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Příloha č. 1   

NÁJEMNÍ SMLOUVA 

 

Uzavřená níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi společností 

 

1. KOVEX tech s.r.o. 

se sídlem Šumperk, Dolnostudénská 2950/5, PSČ 787 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 

22786…… 

zastoupena ………………, jednatelem  

IČO: 258 60 101 

DIČ: CZ25860101 

(dále také „pronajímatel“) 

            na straně jedné 

 

a 

 

2. Odběratel XY, s.r.o 

se sídlem Šumperk, Jiřího z Poděbrad 32, PSČ 787 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka    

12345 

zastoupená ……………….., r. č. ……….., jednatelem   

společnosti 

IČO: 123 45 678 

DIČ: CZ12345678 

(dále také „nájemce“) 

na straně druhé 

 

(strany sub 1. a 2. dále téţ označovány jako „strany této smlouvy“) 
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Vzhledem k tomu, že: 

 

Pronajímatel je ke dni uzavření této nájemní smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí 

uvedených ve výpise z katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Šumperku pro 

obec Šumperk, katastrální území Šumperk, na listu vlastnictví č. 4672, coţ dokládá výpisem 

z katastru nemovitostí, který tvoří přílohu č. 1 a výpisem z obchodního rejstříku, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy, se strany této smlouvy dohodly, v souladu se zákonem č.  116/1990 

Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění a s ostatními příslušnými 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů na uzavření této: 

 

 

NÁJEMNÍ SMLOUVY 

 

Článek 1 

Předmět nájmu 

 

1.1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k uţívání následující prostory, které 

bude uţívat výlučně nájemce (dále jen „výlučné prostory“ nebo „předmět nájmu“), a to: 

- část  sedmého patra na parcele č. p. st. 2516 o celkové ploše 184 m
2 

 

Všechny v průmyslovém objektu na Dolnostudénské ulici 5, zapsané v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem v Šumperku, na LV 4672, pro obec Šumperk, k. ú. Šumperk 

 

1.2. V rámci nájemného je nájemce rovněţ oprávněn uţívat přístupové plochy k výlučným 

prostorám ve vlastnictví pronajímatele, zapsané v katastru nemovitostí vedeném katastrálním 

úřadem v Šumperku, na LV č. 4672, pro obec Šumperk, k. ú. Šumperk, společné prostory 

jako je vchod do budovy, chodba a část hlavního únikového schodiště, a to pouze pro účely 

pohybu osob a manipulace s materiálem. 

 

Článek 2 

Účel nájmu 

 

2.1. Účelem nájmu je uţívání předmětu nájmu vymezeného v ustanovení čl. 1 této nájemní 

smlouvy nájemce k podnikatelské činnosti – např. zprostředkování velkoobchodu, reklamní 
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činnost, poradenství v oblasti podnikání a řízením aj., viz. ţivnostenské oprávnění tvoří 

přílohu č. 3 této nájemní smlouvy. 

 

2.2. Pronajímatel prohlašuje, ţe předmět nájmu je podle svého stavebnětechnického určení 

vhodný pro účel nájmu a toto uţívání odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. 

 

Článek 3 

Práva a povinnosti pronajímatele 

 

3.1. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu ke dni xx.xx.xxxx, a to ve stavu, v jakém 

se předmět nájmu nachází k tomuto dni. Převzetí předmětu nájmu, včetně jeho stavu ke dni 

předání bude protokolováno ve zvláštním zápisu, který podepíší pronajímatel a nájemce. 

 

3.2. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou 

dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo moţno dosáhnout jak účelu této smlouvy, 

tak i účelu uţívání předmětu této smlouvy. 

 

3.3. Pronajímatel se zavazuje umoţnit nájemci umístění informačních tabulí nájemce na dobře 

viditelném vyhrazeném místě u vchodu do nemovitosti a na vstupních dveřích u pronajatého 

poschodí.  

