
 

 

 

 

SMLOUVA O  NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor“) a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) 

 
 

Czech Business Properties, s.r.o. 

IČ: 247 00 614, DIČ: CZ 247 00 614 

Praha 1, Těšnov 5, PSČ 110 00 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167160 

Bankovní spojení: 2500110643/2010, Fio Banka a.s.  

Email: info@cbproperties.cz, www.cbproperties.cz 

jednající panem Petrem Staňkem, MBA 

Dále jen jako „Pronajímatel“ 

 

a 

 

 

 

 

 

jako Nájemce na straně druhé 

Dále jen jako „Nájemce“ 

 

 

společně dále také jako „smluvní strany“ 

 

 

TUTO 

 

 

 

 

Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
(dále jen jako „Smlouva“) 
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1. Definice a výklad pojmů 

Všechny definice a výklad pojmů jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany si 

ujednaly, že pro účely této Smlouvy se rozumí: 
 

„Bankovní účet Pronajímatele“ bankovním účtem Pronajímatele se pro účely této 
Smlouvy rozumí bankovní účet Pronajímatele č.: 
2500110643/2010, vedený u Fio Banka, a.s. 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty; 

„Společné prostory“ znamenají části Budovy, jež nejsou konkrétně pronajaty 
ani se neuvažuje, že by byly pronajaty nějakému 
nájemci, a části, jež mají být určeny ke společnému 
užívání Nájemcem a jiných návštěvníků Budovy; 

 „Kč“ znamená zákonnou měnu České republiky; 

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor 
včetně jejích příloh, uzavřenou mezi Pronajímatelem a 
Nájemcem; 

„„Nájemné“ znamená finanční závazek Nájemce k úhradě nájemného  
Pronajímateli za užívání Předmětných prostor v souladu 
s touto Smlouvou,  který  je  podrobněji uveden v článku 
5. této Smlouvy; 

„Poplatek/y za služby“ znamená takovou poměrnou část nákladů hrazenou  
Nájemcem Pronajímateli, jež je blíže vymezena v článku 
6. této Smlouvy; zákon o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor používá v této souvislosti pojem „úhrady za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového 
prostoru“; 

„Nebytové prostory“ znamená nebytové prostory č. p. ……, č. o. 
…nacházející se na adrese …………, Praha ….., PSČ: 
…., která je zapsána na LV č. …., vedeném u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, pro k. ú. ….. a obec Praha (část obce 
……..); jak jsou vyznačeny v příloze 1. této smlouvy, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Předmět nájmu 

2.1..   Pronajímatel přenechává Nájemci do užívání (nájmu) nebytové prostory a Nájemce tyto 

nebytové prostory přebírá do užívání (nájmu) od Pronajímatele za podmínek 

stanovených touto Smlouvou. 

2.2.      Pronajaté nebytové prostory jsou ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. 

2.3.  Nájemce je seznámen se stavem pronajatých nebytových prostor. Nájemce má právo 

užívat i společné prostory předmětné budovy v rozsahu nezbytném pro řádné užívání  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

pronajatých nebytových prostor a pro plnění účelu nájmu uvedeného v Článku 3. odst. 3.1. 
této smlouvy. 

3. Účel nájmu 

3.1.  Účelem nájmu je provozování následující podnikatelské činnosti: ...................Nájemce 

tímto prohlašuje, že je držitelem platného živnostenského oprávnění pro činnost, 

kterou bude v pronajatých nebytových prostorách realizovat, a že řádně plní své 

povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i z dalších platných právních předpisů. 

(dále jen „Účel nájmu“). 

3.2.  Nájemce není oprávněn změnit Účel nájmu bez předchozího písemného souhlasu 

Pronajímatele ve formě dodatku k této Smlouvě. 

4. Doba nájmu 

4.1.  Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou/určitou ……., a to od …….  (dále jen 

„Doba nájmu“).  

5. Nájemné 

5.1.  Nájemné za užívání Předmětných prostor činí na základě dohody smluvních stran této 

Smlouvy částku ve výši ……….,- Kč (slovy: ………… korun českých). Pronajímatel 

není plátcem DPH. 

5.2. Nájemné bude hrazeno Nájemcem Pronajímateli měsíčně dopředu, a to vždy 

nejpozději do ……. dne příslušného kalendářního měsíce. Obě smluvní strany této 

Smlouvy souhlasí, že Nájemné bude hrazeno bezhotovostním převodem na Bankovní 

účet Pronajímatele uvedený shora, nebo na takový účet, který může Pronajímatel 

Nájemci příležitostně písemně oznámit. 

