
 

 

Základní podmínky nájmu OOB 

 

1. Prostory a nájemné 

Nebytové prostory: Pronajímatel nabízí nájemci k řešení jeho poptávky kancelářské prostory 

umístěné v 5.NP a 6.NP budovy Olšanská s čistou pronajímatelnou plochou 20-500 m2. 

 

2. Specifikace nebytových prostoru + Standardy kancelářských prostor 

 

Kancelářské plochy jsou připravené k nastěhování. Kanceláře (bez nábytku) jsou nově 

vymalované (bílá), koberce jsou nové či vyčištěné. 

 
■ Podlahová krytina (koberec) ■ Topení ■  VZT ■ Otevíratelná okna ■ Plně vybavené toalety 
na každém patře ■ Kuchyňská kout na každém patře ■ Kolárna (1.PP) ■ Výtahy 
 

3. Standardy OOB 

■ 12/7 služba recepce (den) ve vstupní hale  ■ 12/7 ostraha (noc) ■ Kamerový systém ■ Vstup 

na magnetické karty/čipy  ■ Profesionální služby facility managementu ■ Jídelna (po-pá) ■ 

Pravidelný úklid kanceláří v ceně 

 

4. Nájemné 

   270,--Kč / 1m2 a měsíc – jednotlivé kanceláře  

1.000,--Kč / 1 parkovací místo a měsíc (Parkoviště cca 500 m od Budovy) 

 

K ceně nájmu bude přičtena DPH, dle aktuální platné sazby. Platby probíhají měsíčně. 

 

5. Služby a společné poplatky 

Spolu s nájmem je pronajímatel povinen nájemci poskytnout následující plnění a činnosti 

spojené s užíváním prostoru (služby): dodávka vody (vodné a stočné), dodávka elektrické 

energie, ústřední (dálkové) vytápění. 

 

Spolu s nájmem je pronajímatel povinen dále poskytovat nájemci následující plnění a činnosti 

spojené s užíváním budovy jako celku, včetně společných prostor (Společné služby): úklid 

prostoru nájmu, úklid společných prostor, osvětlení společných prostor, odvoz odpadu, ostrahu 

budovy, centrální recepci, údržbu společných prostor a jejich opravy, údržbu společných 

venkovních prostor, zeleně, administrativu a správu Budovy. 

 

Nájemce je povinen pronajímateli platit spolu s nájemným měsíční poplatek za služby. Výše 

poplatku za služby činí 130,--Kč /1 m2  a měsíc. 

 

K poplatkům bude přičtena DPH, dle aktuální platné sazby. platby probíhají měsíčně. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Indexace nájemného 

Nájemné bude každoročně indexováno dle indexu spotřebitelských cen vydávaného 

statistickým úřadem (ČSU) poprvé k 1.1.2022. 

 

7. Předání prostoru + Zahájení nájmu 

PROSTOR JE PŘIPRAVEN K NASTĚHOVÁNÍ / DROBNÉ ÚPRAVY PO DOHODĚ. 

 

8. Doba nájmu a  nájemní garance 

1. Nájemní smlouva bude uzavřena na 3 a více let (s opcí na prodloužení smlouvy).  

2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (6 měs. výpovědní lhůta). 

 

Bankovní garance (Jistota) ve výši dvou měsíčních splátek nájemného a služeb včetně DPH  

bude složena nebo zaplacena do 10ti dnů od podpisu nájemní smlouvy.  

 

9. Logo společnosti 

Logo společnosti nebo název společnosti je možné umístit na informační systém budovy. 

Nájemce si může logo umístit i v prostoru vstupu do svých pronajatých prostor.  

 

Tato nabídka bude podkladem pro zpracování nájemní smlouvy a podmínky v ní uvedení jsou 

platné od 1.1.2021 do 30.6.2021 

 

Majitel budovy: SUDOP Real a.s. / Správa budovy: PrageuInvest s.r.o. 
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