 

3.4. Pronajímatel se zavazuje umoţnit nájemci a všem jím určeným osobám volný průchod a 

průjezd k předmětu nájmu, a to bezplatně od 7.00 hod do 21.00 hod v pracovní dny i o 

sobotách a nedělích, pokud se nedohodnou jinak. 

 

3.5. Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba jsou oprávněni po předchozí dohodě 

s nájemcem vstupovat do výlučných prostor spolu s osobou pověřenou nájemcem 

v pracovních dnech v běţných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem 

kontroly dodrţování podmínek této smlouvy, jakoţ i provádění údrţby, nutných oprav či 

provádění kontroly elektrického, plynového, vodovodního a dalšího vedení, jestliţe je toho 

zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, ţe provozní hodinou nájemce je doba od 7.00 hod 

do 15.30 hod. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do výlučných prostor ve 

výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím 
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pověřené osoby, avšak pouze v případě, vyţaduje-li to náhle vzniklý havarijní stav či jiná 

podobně závaţná skutečnost. Jestliţe nebylo moţno nájemce informovat předem a zajistit 

jeho účast, tak musí pronajímatel o takovémto vstupu do výlučných prosto nájemce 

neprodleně telefonicky a následně i písmeně informovat. Pro takovéto případy bere nájemce 

na vědomí, ţe pronajímatel bude mít v drţení náhradní klíče k výlučným prostorům, a to 

v zapečetěné schránce, a nájemce není oprávněn provést bez předchozího oznámení 

pronajímateli výměnu zámků. 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti nájemce 

 

4.1. Nájemce je oprávněn uţívat předmět nájmu v rozsahu a k účelům dle této smlouvy, a to 

po celou dobu nájemního vztahu. 

 

4.2. Nájemce je povinen hradit nájemné dle níţe uvedených ustanovení této smlouvy. 

 

4.3. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které 

nastaly v předmětu nájmu nebo na něm, a to jak působením nájemce, tak i bez jeho vlivu a 

vůle a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav 

týkajících se výlučných prostor, které má pronajímatel provést a umoţnit provedení těchto      

i jiných nezbytných oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti 

pronajímateli vznikla. 

 

4.4. Nájemce se rovněţ zavazuje řádně pečovat o výlučné prostory a počínat si tak, aby 

nedocházelo k jejich zničení či poškození a zajistit běţný úklid těchto prostor na své náklady. 

 

4.5. Nájemce je povinen při provozování el. zařízení dodrţovat příslušné normy a zákony a  

zařízení udrţovat v provozuschopném a bezpečném stavu včetně pravidelných kontrol a 

revizí. Do el. zařízení smí zasahovat jen pracovník s kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. el. 

zařízením pro účel této smlouvy se rozumí zařízení počínaje vstupními svorkami přívodního 

kabelu z hlavní rozvodny KOVEX tech. 

 

4.6. Nájemce je povinen dodrţovat podmínky ochrany, bezpečnosti práce, hygieny a 

bezpečnostní podmínky zabezpečení proti vloupání a vykradení výlučných prost. Pro účely 
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zabezpečení předmětu nájmu je nájemce oprávněn předmět nájmu střeţit osobně nebo 

prostřednictvím jiných osob. 

 

Článek 5 

Podnájem 

 

Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu ani jeho část do dalšího nájmu. 

 

Článek 6 

Stavební a jiné úpravy 

 

6.1. Veškeré úpravy prováděné nájemcem vyţadují výslovný a písemný souhlas 

pronajímatele. Nájemce si můţe prostory vymalovat. 

 

6.2. Nedohodnou-li se strany této smlouvy jinak je nájemce povinen ke dni ukončení 

nájemního vztahu vyklidit a odevzdat předmět podnájmu v takovém stavu, v jakém mu byl 

předán při zohlednění běţného opotřebení. 