5.3. Nájemné bude valorizováno podle indexu spotřebitelských cen zveřejňovaných 

Českým statistickým úřadem, přičemž jako základ valorizace byla sjednána výše 

indexu platná pro kalendářní měsíc, v němž byla uzavřena tato Smlouva. Jestliže by 

tento index nebyl v budoucnu dále zveřejňován, je rozhodující index nahrazující výše 

uvedený index a jestliže nebude zveřejňován ani tento index, pak platí jako základ 

podobná hodnota vypočítána podle stejných zásad. Pronajímatel nebude provádět 

valorizaci Nájemného v případě, že shora uvedený index nepřesáhne 1% v průběhu 

jednoho kalendářního roku. Nárůst indexu bude Pronajímatelem zjišťován na základě 

srovnání indexů, které byly zveřejněny pro měsíc prosinec stávajícího roku a minulého 

roku. Zvýšení Nájemného a jeho nová platná výše bude písemně oznámena Nájemci.  

V případě, že uvedený index se v průběhu kalendářního roku zvýší o více jak 5%, je 

Pronajímatel oprávněn provést valorizaci Nájemného i v průběhu kalendářního roku. 

Nová výše Nájemného po valorizaci je platná od ledna následujícího roku po roce, ve 

kterém byly indexy porovnávány, popř. od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byl tento index zjišťován v návaznosti na 

meziroční zvýšení o více jak 5%. 

5.4.  Jakákoliv platba podle této Smlouvy se považuje za uskutečněnou v době, kdy je 

připsána na příslušný bankovní účet Pronajímatele. 

 



 

 

 

 

5.5.  V případě, že bude Nájemce s úhradou Nájemného nebo jakýchkoliv jiných plateb 

v prodlení, ať již byl o její úhradu Pronajímatelem požádán, či nikoliv, je Nájemce 

povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

i jen započatý den prodlení.  

6.    Poplatky za služby 

6.1. Nájemce je povinen hradit Pronajímateli Poplatek za služby ve výši ..........., který je 

splatný společně s měsíčním nájemným a představuje k Předmětným prostorám se 

řádně vztahující poměrnou část nákladů, výdajů a výloh, jež jsou uvedeny v odst. 6.2. 

této Smlouvy. Poměrná část nákladů, výdajů a výloh je dána podílem podlahových 

ploch pronajatých Nájemci na celkové ploše pronajímaných nebytových prostor 

v Budově.  

6.2. Náklady, výdaje a výlohy Pronajímatele dle odstavce 6.1. této Smlouvy zahrnují 

zejména: 

(a) dodávku vodného a stočného, nebo jiné samostatně měřené služby; 

(b)  odvoz odpadu; 

(c)  fond oprav a úklid společných prostor domu. 

(d)  pojištění domu, správní poplatky a další poplatky uvedené na zápočtovém listu 

6.3. Pronajímatel po skončení platnosti této smlouvy a nebo dle vlastního uvážení vyhotoví 

a předá Nájemci výkaz o konečném stavu nákladů, výdajů a výloh za každý příslušný 

kalendářní rok udávající výši Poplatku za služby za tento kalendářní rok. Jakékoliv 

opomenutí Pronajímatele zahrnout do takového výkazu částky vynaložené, nebo 

závazky vzniklé v příslušném kalendářním roce nebrání Pronajímateli v tom, aby 

takovou částku, nebo výši závazku zahrnul do vyúčtování za následující kalendářní 

rok. 

6.4. Nájemce se zavazuje uzavřít namísto pronajímatele s příslušnými dodavateli svým 

jménem a na svůj účet smlouvy o dodávkách elektřiny, telekomunikačních služeb 

(telefonní linka, Internet) a případně dalších služeb (odvoz odpadu, rozhlasové a 

televizní poplatky apod.), jejichž poskytování je spojeno s užíváním pronajatých 

nebytových prostor, a to ve lhůtě sedmi (7) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci nezbytnou součinnost. 

7. Další závazky Nájemce 

7.1. Kromě ostatních závazků Nájemce uvedených v této Smlouvě, se tímto Nájemce 

zavazuje, že: 

(a) Bude zacházet s Předmětnými prostorami s řádnou péčí a zajistí, aby všichni jeho 

zaměstnanci, popř. podnájemníci po celou dobu zacházeli s Předmětnými  

prostorami se stejnou řádnou péčí. 

