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PUíloha č. 2     Výpis z obchodního rejstUíku 
 
 

Výpis 
z obchodního rejstUíku, vedeného 

Krajským soudem v BrnE 
oddíl B, vložka 4166 

 
! ! ! U P O Z O R N D N Í ! ! ! 

Tento výpis má pouze informativní charakter. 
Data pro jeho vytvoUení byla získána z počítačové sítE INTERNET. V pUípadE, že se 

domníváte, že obsahuje chyby, obra[te se prosím na rejstUíkový soud. 

 
Datum zápisu:   19. července 2004 

Obchodní firma:   Regionální centrum kooperace, a.s. 

Sídlo:     Slavičín, Komenského 882, PSČ 763 21 

Identifikační číslo:   269 33 357 

Právní forma:   Akciová společnost  

PUedmEt podnikání:  
- Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Statutární orgán - pUedstavenstvo:   

pUedseda pUedstavenstva:  Ing. Radomír BezdEk, r. č. 650709/1921 
Slavičín, Jasmínová 462, PSČ 763 21 
den vzniku funkce:  23. července 2009 
den vzniku členství v pUedstavenstvu:  19. července 2009 

člen pUedstavenstva:  Jaroslav Mana, r. č. 650614/2192 
Slavičín, Divnice 106, PSČ 763 21 
den vzniku členství v pUedstavenstvu:  18. Uíjna 2007 

člen pUedstavenstva:  Petr Koseček, r. č. 651107/1215 
Slavičín, Dlouhá 784, PSČ 763 21 
den vzniku členství v pUedstavenstvu:  17. ledna 2006 

člen pUedstavenstva:  Ing. Vladimíra Holečková, r. č. 515612/019 
Slavičín, Na Výsluní 857, PSČ 763 21 
den vzniku členství v pUedstavenstvu:  19. července 2009 

člen pUedstavenstva:  Ing. ZdenEk JuUík, r. č. 560218/0870 
Slavičín, Dlouhá 689, PSČ 763 21 
den vzniku členství v pUedstavenstvu:  19. července 2009 

Zp]sob jednání: 
Jménem společnosti je oprávnEno jednat ve všech vEcech pUedstavenstvo, a to bu@ 
společnE všichni členové pUedstavenstva, anebo společnE pUedseda pUedstavenstva a člen 
pUedstavenstva. 



Podepisování za společnost se dEje tak, že k napsané, vytištEné nebo jinak vyznačené firmE 
společnosti pUipojí sv]j vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce společnE pUedseda 
pUedstavenstva a člen pUedstavenstva. 

 
Dozorčí rada:   

pUedseda dozorčí rady:  Jaroslav PečeOa, r. č. 690517/4133 
Zlín, Podlesí I 5484, PSČ 760 05 
den vzniku funkce:  29. bUezna 2007 
den vzniku členství v dozorčí radE:  14. prosince 2006 

člen dozorčí rady:   Mgr. JiUí Zr]stek, r. č. 721120/3758 
Valchov 119, PSČ 680 01 
den vzniku členství v dozorčí radE:  14. prosince 2006 

člen dozorčí rady:   Ing. Pavel Studeník, r. č. 610203/0594 
Slavičín, Mladotické nábUeží 848, PSČ 763 21 
den vzniku členství v dozorčí radE:  14. prosince 2006 

člen dozorčí rady:   ZdenEk HovEžák, r. č. 651015/1736 
Vlachovice 292, PSČ 763 24 
den vzniku členství v dozorčí radE:  14. prosince 2006 

člen dozorčí rady:   Mgr. Jaroslav Vrba, r. č. 501028/198 
Slavičín, Družstevní 779, PSČ 763 21 
den vzniku členství v dozorčí radE:  21. záUí 2007 

člen dozorčí rady:   Viktor Labský, r. č. 610102/0761 
Praha 5, Smíchov, Holečkova 332/5, PSČ 150 00 
den vzniku členství v dozorčí radE:  3. prosince 2009 

Akcie:  
3 335 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobE ve jmenovité hodnotE 10 000,- Kč 
Akcie jsou pUevoditelné po pUedchozím souhlasu valné hromady. 