 

Nájemné a cena služeb souvisejících s užíváním 

 

Článek 7 

Nájemné 

 

7.1. V souladu s ustanovením čl. 4.2. této smlouvy je nájemce povinen platit pronajímateli 

nájemné, které činí za pronajaté prostory: 

a) prostory sedmého patra 

 

284 m
2 

x 600,- Kč tj. 170.400,- Kč /rok 

 

(slovy: jednostosedmdesáttisícčtyřistakorunčeských) 

 

K částce nájemného bude přičteno DPH. 
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V tomto nájemném je zahrnuto i uţívání přístupových ploch a komunikací dle čl. 1, bod 1.2. 

této smlouvy. 

 

7.2. Nájemné se platí vţdy za jeden měsíc dopředu (přičemţ nájemné za toto období             

se stanoví jako jedna dvanáctina ročního nájemného), a to vţdy na základě faktury splatné do 

deseti dnů od doručení. K nájemnému bude účtována daň z přidané hodnoty v příslušné sazbě 

v souladu s platnými právními předpisy. Pronajímatel vystaví daňový doklad na nájemné do 

5. dne v měsíci. 

 

7.3. Nájemné bude automaticky jednou ročně, a to 1. 1. upraveno dle indexu průměrné roční 

míry inflace vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. 

 

7.4. Nájemné se povaţuje za zaplacené okamţikem připsání příslušné částky na účet 

pronajímatele. 

 

Článek 8 

Dodávky služeb a energií 

 

8.1.  Řeší samostatná smlouva. 

 

Článek 9 

Odpovědnost za ekologické a jiné škody způsobené na předmětu nájmu 

 

9.1. Nájemce ručí za ekologické a jiné škody, které byly po začátku nájmu upraveného touto 

nájemní smlouvou způsobeny nájemcem. 

 

Článek 10 

Trvání smlouvy 

 

10.1. Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou, od xx.xx.xxxx do xx.xx.xxxx. V případě, ţe 

nebude tato nájemní smlouva do xx.xx.xxxx vypovězena z důvodu uvedených v čl. 10.2., 

změní se tento nájemní poměr bez dalšího na nájemní poměr na dobu neurčitou s tím, ţe 

kaţdá ze stran této smlouvy má právo vypovědět tuto nájemní smlouvu z jakéhokoli důvodu. 
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Výpovědní lhůta se stanoví na tři měsíce a počíná běţet od prvního dne měsíce následujícího 

po doručení písemné výpovědi. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé 

smluvní straně. 

 

10.2. Nájemní smlouvu je moţno vypovědět, a to z následujících důvodů: 

a) nájemce uţívá předmět nájmu v rozporu s nájemní smlouvou, 

b) nájemce je o více neţ jeden měsíc v prodlení s placením nájemného, 

c) nájemce nebo osoby, které s ním uţívají předmět nájmu, přes písemné upozornění hrubě 

porušují pořádek, 

d) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, v nichţ se nachází předmět 

nájmu, které brání uţívání předmětu nájmu nájemcem, 

e) nájemce přenechal předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, 

f) nájemce závaţným způsobem porušuje své povinnosti stanovené touto smlouvou,                

a to pouze po předchozím písemném upozornění obsahujícím specifikaci závaţných porušení 

smlouvy a po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění vytčených nedostatků, která však 

nebude kratší neţ jeden měsíc. 

 

10.3. Nájemce můţe vypovědět nájemní smlouvu před uplynutím sjednané doby jestliţe: 

a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si předmět nájmu najal, 

b) předmět nájmu se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilým ke smluvenému uţívání 

c) pronajímatel závaţným způsobem porušuje své povinnosti stanovené touto smlouvou,  

a to pouze po předchozím písemném upozornění obsahujícím specifikaci závaţných porušení 

smlouvy a po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění vytčených nedostatků, která však 

bude kratší neţ jeden měsíc 

 

10.4. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta 

činí tři měsíce a počíná běţet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi. 

 

Článek 11 

Pojištění 

 

Pronajímatel prohlašuje, ţe má uzavřené ţivelní pojištění pojistnou smlouvou č. 7591263219. 