(b) Bude užívat nebytové prostory v souladu s Účelem nájmu, jak je tento uveden v čl. 

3. této Smlouvy. 

(c) Nebude provádět žádné úpravy ani změny Předmětných prostor, pokud takové 

změny nebo úpravy nebudou uskutečňovány na základě předchozího písemného 

souhlasu Pronajímatele a v souladu s platnými povoleními příslušných orgánů 

státní správy a/nebo samosprávy. Pronajímatel výslovně prohlašuje, že se 

nezavazuje k úhradě žádných nákladů na provedení úprav Předmětných prostor. 

Tímto je výslovně dohodnuto, že veškeré takové úpravy nebo změny zůstávají  

 



 

 

 

 

(d) součástí Budovy a zůstávají majetkem Pronajímatele, nebude-li Pronajímatel dle 

svého uvážení požadovat jejich odstranění a uvedení Předmětných prostor do 

stavu, v jakém se nacházely ke dni podpisu této Smlouvy. 

(e) Nájemce se zavazuje provádět a hradit drobné opravy a údržbu pronajatých 

nebytových prostor, a to do výše 2.000,- Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za 

jednu opravu či provedení údržby. 

(f) Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré platné požární a bezpečnostní předpisy a 

normy. Nájemce odpovídá při užívání pronajatých nebytových prostor za revize 

všech elektrických a ostatních spotřebičů používaných v pronajatých nebytových 

prostorách. Revize si zajišťuje nájemce sám podle platných termínů ČSN a návodů 

výrobců, dále v souladu s platnou právní úpravou (zejména dle souboru norem 

ČSN 33-2000 elektrická zařízení) a na požádání předloží pronajímateli zápis o 

platné revizi. Nájemce se zavazuje zajistit, aby veškerá manipulace s přístroji a 

vybavením byla prováděna osobami k tomu způsobilými, oprávněnými a 

kvalifikovanými. 

(g) Umožní Pronajímateli a jiným osobám, zmocněným Pronajímatelem, kdykoliv 

během Doby nájmu vstup do Předmětných prostor za účelem jejich prohlídky a  

kontroly a ke zjištění, jakým způsobem jsou nebytové prostory užívány a v jakém 

jsou stavu. Současně jsou tyto osoby oprávněny do těchto Předmětných prostor 

vstoupit, ve výjimečných případech bez doprovodu Nájemce, nebo jím pověřené 

osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav, či jiná podobná skutečnost. 

O tom musí Pronajímatel Nájemce uvědomit ihned po takovém vstupu do 

Předmětných prostor, jestliže nebylo možno Nájemce informovat předem.  

(h) Nájemce uzavře a bude po celou Dobu nájmu udržovat pojištění vztahující se k 

pojistné události v Předmětných prostorách, nebo jiným škodám běžně 

pojišťovaným v České republice u obdobného podnikání a obdobných 

Předmětných  prostor, na plnou novou hodnotu Předmětných  prostor. 

(i) Nájemce bude po celou Dobu nájmu odpovídat za zničení, odcizení a za jakékoli 

poškození věcí, nalézajících se v pronajatém Předmětném prostoru. Nájemce dále 

odpovídá pronajímateli za škodu na pronajatých nebytových prostorách, 

způsobenou nájemcem, jeho zaměstnanci a/nebo osobami, kterým nájemce 

umožnil do pronajatých nebytových prostor přístup. Nájemce je povinen vzniklou 

škodu vlastním nákladem odstranit, a to nejpozději do 15ti dnů od jejího vzniku. 

(j) Nájemce bude po celou Dobu nájmu udržovat přístup k nebytovému prostoru ve 

stavu obvyklém a bezpečném, tedy zejména v zimních měsících bude odklízet sníh 

před vstupem do provozovny a stejně tak na vstupních schodech do provozovny, 

aby přístup a schody byly v bezpečném stavu a nemohlo tak dojít k úrazu. 

(k) Nájemce se zavazuje zajistit, aby veškerá manipulace s přístroji a vybavením byla 

prováděna osobami k tomu způsobilými, oprávněnými a kvalifikovanými.  

(l) Nájemce je povinen při skladování nebo používání hořlavých a výbušných látek 

postupovat podle zákona o požární ochraně České republiky.  

(m) Nájemce se zavazuje dodržovat při užívání nebytového prostoru veškeré příslušné 

bezpečnostní, požární, technické a hygienické obecně závazné právní předpisy a 

normy platné na území České republiky, jakož i všechny ostatní platné ČSN které 

mají charakter obecně závazného právního předpisu. 