Základní kapitál:   33 350 000,- Kč 

Splaceno:    100 %  

 
Tento výpis je neprodejný a byl poUízen na Internetu (http://www.justice.cz).  
Dne: 09.04.11 13:10:38 
Údaje platné ke dni 08. 04. 2011, 6:00 
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PUíloha č. 3     Výpis z katastru nemovitostí 

 

 

 
 
 
 



 

 



PUíloha č. 4     Kopie katastrální mapy 
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PUíloha č. 5     Vzor nájemní smlouvy 
 

Smlouva o nájmu nebytových prostor 
 

uzavUená dle ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu 
a podnájmu nebytových prostor 

 
mezi 

 
1. společností Regionální centrum kooperace, a.s. 

zapsanou v obchodním rejstUíku vedeném Krajským soudem v BrnE, oddíl B, 
vložka 4166 

sídlem Komenského 882, 763 21 Slavičín 
IČ 269 33 357 
jednající Ing. Radomír BezdEk – pUedseda pUedstavenstva RCK, a.s. 
  Ing. Vladimíra Holečková – člen pUedstavenstva RCK, a.s. 
(dále také jen „pronajímatel“) 

 
 

a 
 
2. společností ………………………………  

zapsanou v obchodním rejstUíku vedeném Krajským soudem v ……………, oddíl 
…, vložka ……… 

sídlem ……………………………… 
IČ ……………… 
jednající ……………………………… 
(dále také jen „nájemce“) 

 
 

společnE také „smluvní strany“ 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy služeb a administrativy, 

která se nachází na pozemku parc. č. st. 179 zastavEná plocha a nádvoUí, zapsané na listu 
vlastnictví číslo 1957 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úUadem ve 
Valašských Kloboukách pro katastrální území Divnice, mEsto Slavičín, okres Zlín. 

 
2. V druhém nadzemním podlaží budovy specifikované v pUedchozím odstavci se nachází 

soubor místností určených k nájmu o celkové výmEUe 138,61 m
2
 podlahové plochy, 

který je určen k užívání jako plochy administrativy (dále jen „nebytový prostor“). 



3. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je oprávnEn dát 
nebytový prostor nájemci do nájmu. 

 
 

II. 
PUedmEt nájmu 

 
1. Pronajímatel pUenechává nájemci touto smlouvou do nájmu nebytový prostor, a to se 

všemi součástmi a pUíslušenstvím (dále také jen „pUedmEt nájmu“). 
 

2. Nedílnou součástí sjednaného nájmu jsou užívací a obdobná práva a práva na 
poskytování služeb vážící se k pUedmEtu nájmu jako celku, bez nichž by nájemce 
nemohl pUedmEt nájmu v souladu s touto smlouvou UádnE užívat nebo by byl v užívání 
omezen (napU. právo vstupu, právo na dodávku vody, elektUiny, tepla), a to včetnE práva 
vstupu k nebytovému prostoru hlavním nebo vedlejším vchodem do nemovitosti a práva 
pUístupu k nemovitosti. 

 
3. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci nerušený výkon práv dle pUedchozího 

odstavce. 
 
4. Nájemce nebytový prostor se všemi jeho součástmi a pUíslušenstvím do nájmu pUejímá   

a zavazuje se za užívání pUedmEtu nájmu platit sjednané nájemné a náhradu náklad] 
v souladu s článkem IV. této smlouvy. 

 
5. O pUedání a pUevzetí nebytového prostoru sepíší smluvní strany protokol. 
 

III. 
Účel nájmu 

 
1. Účelem nájmu je umožnit nájemci užívat nebytový prostor pro výkon jeho podnikání. 

Nájemce je povinen pUedmEt nájmu užívat v souladu s jeho povahou a stavebním 
určením, a to po celou dobu smluvního vztahu. 

 
2. Nájemce není oprávnEn dát pUedmEt nájmu do podnájmu tUetí osobE bez pUedchozího 

písemného souhlasu pronajímatele; to platí, i pokud jde o část pUedmEtu nájmu, jeho 
součást či pUíslušenství. 

 
IV. 

Výše nájemného, jeho splatnost a zp]sob placení 
 
1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné, které smluvní strany sjednaly ve 

výši 500,- Kč za m
2
 ročnE, tj. celkem ………….,- Kč za rok. 

 
2. Nájemné za kalendáUní čtvrtletí je splatné pUedem, nejpozdEji však do 5. dne prvního 

kalendáUního mEsíce daného čtvrtletí, a to na bankovní účet pronajímatele                      
č. 3520562/0800 u České spoUitelny. Nájemné se považuje za zaplacené okamžikem 



pUipsání na účet. Nájemné za první kalendáUní čtvrtletí trvání nájmu je nájemce povinen 
zaplatit v hotovosti pUi podpisu smlouvy. 