Pronajímatel neodpovídá za škody na vnesených věcech (řeší nájemce vlastní pojistkou). 
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Článek 12 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

12.1. Veškeré změny a dodatky této nájemní smlouvy je nutno činit v písemné formě. 

 

12.2. Salvatorní usnesení: 

V případě, ţe některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, 

zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné 

nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, resp. účinným,         

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neplatného nebo neúčinného ustanovení. 

 

12.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nich kaţdé má platnost originálu, 

přičemţ pronajímatel obdrţí po dvou vyhotoveních a nájemce po dvou vyhotoveních. 

 

12.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, ţe tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a 

svobodnou vůli, coţ ztvrzují svými podpisy. 

 

V Šumperku dne ……… 

 

Přílohy : 1/ Výpis z katastru nemovitostí  

  2/ Výpis z obchodního rejstříku pronajímatele 

3/ Ţivnostenské oprávnění nájemce 

4/ Výpis z obchodního rejstříku nájemce 

 

 

 

 

 

……………………………..   ………………………… 

Nájemce   Pronajímatel 
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Příloha č. 2  

S m l o u v a  č. xy 

o nájmu nebytového prostoru 

 

Účastníci: 

 

KOVEX tech s.r.o. 

se sídlem Dolnostudénská 2950/5, 787 01 Šumperk 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 22786 

zastoupená ......................., jednatel 

IČ: 258 60 101 DIČ: CZ25860101 

 

(dále jen jako „pronajímatel“)  

 

a 

 

Nájemce XY s.r.o. 

se sídlem Šumperk, Jiřího z poděbrad 32, PSČ 787 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 12345 

zastoupená ..............................., jednatel 

IČ:  123 45 67 DIČ: CZ124567 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 100-1245680100 

Je/není plátce DPH. 

(dále jen jako „nájemce“), 

  

 

kteří prohlašují, ţe jsou způsobilí uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilí nabývat v rámci 

právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti 

 

 

uzavřeli dnešního dne tuto 
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S M L O U V U  č. xy 

o nájmu nebytového prostoru 

 

I. 

Vlastnické vztahy 

 

1. Pronajímatel prohlašuje, ţe je vlastníkem nemovitosti, a to stavby pro výrobu a skladová 

č.p. 2950 umístěné na pozemku parc. č. st. 2513 zastavěná plocha a nádvoří, a to 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, okres Šumperk zapsaných pro toto k.ú., obec a 

okres u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj. 

 

II. 

Předmět nájmu 

 

1. Pronajímatel pronajímá nájemci a nájemce přijímá do uţívání nebytové prostory v sedmém 

nadzemním podlaţí budovy v budově uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy o velikosti 284 m
2
.  

 

2. Celková výměra pronajatých nebytových prostor činí 284 m
2
. Přesné vyznačení 

pronajatých nebytových prostor včetně rozměrů je vyznačeno v přiloţeném půdorysném 

evakuačním plánku budovy, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

3.Nájemce má právo uţívat pro své podnikatelské účely níţe uvedené, především pro přístup 

svých zaměstnanců, obchodních partnerů  a návštěvníků do pronajatých nebytových prostor, 

společnou chodbu domu, která však není předmětem nájmu. Součástí oprávnění nájemce 

v nájemním vztahu je nepřetrţité vyuţívání sociálních zařízení pro zaměstnance nájemce 

v objektu. Cena za poskytnutí tohoto práva je zahrnuta v nájemném. 

 

III. 

Účel nájmu 

 

1. Nebytové prostory se přenechávají nájemci za účelem provozování jeho podnikatelské 

činnosti od xx.xx.xxx, a to pro činnosti uvedené v jeho ţivnostenském listu č. xy ze dne xy 

vydaným odborem ţivnostenského úřadu xy, tj. pro např. zprostředkování velkoobchodu, 

reklamní činnost, poradenství v oblasti podnikání a řízení, ……. Od okamţiku platnosti této 

smlouvy je nájemce oprávněn vyuţívat pronajaté nebytové prostory k jejich přípravě a 
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uzpůsobení nezbytnému pro výkon jeho podnikatelské činnosti, tj. jako kancelářské prostory 

a ode dne její účinnosti v těchto, za splnění podmínky sjednané v bodě 2. tohoto článku níţe i 

podnikat . 