 

 

 



 

 

 

 

(n) Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré písemné bezpečnostní a protipožární 

předpisy a písemné pokyny vydané pronajímatelem pro nebytový prostor. Nájemce 

se zavazuje nést případnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s 

nesplněním této povinnosti a zavazuje se uhradit pronajímateli vzniklé škody a 

sankce, uložené pronajímateli v souvislosti s nesplněním výše uvedených 

povinností. Tímto ustanovením nejsou dotčena obecná ustanovení o náhradě 

škody, dle platných právních předpisů a ostatních ustanovení této smlouvy. 

(o) Oznámí Pronajímateli do patnácti pracovních dnů každou pojistnou událost. 

Nájemce odpovídá za škodu vzniklou jeho zaviněním, zaviněním jeho obchodních 

partnerů a návštěvníků. 

(p) Umožní Pronajímateli provádění nutných oprav či nutných rekonstrukcí 

Předmětných prostor. V případě,  že provádění oprav či rekonstrukcí omezí činnost  

(q) Nájemce v Předmětných  prostorách po dobu delší než sedm (7) pracovních dnů, 

má Nájemce právo na přiměřenou slevu z Nájemného za dobu provádění oprav či 

rekonstrukcí, a to vzhledem k rozsahu omezení užívání Předmětných prostor. 

Nárok na slevu z Nájemného nevznikne, pokud potřeba oprav či rekonstrukce 

Předmětných prostor vznikla zaviněním Nájemce, popř. jeho obchodních partnerů 

či jeho návštěvníků.  Přesáhne-li doba provádění rozsáhlých rekonstrukcí či oprav 

jeden (1) měsíc, má Nájemce právo od této Smlouvy odstoupit s výjimkou 

uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce a/nebo budou-li tyto opravy či 

rekonstrukce prováděny po předchozí dohodě s Nájemcem. 

(r) Je oprávněn užívat nebytové prostory pouze v rozsahu dohodnutém v této 

Smlouvě. 

(s) V případě havárie v nebytovém prostoru a v souvisejících společných prostorech 

domu je nájemce povinen provést zásah, který zamezí vzniku dalších škod na 

majetku pronajímatele jakož i třetích osob. Dále je povinen neprodleně informovat 

pronajímatele o škodách, závadách či ztrátách, k nímž došlo takovouto 

mimořádnou událostí. 

(t) Nájemce je povinen nakládat na vlastní náklady s odpady, které vznikají při 

užívání nebytového prostoru a při užívání společných prostor domu z činnosti 

nájemce, jeho zaměstnanců nebo osob blízkých a krátkodobých návštěvníků 

nebytového prostoru. Při nakládání s takovými odpady je nájemce povinen 

dodržovat příslušné platné obecně závazné právní předpisy a dále se nájemce 

zavazuje podřídit se při nakládání s těmito odpady písemným pokynům 

pronajímatele nebo příslušné správní firmy.   

(u) V případě, že nájemce bude užívat nebytový prostor k jinému účelu, než pro který 

byl stavebně určen (kolaudován), zavazuje se nájemce provést změnu užívání 

nebytového prostoru v souladu se stavebním zákonem a účelem stanoveným v této 

smlouvě, a to na své vlastní náklady ve lhůtě do šesti měsíců ode dne podpisu této 

smlouvy. Do 15 dnů po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o změně 

v užívání předmětného nebytového prostoru je nájemce povinen předložit kopii 

tohoto rozhodnutí pronajímateli. Nesplnění shora uvedených povinností bude dle 

této smlouvy považováno za užívání nebytového prostoru v rozporu s touto 

nájemní smlouvou a může být důvodem výpovědi z nájmu nebytového prostoru ze 

strany pronajímatele. 

 

 

 



 

 

 

 

7.2. Nájemce se zavazuje, že bude Pronajímatele informovat o: 

(a) o insolvenčním řízení zahájenému proti Nájemci, jakož i insolvenčním řízení ve 

vztahu k Podnájemci, a to nejpozději do patnácti dnů od zahájení takového řízení; 

(b) o jakémkoliv převodu, sloučení nebo splynutí, nebo jiné závažné změně ve 

vlastnické struktuře Nájemce. 

7.3. Nájemce prohlašuje, že je mu znám stav Předmětných prostor a potvrzuje, že jsou pro 

Účel nájmu stanovený touto Smlouvou vhodné, přiměřeně vybavené a užívání 

schopné.  