 
3. Nad rámec sjednaného nájemného je nájemce povinen hradit náklady na elektrickou 

energii, teplo, vodné a stočné, skladování a zajištEní odvozu odpadu (dále jen „náklady 
za služby“), a to na písemnou výzvu pronajímatele ve lh]tE dle splatnosti faktury dle 
skutečnE spotUebovaného množství a v cenách účtovaných pronajímateli pUíslušným 
dodavatelem (elektrická energie je mEUena na samostatném elektromEru a fakturována 
dodavatelskou firmou). 

 
4. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši nájemného tak, že pronajímatel je 

za trvání nájmu vždy k 1. bUeznu pUíslušného roku, počínaje 1. bUeznem ………., 
oprávnEn jednostrannE zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádUenou pUír]stkem 
pr]mErného ročního indexu spotUebitelských cen za uplynulý kalendáUní rok, vyhlášenou 
Českým statistickým úUadem. Toto zvýšení nájemného je pronajímatel povinen nájemci 
písemnE oznámit do 15. února pUíslušného roku, jinak toto právo zaniká. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Nájemce je povinen: 

a) UádnE a včas uhradit pronajímateli sjednané nájemné a náklady za služby; 

b) užívat pUedmEt nájmu k dohodnutému účelu hospodárnE a pUedcházet jeho 
poškození, nadmErnému opotUebení či znehodnocení; 

c) pečovat o pUedmEt nájmu, dbát o jeho vzhled, chránit jej pUed poškozením, 
upozornit bez zbytečného odkladu pronajímatele na závady a potUebu oprav, jakož 
i hrozící škodu – v opačném pUípadE odpovídá za škodu, která nesplnEním této 
povinnosti vznikne; 

d) nést ze svého náklady spojené s užíváním pUedmEtu nájmu a provádEt na sv]j 
náklad jeho bEžnou údržbu (vymalování místností); 

e) provádEt na sv]j náklad drobné a bEžné opravy pUedmEtu nájmu, jeho součástí       
a pUíslušenství, pUičemž drobnými a bEžnými opravami se rozumEjí takové opravy 
vEci, jejichž cena nepUesáhne v jednotlivém pUípadE opravy částku 5 000,-Kč;       
k provedení tEchto oprav nájemce nepotUebuje pUedchozí souhlas pronajímatele; 

f) provést zmEnu pUedmEtu nájmu pouze s pUedchozím souhlasem pronajímatele a na 
sv]j náklad; 

g) umožnit pronajímateli, popU. jiným oprávnEným osobám, na jejich žádost              
a v termínu jimi stanoveném pUístup do nebytového prostoru za účelem kontroly 
užívání pUedmEtu nájmu v souladu s touto smlouvou, provádEní potUebných revizí 
pUedmEtu nájmu, jeho součástí a pUíslušenství, údržby a oprav a dále tEmto osobám 
poskytovat potUebnou součinnost; 

h) provádEt nezbytná ochranná a zabezpečovací opatUení k zajištEní bezpečnosti 
pUedmEtu nájmu včetnE dodržování pUedpis] vztahujících se k bezpečnosti             



a ochranE zdraví pUi práci, pUedpis] protipožárních, hygienických, ekologických    
i pUedpis] o ochranE majetku a zdraví osob; 

i) v pUípadE skončení nájmu dle této smlouvy nejpozdEji ke dni skončení nájmu 
vyklidit a vrátit pronajímateli pUedmEt nájmu ve stavu, v jakém jej pUevzal,            
s pUihlédnutím k obvyklému opotUebení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
2. Pronajímatel je povinen: 

a) pUedat nájemci nebytový prostor ve stavu zp]sobilém k dohodnutému účelu 
nájmu; 

b) provádEt na sv]j náklad pravidelné a pUedepsané kontroly a revize nebytového 
prostoru, jeho součástí a pUíslušenství; 

c) provádEt opravy nebytového prostoru nad rámec povinností nájemce stanovených 
v této smlouvE. 

 
VI. 