 

Hodlá-li nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru předmět 

podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem vyuţití nebytových prostor, je 

povinen oznámit to pronajímateli a vyţádat si jeho předchozí písemný souhlas. 

 

2. Nájemce je oprávněn a povinen uţívat věci tvořící předmět nájmu dle čl. II. této smlouvy 

pouze k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny, přičemţ v této souvislosti bere na vědomí 

nezbytnost dosaţení změny účelu uţívání předmětu nájmu v souladu s touto smlouvou, 

rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, a to činností nájemce uskutečněnou po dohodě 

obou účastníků  z jeho iniciativy a na jeho náklady. Z důvodu v předchozí větě uvedeného pak 

pronajímatel uděluje nájemci generální plnou moc, a to ve vztahu k předmětu nájmu pro 

jednání se všemi orgány a organizacemi, jakoţ i k získání potřebných dokladů nezbytných k 

vydání rozhodnutí (vč. jeho nabytí právní moci) příslušného stavebního úřadu změně jeho 

účelu uţívaní předmětu nájmu, v souladu s účelem sjedným v této smlouvě, a to včetně 

jednání s příslušným stavebním úřadem  a zastupováním pronajímatele v řízení o změně účelu 

uţívání předmětu nájmu před ním. Nájemce se přitom současně zavazuje v této souvislosti 

opatřené originální doklady, po případném zhotovení si jejich ověřených či neověřených kopií 

pro svou potřebu, tyto předat bezodkladně pronajímateli k jejich zaloţení a archivaci, stejně 

jako veškerá zatímní,  procesní, jakoţ i konečná rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a 

všech ostatních zaintersovaných orgánů a organizací. 

 

3. Nájemce prohlašuje, ţe si předmět nájmu prohlédl, ţe je mu dobře znám, a ţe ho bez 

výhrad přejímá do uţívání ve stavu způsobilém k uţívání, a to k účelu dle této smlouvy 

předávacím protokolem, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.  

 

4. Změnit dohodnutý účel nájmu nebytových prostor můţe nájemce jen na základě písemného 

souhlasu pronajímatele.  
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IV. 

Doba nájmu 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou .  

 

2. Nájemní vztah touto smlouvou zaloţený  můţe zaniknout:  

a) písemnou dohodou obou účastníků, 

b) výpovědí i bez uvedení důvodu s oběma účasníky výslovně dohodnutou výpovědní lhůtou 

v trvání ............ měsíce počínající běţet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němţ 

došlo k doručení výpovědi příslušnému účastníkovi. Oba účastníci se dohodli, ţe nájmce 

nemá dle ust. § 2315 zákona č. 89/2012 Sb.  (dále jen "NOZ") v případě, ţe nájem skončí 

výpovědí ze strany pronajímatele, právo na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového 

nájemce převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem, a to i kdyţ 

nebyl nájem pronajímatelem vypovězen pro hrubé porušení povinností vypovězeným 

nájmcem; oba účastníci se dohodli, ţe proti takové výpovědi bez uvedení důvodu nemá ţádný 

z účastníků moţnost námitek, ani právo ţádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi,  

c) výpovědí podanou pronajímatelem nájemci bez výpovědní doby v případě, ţe nájemce 

bude v prodlení s úhradou nájemného, zálohy či doúčtování za sluţby či jejich části po dobu 

delší jak 30 kalendářních dnů; účinky takové výpovědi této smlouvy pronajímatelem bez 

výpovědní doby nastávají dnem doručení takové výpovědi nájemci nebo dnem, v němţ 

nájemce odmítl tuto převzít, přičemţ oba účastníci dohodli, ţe i po ukončení nájemního 