7.4. Nájemce převezme nebytové prostory ve stavu, v jakém se nacházejí ke dni podpisu 

této Smlouvy, nedohodnou-li si smluvní strany písemně jinak. 

7.5 Nájemce se zavazuje přijímat písemnosti od pronajímatele na adrese uvedené 

v záhlaví této smlouvy (dále jen smluvená adresa). V případě změny smluvené adresy 

v záhlaví této smlouvy se nájemce zavazuje neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od 

změny smluvené adresy učinit písemné prohlášení či dodatek této nájemní smlouvy o 

změně smluvené adresy. Do doby provedení takového prohlášení či dodatku je 

nájemce povinen zajistit přijímání písemností na stávající smluvené adrese uvedené 

v platném znění této smlouvy. Za den doručení písemnosti (výpovědi, odstoupení od 

smlouvy, nebo jakékoliv jiné písemnosti) od pronajímatele nájemci bude pro účely 

této smlouvy též považován den, kdy uplynul při druhém pokusu o doručení poslední 

den doby pro uložení doporučené zaslané písemnosti na příslušné poště v obvodu 

smluvené adresy, v případě, že si nájemce písemnost nepřevezme.  

 

 

8. Další závazky Pronajímatele 

8.1. Kromě ostatních závazků Pronajímatele uvedených v této Smlouvě, se tímto 

Pronajímatel zavazuje, že: 

(a) zajistí klidné a nerušené užívání Předmětných  prostor s výjimkami v této Smlouvě 

uvedenými; 

(b) bude po celou Dobu nájmu mít uzavřenu pojistku vztahující se na škody, 

způsobené poškozením Budovy (zejména elementárními vlivy - živly). 

Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv jiné škody, zejména neodpovídá za škody na 

vnesených a odložených věcech a  není  ani  povinen  uzavírat v tomto smyslu 

pojistné smlouvy. 

9. Podnájem Předmětných prostor 

9.1. Nájemce není oprávněn pronajaté nebytové prostory nebo jejich část přenechat do 

podnájmu další osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Udělení 

tohoto souhlasu je závislé výlučně na uvážení Pronajímatele. 

9.2. Pronajímatel je oprávněn bez souhlasu Nájemce postoupit jakákoliv práva z této 

Smlouvy na třetí osobu. Nájemce se zavazuje, že v případě změny vlastníka 

Předmětných prostorů, podepíše novou Nájemní smlouvu, která bude svým obsahem 

odpovídat právům a povinnostem stanoveným touto Smlouvou, a to bezodkladně po 

výzvě Pronajímatele. Poruší-li Nájemce tuto svoji povinnost, je  

 

 



 

 

 

 

Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši desetinásobku 

měsíčního nájemného bezprostředně splatného před porušením této povinnosti. 

10. Ukončení Smlouvy, výpovědní doba, smluvní pokuta 

10.1. Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 

u výpovědi ze strany Pronajímatele činí tři měsíce a počítá se od prvého dne 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Nájemci. V případech 

výpovědi dané Pronajímatelem z důvodu, že Nájemce je o více než dvacet 

kalendářních dnů v prodlení s úhradou Nájemného, Poplatků za služby nebo jejich 

částí nebo se zálohami na tyto platby, a toto prodlení nenapraví ani v následné 

desetidenní lhůtě počítané ode dne doručení písemné výzvy Pronajímatele k jejich 

úhradě, činí výpovědní lhůta pět pracovních dní a počítá se ode dne následujícího po 

doručení výpovědi Nájemci. 

10.2. Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta u 

výpovědi ze strany Nájemce činí tři měsíce a počítá se od prvého dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi Pronajímateli. 

10.3. Po skončení nájemního vztahu založeného touto Smlouvou předá Nájemce nebytové 

prostory Pronajímateli ve stavu, v němž je převzal, s přihlédnutím k obvyklému 

opotřebení. Pokud za trvání Doby nájmu Nájemce provedl jakékoli úpravy 

Předmětných prostor, uhradí Pronajímatel Nájemci za tyto úpravy, které se staly 

trvalou součástí Budovy částku do maximální výše 5.000,- Kč. Nájemce nemá nárok 

na úhradu těchto úprav nebytových prostor v případě, že byly provedeny bez 

předchozího písemného souhlasu Pronajímatele a Nájemce je povinen tyto úpravy 

odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany této Smlouvy písemně jinak. 