Doba nájmu 
 
1. Nájem podle této smlouvy se sjednává ode dne ………… na dobu neurčitou. 
 
2. Nájem končí: 
2.1. písemnou dohodou smluvních stran; 

2.2. písemnou výpovEdí; 
Ta musí být doručena druhé smluvní stranE, pUičemž výpovEdní lh]ta počíná bEžet 
prvním dnem mEsíce následujícího po doručení výpovEdi a činí tUi mEsíce. 
V pUípadE, že nájemce bude o více než jeden mEsíc v prodlení s placením nájemného 
nebo náklad] za služby, je pronajímatel oprávnEn smlouvu vypovEdEt v patnáctidenní 
výpovEdní lh]tE, která počíná bEžet dnem následujícím po dni jejího doručení. 
V pUípadE, že pronajímatel podstatným zp]sobem poruší své povinnosti z této smlouvy, 
je nájemce oprávnEn smlouvu vypovEdEt v patnáctidenní výpovEdní lh]tE, která počíná 
bEžet dnem následujícím po dni jejího doručení. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



VII. 
ZávErečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se Uídí zákonem č. 116/1990 Sb., o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znEní pozdEjších pUedpis] a právními pUedpisy souvisejícími, vše v platném a 
účinném znEní. 

 
2. ZmEny a doplOky této smlouvy je možné činit pouze po dohodE smluvních stran formou 

písemných dodatk]. 
 
3. Smlouva byla vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každý z účastník] obdrží po 2 

exempláUích. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pUed jejím podpisem pUečetly, že byla 

uzavUena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v]le, určitE, vážnE a 
srozumitelnE, nikoli v tísni za nápadnE nevýhodných podmínek. Autentičnost této 
smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 
 
 
 
 
V ……………… dne ………… V ……………… dne ………… 
 
 
 
 
…………………………………………. ………………………………………….. 
 pronajímatel nájemce 
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PUíloha č. 6     Stanovení výše nájemného na základE obvyklé 

ceny nájemného v místE a čase 
 

Cenové porovnání na základE jednotkové ceny nájemného 

Obrázek Vlastník Popis Zdroj Cena 

 

MEsto 
Slavičín 

Pronájem 
kanceláUských prostor 
v centru mEsta 
Slavičín 
provozovatelem 
budovy, Komenského 
882  

30 110 Kč / m2 / 
mEsíc 

 

MEsto 
Slavičín 

Pronájem 
kanceláUských prostor 
v centru mEsta 
Slavičín, Osvobození 
254   

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Slavičín 
ze dne 
4.11.2008 31 

600 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Bojkovice 

Pronájem 
kanceláUských prostor 
v Bojkovicích, 
Palackého172, 173 
(jedná se o prostor 
umístEný v levé části 
budovy od vstupu do 
„pošty“)  

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta 
Bojkovice ze 
dne 21. 3. 2007 
32 

900 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Valašské 
Klobouky 

Pronájem nebytových 
prostor ve 
Valašských 
Kloboukách, Lipina 
28 (nájemné je nižší 
než obvyklé s 
ohledem na 
skutečnost, že budova 
vyžaduje 
rekonstrukci) 

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Valašské 
Klobouky ze 
dne 2. 11. 2009 
33 

200 Kč / m2 / rok 



Cenové porovnání na základE jednotkové ceny nájemného 

Obrázek Vlastník Popis Zdroj Cena 

 

MEsto 
Valašské 
Klobouky 

Pronájem nebytových 
prostor ve 
Valašských 
Kloboukách, 
Mlýnská 432  

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Valašské 
Klobouky ze 
dne 7. 9. 2009 
34 

400 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Valašské 
Klobouky 

Pronájem nebytových 
prostor ve 
Valašských 
Kloboukách, Školní 
944 

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Valašské 
Klobouky ze 
dne 18. 5. 2009 
35 

Hlavní plocha 
650 Kč / m2 / rok 
Vedlejší plocha 
325 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Valašské 
Klobouky 

Pronájem nebytových 
prostor ve 
Valašských 
Kloboukách, 
Masarykovo námEstí 
105 

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Valašské 
Klobouky ze 
dne 28. 3. 2007 
36 

720 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Brumov - 
Bylnice 

Pronájem nebytových 
prostor v BrumovE - 
Bylnici, 1. kvEtna 
1104 (jedná se o 
prostor bývalé 
„mEš[anské školy“) 

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Brumov 
– Bylnice ze 
dne 14. 3. 2011 
37 