vztahu výpovědi bez výpovědní doby ze strany pronajímatele bude povinen zaplatit nájemce 

pronajímateli oběma účastníky dohodnutou náhradu za uţívání předmětného nebytového 

prostoru a za sluţby ve výši 1,5 násobku průměrné výše nájmu a dosud hrazené ceny            

za sluţby ze jeden kalendářní den vypočtený z období předchozích tří kalendářní měsíců, a 

bude-li nájem trvat po dobu kratší, pak od počátku nájmu, a to za kaţdý kalendářní den od 

obdrţení takové výpovědi bez výpovědní doby nájemcem aţ do vyklizení a předání předmětu 

nájmu pronajímateli 

d) zánikem některého z účastníků bez právního nástupce 

e) z dalších zákonem stanovených důvodů. 

 

3. Oba účastníci se dohodli, ţe v případě, pokud Nájemce do xx.xx.xxxx. z důvodů výlučně 

na jeho straně odstoupí od této nájemní smlouvy nebo fakticky ke stejnému dni nezačne 

předmět nájmu uţívat, bude povinen zaplatit Pronajímateli jako odstupné oběma účastníky 
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sjednanou částku ve výši trojnásobku nájemného (bez DPH) sjedaného v článku V., odst. 1 

této smmlouvy níţe; to neplatí pokud nebude moci být zahájeno uţívání Nájemcem předmětu 

nájmu z důvodu na straně účastníků nezávislého, tj. pro nevyklizení předmětu nájmu 

předchozím nájemcem. 

 

V. 

Výše nájemného a ceny služeb 

 

1. Nájem 

1. Za uţívání předmětu nájmu uvedeného v článku II., odst. 1 této smlouvy bylo dohodnuto 

nájemné  

ve výši 14 200 Kč/m2/měsíc, tj. 170 400 Kč/m2/rok.   (50 Kč/m2/měsíc, tj. 600 Kč/m2/rok.) 

 

 Nájemné za uţívání nebytových prostor bude nájemce hradit měsíčně, a to ve výši 14 200 

Kč.  

   

K výše uvedeným cenám bude připočtena příslušná daň dle platného zákona o dani z přidané 

hodnoty (dále jen DPH). 

 

2. Služby  

1. Řeší samostatná smlouva 

   

K výše uvedeným cenám bude připočtena příslušná daň dle platného zákona o dani z přidané 

hodnoty (dále jen DPH). 

 

3. Způsob úhrady 

1. Počínaje měsícem x 2014 bude nájemce hradit měsíční nájemné za uţívání nebytových 

prostor ve výši 14 200 Kč. Celkové nájemné bude nájemce platit pronajímateli na základě 

faktur vystavených pronajímatelem, a to se splatností vţdy nejpozději do 16. dne v měsíci     

za daný měsíc na jeho účet 12345678910/0100 nebo na účet později pronajímatelem nájemci 

písemně sdělený. 

Faktury budou zasílány v elektronické podobě na e-mail nájemce, a to 

odběratelxy@seznam.cz. 

K výše uvedeným cenám bude připočtena příslušná daň dle platného zákona o DPH. 
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4. Jistota 

1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli ke dni podpisu této smlouvy hotově proti 

potvrzení/ na jeho účet č. 12345678910/0100 vedený u Komerční banky a.s. peněţní jistotu 

ve výši dvouměsíčního nájemného, tj. 28 400 Kč, kterou je pronajímatel oprávněn pouţít 

v případě jakýchkoliv nedoplatků nájemce pronajímateli z téhoţ titulu vzniklých popř. tuto 

pouţít na úhradu škody způsobené pronajímateli při uţívání nebytového prostoru nájemcem    

či dalšími třetími osobami, jimţ nájemce umoţnil do těchto vstoupit. V opačném případě pak 

bude peněţní jistota nájemci vrácena v plné výši při ukončení nájmu výše uvedených 

nebytových prostor. 

 

VI. 

