Článek VI. 
Předkupní právo 

 
Smluvní strany se dohodly na zřízení předkupního práva tak, že pokud bude chtít 
Pronajímatel po dobu účinnosti této smlouvy Budovu, jakož i pozemky parc.č. 40/4, 
zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se Budova  nachází,  prodat,  je povinen  je 
nabídnout ke koupi nejprve  Nájemci.   

 
 

Článek VII. 
Doložka o uplatňování DPH 

 
1. Smluvní strany činí nesporným, že podle ust. § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je nájem nebytových prostor osvobozen od 
daně, a že dle ust. § 56 odst. 4 téhož zákona se plátce může rozhodnout, že u nájmu 
nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomické činnosti 
daň uplatňuje. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, jak to vyplývá i z čl. II, bodů 3 a 4 této smlouvy, že 
Nebytové prostory 1 nebudou užívány k ekonomické činnosti a nebude k nim tedy 
uplatňováno DPH, zatímco Nebytové prostory 2 budou užívány k ekonomické činnosti 
a bude k nim uplatňováno DPH. 

 
 

VIII.  
Doložka o obligačním statutu 

 
Právní vztah založený touto smlouvou se řídí právem České republiky a v rámci tohoto práva 
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. 
 
 

Článek IX. 
Doložka o příslušnosti soudu 

 
1. Případné spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní vzniklé, budou řešeny v prvé řadě dohodou. 
2. Pokud nedojde k dohodě, je k projednání takových sporů podle výslovné dohody 

Smluvních stran příslušný obecný soud té které Smluvní strany. 
 
 

Článek X. 
Doručování 

 
1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž  má nebo může být doručen podle této 

smlouvy, lze doručit osobně nebo doporučeným dopisem na adresu té které Smluvní 
strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. jinou adresu, která bude po uzavření 
této smlouvy písemně sdělena druhé Smluvní straně.  

 
2. Jakékoliv sdělení či jiný dokument bude považován za doručený 

a) pokud je doručováno osobně v okamžiku doručení, a to i když druhá strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít  

b) pokud je doručováno doporučenou poštou, deset  dnů poté, co bylo poštovním 
úřadem vystaveno potvrzení o odeslání 
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Článek XI. 
Úplnost smlouvy 

 
Tato smlouva a dokumenty, na které odkazuje, obsahuje úplné ujednání mezi smluvními 
stranami, jež se vztahuje k předmětu plnění, jakož i k transakcím předvídaným touto 
smlouvou a nahrazuje veškerá předchozí smluvní ujednání (pokud nějaká existovala) mezi 
Smluvními stranami, jež se vztahují k předmětu plnění, jakož i k předvídaným transakcím. 

 
 

Článek XII. 
Platnost smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
 
2. O nájmu Nebytových prostor a o uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 

.......... svým usnesením č. ............... (doložka platnosti právního úkonu podle ust. § 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

 
 

Článek XIII. 
Všeobecná a závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou  výslovně neupravené se řídí Obč. 

zák.,  jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
 
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět výlučně  písemnou formou. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána  podle jejich pravé a 

svobodné vůle. 
 
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s tím, že  každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopise. 
 
 
V …………... dne  ……………. 
 
 
jménem Pronajímatele     jménem Nájemce 
 
 
 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
JUDr. Petr Svatoš     Ing. Jiří Lajtoch 
předseda představenstva    primátor 
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Příloha č. 2 - přehled peněžních toků pro dobu trvání nájmu a splácení úvěru 

po dobu 15 let 

Varianta I – ulice Čechova 

Období Splátka jistiny Splátka úroku Opravy a udrţování Celkem pen. toky 

1 -11 718 -3 427 -879 -16 024 

2 -11 718 -3 193 -879 -15 789 

3 -11 718 -2 959 -879 -15 555 

4 -11 718 -2 724 -879 -15 321 

5 -11 718 -2 490 -879 -15 086 

6 -11 718 -2 256 -2 636 -16 610 

7 -11 718 -2 021 -2 636 -16 375 

8 -11 718 -1 787 -2 636 -16 141 

9 -11 718 -1 553 -2 636 -15 907 

10 -11 718 -1 318 -2 636 -15 672 

11 -11 718 -1 084 -2 636 -15 438 

12 -11 718 -850 -2 636 -15 204 

13 -11 718 -615 -2 636 -14 969 

14 -11 718 -381 -2 636 -14 735 

15 -11 718 -146 -2 636 -14 501 

Celkem -175 764 -26 804 -30 759 -233 327 

Pozn:  
- Úvěr byl počítán se splatností 15 let, při čtvrtletních splátkách a konstantním úroku 2% p.a. 
- Náklady na opravy a udrţování byly počítány z investičních nákladů pro prvních 5 let ve výši 0,75 % a 

pro následující roky 1,5 % z investičních nákladů 

 