320 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Brumov - 
Bylnice 

Pronájem 
kanceláUských prostor 
v BrumovE - Bylnici, 
Družba 1189 (jedná 
se o prostor 
MEstského 
zdravotního 
stUediska) 

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Brumov 
– Bylnice ze 
dne 11. 10. 
2010 38 

400 Kč / m2 / rok 

 

MEsto 
Brumov - 
Bylnice 

Pronájem nebytových 
prostor v BrumovE - 
Bylnici, 1. kvEtna 
1030 (jedná se o 
prostor bývalé 
„národní školy“) 

Výpis usnesení 
sch]ze rady 
mEsta Brumov 
– Bylnice ze 
dne 2. 11. 2009 
39 

500 Kč / m2 / rok 



Na základE provedeného pr]zkumu trhu bylo zjištEno, že  nájemné za pronájem prostor pro 

administrativu a služby se pohybuje v rozpEtí od 110,- do 900,- Kč. S ohledem na 

okolnosti, mající vliv na výši nájmu, je v místE obvyklé nájemné stanoveno ve výši 500 Kč 

/ m2 / rok. Navrhnutá výše mEsíčního nájemného uvažovaných místností je: 

 

Výše mEsíčního nájemného 

Číslo místnosti Účel místnosti Podlahová 
plocha v m2 

Nájemné v Kč / 
mEsíc 

Nájemné v Kč / 
rok 

207 KanceláU 18,89 790,- 9 480,- 

209 KanceláUe 106,99 4 460,- 53 520,- 

210 KanceláU 12,73 530,- 6 360,- 
 

Z uvedeného vyplývá, že pronájem všech uvedených místností by pUineslo majiteli budovy 

CITAI roční výnos 69 360,- Kč. 



PUíloha č. 7     PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 
 

1. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

Identifikační údaje budovy 

Název budovy  
Vlastník  
Okres  
Obec  
Kat. území  
Parcela  
Čp / če  
Rok vydání kolaudačního souhlasu nebo započetí užívání 
na základE oznámení stavebnímu úUadu  

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

Dokumentace pro pUedání a pUevzetí novostavby do užívání 

 Zápis o pUedání a pUevzetí díla      

 Zápis o pUedaných 
písemnostech k budovE      

  Projektová dokumentace 
ovEUená ve stavebním Uízení     

  Dokumentace skutečného 
provedení stavby     

  Geometrický plán     
  Stavební deník     



2. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

  Doklady o výsledcích 
pUedepsaných zkoušek     

  
Doklady prokazující shodu 
použitých výrobk] 
s požadavky na stavby 

    

  Provozní pUedpisy výrobce     
  Záruční listy     
       
       
       

 PUehled o stavu domovních 
mEUidel      

Dokumentace nutná pro výkon správy objektu 

 Písemnosti o nabytí a 
vlastnictví nemovitosti      

  Smlouva o pUevodu 
nemovitosti     

  Povolení vkladu do katastru 
nemovitostí     

  Výpis z katastru nemovitostí     

  Smlouva o omezení pUevodu 
nemovitosti     

  Smlouva o zUízení zástavního 
práva     



3. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

  Smlouva o zUízení vEcného 
bUemene     

  Rozhodnutí soudu nebo jiného 
orgánu     

       
       

 Písemnosti ke stavbE o 
stavebnE technickém stavu      

  Stavební povolení     

  Kolaudační souhlas nebo 
oznámení     

  Povolení k pUedčasnému 
užívání stavby     

  Záznam o zkušebním provozu     
  Povolení zmEny užívání stavby     
  Pasporty budovy     

  Doklad o pUidElení čísla 
popisného     

  Znalecký posudek o cenE     

  Harmonogram provozních 
revizí     

  MPP kotelny     
  Provozní deník kotelny     
  MPP plynových zaUízení     

  Provozní deník plynových 
zaUízení     



4. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

  Provozní deník vodovodu a 
kanalizace     

  Požární Uád     
  Požární poplachová smErnice     
  Požární evakuační plán     
  Dokumentace zdolávání požár]     

  

Dokumentace školení 
zamEstnanc], odborné pUípravy 
preventivních požárních hlídek 
a preventist] požární ochrany 

    

  
Doklady o kontrolách, údržbE a 
opravách technických a 
technologických zaUízení 

    

  Požární kniha     

  Provozní deník klimatizačního 
systému     

  Návod k používání výtah]     
  Kniha výtah]     

