
 

 

 

 

 

 

 

N Á J E M N Í    S M L O U V A 

 
 

Smluvní strany: 

 

1) Pronajímatel:  

  

a 

 

2) Nájemce:  

 

/Organizace/ Jméno a příjmení:      

 

/IČ/ Číslo OP:  

 

/Sídlo/ Bydliště:   

 

Telefonické spojení:     

 

 

 

I. 

Předmět nájmu 

 

1.1. Pronajímatel prohlašuje, že je na základě smluvního ujednání s majitelem 

...................................,  oprávněn krátkodobě pronajímat objekt 

..............................................., jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro ..................kraj  

.  

1.2. Předmětem této smlouvy je pronájem objektu: 

.......................................................................................  

 

II. 

Účel nájmu 

 

2.1.  ............................................... se pronajímá shora uvedenému nájemci za účelem 

krátkodobého pobytu, který je zaměřen na výukové, vzdělávací, osvětové nebo 

rekreační aktivity. 

III. 

Doba nájmu 

 



3.1. Nájem je sjednán na dobu určitou  

3.2. Nájem zanikne uplynutím sjednané doby. 

3.3. V den skončení nájmu je nájemce povinen pronajatý prostor vyklidit (zamést, vytřít) a v 

řádném stavu předat odpovědné osobě z ............................................... 

3.4. Neproběhne-li předání včas, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč za každý započatý den zpoždění. 

 

 

IV. 

Cena nájmu a platební podmínky 

 

4.1. Nájemné bylo na základě dohody stanoveno částkou    

4.2. Není-li domluveno jinak, klíče jsou nájemci předány po složení zálohy 2. 000 Kč. 

Záloha je vratná při vrácení klíčů, nebo je použita na nápravu škod. 

4.3. Stanovené nájemné bude nájemcem uhrazeno před podpisem smlouvy. Převzetí výše 

uvedené částky stvrzuje pronajímatel podpisem této smlouvy. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele 

 

5.1. Nájemce je oprávněn užívat nebytové prostory pouze ke sjednanému účelu tak, jak 

vyplývá z čl. II této smlouvy. 

5.2. Nájemce nemá právo bez písemného souhlasu pronajímatele provádět v objektu jakékoli 

úpravy. 

5.3. Nájemce je osobou odpovědnou za pronajatý majetek. 

5.4. Nájemce odpovídá za dodržování veškerých platných hygienických, bezpečnostních a 

protipožárních předpisů. 

5.5. Nájemce je podrobně seznámen s provozním řádem. Provozní řád je jako příloha 

součástí této smlouvy. 

 

 

 

VI. 

Odpovědnost za škody a újmy 
 

6.1. Pronajímatel v žádném ohledu neodpovídá za škody nebo újmy, které by v rámci užití 

pronajatého objektu byly jakýmkoliv způsobem způsobeny třetím osobám. 

6.2. Nájemce odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním na majetku 

pronajímatele i na majetku třetích osob. 

6.3. V případě, že dojde k poškození či rozbití inventáře, je nájemce povinen tuto skutečnost 

nahlásit a domluvit se na úhradě způsobené škody. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

7.1. Všechny případné změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a jsou 

platné po odsouhlasení obou smluvních stran.  



7.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 

č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, a dále 

obecně závaznými právními předpisy.  

7.3. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí. Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, její obsah je jasný a oběma 

smluvním stranám srozumitelný. 

7.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 si ponechá pronajímatel a 1 

stejnopis obdrží nájemce. 

 

 

 

 

V ............... dne ………………………… 

 

 

 

 

 

Za pronajímatele:     Za nájemce: 

 

 

..............................................................   .................................................... 
 

 