Varianta II – ulice Trávník 

Období Splátka jistiny Splátka úroku Opravy a udrţování Celkem pen. toky 

1 -7 043 -2 060 -528 -9 631 

2 -7 043 -1 919 -528 -9 490 

3 -7 043 -1 778 -528 -17 200 

4 -7 043 -1 637 -528 -9 209 

5 -7 043 -1 497 -528 -9 068 

6 -7 043 -1 356 -1 585 -9 983 

7 -7 043 -1 215 -1 585 -9 843 

8 -7 043 -1 074 -1 585 -9 702 

9 -7 043 -933 -1 585 -9 561 

10 -7 043 -792 -1 585 -9 420 

11 -7 043 -651 -1 585 -9 279 

12 -7 043 -511 -1 585 -9 138 

13 -7 043 -370 -1 585 -8 997 

14 -7 043 -229 -1 585 -8 857 

15 -7 043 -88 -1 585 -8 716 

Celkem -105 645 -16 111 -18 488 -148 094 

Pozn:  
- Úvěr byl počítán se splatností 15 let, při čtvrtletních splátkách a konstantním úroku 2% p.a. 
- Náklady na opravy a udrţování byly počítány z investičních nákladů pro prvních 5 let ve výši 0,75 % a 

pro následující roky 1,5 % z investičních nákladů 
- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení podmínek převodu 

nemovitosti Čechova 
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Varianta III – nájem na ulici Palackého s plným odpočtem DPH 

období 
nájem osvob. 

od DPH 
nájem podléhající 

DPH 
inflační 
nárůst 

nájem 
celkem 

DPH 
celkem peněţní 

toky 

1 -5 463 -1 578 0 -7 041 0 -7 041 

2 -5 463 -1 578 -204 -7 245 0 -7 245 

3 -5 621 -1 624 -210 -7 455 0 -15 305 

4 -5 784 -1 671 -216 -7 672 0 -7 672 

5 -5 952 -1 719 -222 -7 894 0 -7 894 

6 -6 125 -1 769 -229 -8 123 0 -8 123 

7 -6 302 -1 820 -236 -8 358 0 -8 358 

8 -6 485 -1 873 -242 -8 601 0 -8 601 

9 -6 673 -1 928 -249 -8 850 0 -8 850 

10 -6 867 -1 983 -257 -9 107 0 -9 107 

11 -7 066 -2 041 -264 -9 371 0 -9 371 

12 -7 271 -2 100 -272 -9 643 0 -9 643 

13 -7 482 -2 161 -280 -9 922 0 -9 922 

14 -7 699 -2 224 -288 -10 210 0 -10 210 

15 -7 922 -2 288 -296 -10 506 0 -10 506 

Celkem -98 176 -28 358 -3 465 -129 999 0 -137 849 

Pozn:  
- Inflační navýšení (míra inflace) je počítáno po celou dobu v konstantní výši 2,9% 
- U daně z přidané hodnoty z nájemného z nebytových prostor pro ekonomickou činnost v aktuální výši 

20% je uvaţován plný odpočet 
- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení podmínek převodu 

nemovitosti Čechova 
 

Varianta III – nájem na ulici Palackého s nulovým odpočtem DPH 

období 
nájem osvob. 

od DPH 
Nájem podléhající 

DPH 
inflační 
nárůst 

nájem 
celkem 

DPH 
celkem peněţní 

toky 

1 -5 463 -1 578 0 -7 041 -316 -7 357 

2 -5 463 -1 578 -204 -7 245 -325 -7 570 

3 -5 621 -1 624 -210 -7 455 -334 -15 639 

4 -5 784 -1 671 -216 -7 672 -344 -8 015 

5 -5 952 -1 719 -222 -7 894 -354 -8 248 

6 -6 125 -1 769 -229 -8 123 -364 -8 487 

7 -6 302 -1 820 -236 -8 358 -375 -8 733 

8 -6 485 -1 873 -242 -8 601 -386 -8 986 

9 -6 673 -1 928 -249 -8 850 -397 -9 247 

10 -6 867 -1 983 -257 -9 107 -408 -9 515 

11 -7 066 -2 041 -264 -9 371 -420 -9 791 

12 -7 271 -2 100 -272 -9 643 -432 -10 075 

13 -7 482 -2 161 -280 -9 922 -445 -10 367 

14 -7 699 -2 224 -288 -10 210 -458 -10 668 

15 -7 922 -2 288 -296 -10 506 -471 -10 977 

Celkem -98 176 -28 358 -3 465 -129 999 -5 827 -143 676 

Pozn:  
- Inflační navýšení (míra inflace) je počítáno po celou dobu v konstantní výši 2,9% 
- U daně z přidané hodnoty z nájemného z nebytových prostor pro ekonomickou činnost v aktuální výši 

20% je uvaţován nulový odpočet 
- Ve třetím roce investice je započítána sankce ve výši 7.850 tis. Kč za nedodrţení podmínek převodu 

nemovitosti Čechova 
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