  DaOová evidence hmotného 
majetku     

       
       

 Písemnosti k pojištEní 
nemovitosti      

  Pojistná smlouva     
       



5. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 
budovy 

Dokumenty 
Označení 
dokument] 
budovy 

Poznámka Ano / ne Datum 
poUízení 

 Smlouva o správE nemovitosti      

 Písemnosti související s 
nájmem      

  Nájemní smlouva     
       

 
Písemnosti související 
s provádEním údržby, oprav a 
zajiš[ováním služeb 

     

  Smlouva o dodávce tepla a 
teplé vody     

  Smlouva o dodávce el. energie     
  Smlouva o dodávce plynu     
  Smlouva o dodávce vody     

  Smlouva o odvodu odpadních 
vod     

  Smlouva o zajištEní úklidu     
  Smlouva o odvozu odpadu     

  Smlouva o údržbE vnEjších 
prostor     

       
       
       
       
       
       



6. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty  

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

 Účetní doklady a doklady k 
daním      

  Účetní doklady     
  Účetní kniha     
       
 Smlouvy s penEžními ústavy      
  Smlouva o p]jčce     
  Smlouva o úvEru     
  Smlouva o bEžném účtu     
  Smlouva o vkladovém účtu     
       

 Pracovní smlouvy a další 
dohody o pracích      

 

 

Tato tabulka slouží jako pom]cka k rychlému zorientování se v dokumentaci pro uvedení stavby do provozu. M]že být použita majitelem 

popU. správcem pUi pUebírání budovy a následném zahájení jejího provozu. 

PUi použití tabulky majitel nejprve vyplní identifikační údaje budovy, poté označí všechny dokumenty, které souvisejí s uvedením 

konkrétní budovy do provozu a označeným dokument]m pUiUadí poUadí. Vynechané pozice slouží pro doplnEní dokument] v seznamu 

neuvedených. PoUízení tEchto dokument] majitel spolu s datem poUízení zaznamená. 

 



PUíloha č. 8     Aplikace navrženého pUehledu dokumentace na budovu CITAI 
 

1. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

Identifikační údaje budovy 

Název budovy Centrum informačních technologií a aplikované informatiky 
Vlastník Regionální centrum kooperace, a.s. 
Okres Zlín 
Obec Slavičín 
Kat. území Divnice 
Parcela parc. č. st. 179 
Čp / če - 
Rok vydání kolaudačního souhlasu nebo započetí užívání 
na základE oznámení stavebnímu úUadu 2010 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

Dokumentace pro pUedání a pUevzetí novostavby do užívání 

1 Zápis o pUedání a pUevzetí díla  X     

2 Zápis o pUedaných 
písemnostech k budovE  X     

2.1  Projektová dokumentace 
ovEUená ve stavebním Uízení X     

2.2  Dokumentace skutečného 
provedení stavby X     

2.3  Geometrický plán X     
2.4  Stavební deník X     



2. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

2.5  Doklady o výsledcích 
pUedepsaných zkoušek X     

2.6  
Doklady prokazující shodu 
použitých výrobk] 
s požadavky na stavby 

X     

2.7  Provozní pUedpisy výrobce X     
2.8  Záruční listy X     
       
       
       

 PUehled o stavu domovních 
mEUidel      

Dokumentace nutná pro výkon správy objektu 

3 Písemnosti o nabytí a 
vlastnictví nemovitosti  X     

3.1  Smlouva o pUevodu 
nemovitosti X     

3.2  Povolení vkladu do katastru 
nemovitostí X     

3.3  Výpis z katastru nemovitostí X     

  Smlouva o omezení pUevodu 
nemovitosti     

3.4  Smlouva o zUízení zástavního 
práva X     



3. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

  Smlouva o zUízení vEcného 
bUemene     

  Rozhodnutí soudu nebo jiného 
orgánu     

       
       

4 Písemnosti ke stavbE o 
stavebnE technickém stavu  X    

4.1  Stavební povolení X     

4.2  Kolaudační souhlas nebo 
oznámení X     

  Povolení k pUedčasnému 
užívání stavby     

  Záznam o zkušebním provozu     
  Povolení zmEny užívání stavby     
4.3  Pasporty budovy X    