10.4. Na zajištění Nájemného má Pronajímatel zástavní právo k veškerým movitým věcem, 

které se nacházejí v Předmětných prostorách a které patří Nájemci. Pronajímatel může 

zadržet veškeré movité věci, které jsou ve vlastnictví Nájemce a které se nacházejí 

v Předmětných prostorách, jestliže se Nájemce stěhuje a/nebo jsou-li tyto movité věci 

odstraňovány, ačkoli Nájemné není zaplaceno nebo dostatečným způsobem zajištěno. 

11. Jistina 

11.1. Nájemce složil dne ….. hotově do rukou Pronajímatele částku ve výši …..,- Kč jako 

jistinu na plnění povinností stanovených Nájemci touto Smlouvou, příp. obecně 

závaznými právními předpisy (dále jen „Jistina“). Z takto složených finančních 

prostředků Nájemci neplyne úrok.  

11.2. V případě ukončení nájemního vztahu založeného touto Smlouvou, jestliže nebytové 

prostory byly Pronajímateli předány řádně, v souladu s touto Smlouvou a uhrazeny 

veškeré závazky Nájemce vyplývající z této Smlouvy, bude Jistina, event. její část, 

Nájemci vrácena ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného zpětného 

předávacího protokolu, který bude deklarovat předání Předmětných prostor 

Pronajímateli bez jakýchkoliv vad oběma smluvními stranami.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11.3. Pronajímatel si vyhrazuje a Nájemce souhlasí s případným použitím Jistiny na úhradu 

dluhu na Nájemném, Poplatku za služby, odstranění poškození a závad způsobených 

Nájemcem v či na Předmětných prostorách, pokud je Nájemce neodstraní na výzvu  

Pronajímatele ve stanovené lhůtě sám, jakož i ve prospěch úhrad úroků z prodlení za 

jakékoliv opožděné platby dle této Smlouvy ze strany Nájemce nebo k úhradě smluvní 

pokuty podle této Smlouvy. 

11.4. Bude-li použita Jistina k vyrovnání pohledávek Pronajímatele za Nájemcem dle této 

Smlouvy, je Nájemce povinen tuto Jistinu vyrovnat do původní dohodnuté výše 

nejpozději do 15 dnů od čerpání prostředků a doručení písemného oznámení 

Pronajímatele o čerpání Jistiny. Pronajímatel je povinen informovat Nájemce o 

čerpání Jistiny okamžitě. V případě prodlení Nájemce s tímto dorovnáním Jistiny do 

původní výše, jak je uvedeno shora, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000- Kč (slovy: pět-tisíc-korun českých) a současně je 

Pronajímatel v takové případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

12. Označení a reklamy 

12.1. Nájemce není oprávněn umístit v či na Předmětných prostorách jakékoliv reklamní či 

jiné obdobné označení bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.  

13. Odlučitelnost ustanovení, úplné ujednání a změny Smlouvy 

13.1. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy nezákonným, neplatným, či 

nevykonatelným, zákonnost, platnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této 

Smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli 

nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení této Smlouvy nahradí novým, 

které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým 

významem nejblíže. 

13.2. Tato Smlouva představuje konečné a úplné ujednání smluvních stran ve vztahu 

k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerou předešlou korespondenci, jednání či 

jiná sdělení nebo dokumenty mezi smluvními stranami této Smlouvy. Veškeré změny, 

dodatky, vypuštění nebo nahrazení této Smlouvy nebo kterýchkoli jejích podmínek, 

nabývají účinnosti pouze tehdy, jsou-li vyhotoveny v písemné podobě a opatřeny 

podpisem obou smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Odstoupením od této Smlouvy nebo jejím jiným ukončením není dotčeno právo 

Pronajímatele na úhradu dlužných částek, smluvní pokutu nebo na náhradu škody.  

14.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,  

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

14.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

tato Smlouva dnem vzniku nájmu podle čl. 4. této Smlouvy.  

14.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran této Smlouvy obdrží jeden stejnopis.  

 

 



 

 

 

 

14.5. Autentičnost této Smlouvy stvrzují smluvní strany níže svým podpisem. 

 

 

Nedílné přílohy této smlouvy: 

1. Plán s vyznačením pronajímaných předmětných prostor  

2. Předávací protokol předmětných prostor 

 

 

 

V Praze dne  

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

 Pronajímatel            Nájemce 

          Petr Staněk, MBA     

 

 

 

 