  Doklad o pUidElení čísla 
popisného     

4.4  Znalecký posudek o cenE X    

4.5  Harmonogram provozních 
revizí X    

4.6  MPP kotelny X     
4.7  Provozní deník kotelny X     
  MPP plynových zaUízení     

  Provozní deník plynových 
zaUízení     



4. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty 

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

4.8  Provozní deník vodovodu a 
kanalizace X    

4.9  Požární Uád X     
4.10  Požární poplachová smErnice X     
4.11  Požární evakuační plán X     
  Dokumentace zdolávání požár]     

4.12  

Dokumentace školení 
zamEstnanc], odborné pUípravy 
preventivních požárních hlídek 
a preventist] požární ochrany 

X    

4.13  
Doklady o kontrolách, údržbE a 
opravách technických a 
technologických zaUízení 

X     

4.14  Požární kniha X     

  Provozní deník klimatizačního 
systému     

4.15  Návod k používání výtah] X     
4.16  Kniha výtah] X     

4.17  DaOová evidence hmotného 
majetku X     

       
       

5 Písemnosti k pojištEní 
nemovitosti  X     

5.1  Pojistná smlouva X     
       



5. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 
budovy 

Dokumenty 
Označení 
dokument] 
budovy 

Poznámka Ano / ne Datum 
poUízení 

6 Smlouva o správE nemovitosti  X    

7 Písemnosti související s 
nájmem  X    

7.1  Nájemní smlouva X    
       

8 
Písemnosti související 
s provádEním údržby, oprav a 
zajiš[ováním služeb 

 X    

  Smlouva o dodávce tepla a 
teplé vody     

8.1  Smlouva o dodávce el. energie X     
  Smlouva o dodávce plynu     
8.2  Smlouva o dodávce vody X     

8.3  Smlouva o odvodu odpadních 
vod X     

8.4  Smlouva o zajištEní úklidu X     

  Smlouva o údržbE vnEjších 
prostor     

8.5  Smlouva o odvozu odpadu X     

8.6  
Smlouva o konektivit◎ 
k internetu X    

       
       
       
       



6. PUehled dokumentace nutné pro výkon správy objektu 

PoUadí 
dokument] 

budovy 
Dokumenty  

Označení 
dokument] 

budovy 
Poznámka Ano / ne Datum 

poUízení 

9 Účetní doklady a doklady k 
daním  X     

9.1  Účetní doklady X     
9.2  Účetní kniha X     
       
10 Smlouvy s penEžními ústavy  X    
10.1  Smlouva o p]jčce X     
10.2  Smlouva o úvEru X     
10.3  Smlouva o bEžném účtu X     
10.4  Smlouva o vkladovém účtu X    
       

11 Pracovní smlouvy a další 
dohody o pracích  X     

       
       
       
       

 

 

 



PUíloha č. 9     PUehled podlahových ploch místností budovy 

CITAI 
 

PUehled podlahových ploch místností 1.PP, 1.NP a 2.NP 

Číslo 
místnosti Účel místnosti Podlahová plocha v m2 

001 Kotelna 13,50 
002 Technická místnost 2,29 
003 ZádveUí 1,62 
004 Dopravní šnek 30,30 
101 ZádveUí 10,29 
102 – A Recepce 36,76 
102 – B Asistentka 19,27 
103 Tiskové centrum 39,50 
104 Sklad 4,05 
105 Sklad 4,03 
106 Úklid 1,20 
107 KuchynE 10,93 
108 Chodba 28,93 
109 KanceláU 30,04 
110 Archiv 9,50 
111 Sklad 9,40 
112 SchodištE, výtah 26,20 
113 Šatna 17,90 
114 Hala 28,24 
115 WC – muži 14,50 
116 WC – invalidé 3,63 
117 WC – ženy 14,50 
118 Technické zázemí 18,75 
119 Konferenční místnost 189,00 
201 WC – pUedsíO 4,28 
202 WC – ženy 2,03 
203 WC – muži 2,03 
204 WC + sprcha 4,02 
205 KanceláU 23,68 
206 Kopírky, tiskárny 17,49 
207 KanceláU 18,89 
208 Servrovna 35,87 
209 KanceláUe 106,99 
210 KanceláU 12,73 
211 Chodba 9,45 
212 KuchynE 13,60 
213 SchodištE, výtah 33,05 



PUíloha č. 10     Funkční dElení místností 1.NP a 1.PP budovy 

CITAI 

 

 
 



PUíloha č. 11     Funkční dElení místností 2.NP budovy CITAI 

 

 
 
 