Valorizace nájemného a služeb 

 

1. Oba účastníci se dohodli, ţe pronajímatel je oprávněn sjednané nájemné kaţdoročně 

valorizovat na následující období podle roční míry inflace dle oficiální statistiky, vyhlášené 

Českým statistickým úřadem za rok předchozí. Valorizace nájemného se bude vztahovat vţdy 

na období leden aţ prosinec příslušného roku. O tuto finanční částku se zvyšuje základ 

nájemného, platného k 31.12. uplynulého kalendářního roku, pro rok následující, a to i pro 

takový příslušný rok zpětně. 

 

2. Pronajímatel přitom oznámí bez zbytečného odkladu nájemci odpovídající nárůst 

nájemného, a to nejpozději do května běţného roku s tím, ţe doplatek valorizovaného 

nájemného za měsíc leden aţ květen bude uhrazen jednorázově s nájemným hrazeným          

za měsíc červen. 

 

3. Oba účastníci této smlouvy se současně dohodli, ţe pronajímatel je oprávněn jednostranně 

písemně zvýšit v případě nárůstu jeho nákladů za dodávku sluţeb a médií do budovy v nichţ 

se nachází touto smlouvou pronajatý nebytový prostor úhradu za sluţby a média, a to 

v poměrné výši na jeho výměru  připadající.  

 

 

 

 

 

 



 

 7 

VII. 

Úrok z prodlení 

 

1. Nezaplatí-li nájemce nájemné do dne splatnosti shora uvedené, dohodli se oba účastníci,    

ţe nájemce bude povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dluţné 

částky za kaţdý den prodlení a dále bude-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného po dobu 

delší jak 30 dnů, je pronajímatel oprávněn zastavit jejich poskytování a dané nebytové 

prostory bude pronajímatel  oprávněn bez dalšího souhlasu nájemce vyklidit za přítomnosti 

notáře a další třetí osoby, která není zaměstnancem pronajímatele a věci v nich se nacházející 

uskladnit na náklady nájemce.  

2. Pronajímatel má přitom, v souladu s ust. § 1395 NOZ, zadrţovací právo k movitým věcem, 

které se nachází v předmětu nájmu a patří nájemci. 

 

VIII. 

Další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele jím uţívaný 

předmět nájmu či jeho část přenechat do podnájmu či umoţnit jeho uţívání třetím osobám. 

 

2. Nájemce v pronajatých prostorách odpovídá za dodrţování všech platných zákonů, 

stavebních a bezpečnostních předpisů a platných norem a je povinen plnit povinnosti 

vyplývající z platných právních předpisů příslušejících jinak vlastníku pronajatých věcí a nést 

sankce vyplývající z jejich porušení, zejména v oblasti protipoţární ochrany, hygieny, 

bezpečnosti práce aj. Pokud nájemce ţádá o Změnu účelu uţívání u Městského úřadu             

v Šumperku, odbor stavební, je povinen si zajistit Poţárně bezpečnostní řešení, a to na vlastní 

náklady, včetně jeho plnění a dodrţování. Nájemce prohlašuje, a svým podpisem na této 

smlouvě níţe připojeným stvrzuje, ţe se seznámil s platným poţárním řádem, poţárním 

evakuačním plánem a poţárními poplachovými směrnicemi pronajímatele (pro objekt v němţ 

se předmětný nebytový prostor nachází), které tvoří nedílnou přílohu a součást  této smlouvy 

č. 3 a 4, přičemţ nájemce se současně zavazuje, ţe s těmito dokumenty bezodkladně seznámí 

rovněţ své zaměstnance a další osoby, které se budou dlouhodoběji v pronajatých prostorech 

zdrţovat. Nájemce je dále povinen po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, jakoţ      

i uţívání předmětného nebytového prostoru samostatně poţární ochranu pronajatého prostoru, 

včetně dodrţování veškerých platných poţárních předpisů a norem. 
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3. Nájemce odpovídá pronajímateli za veškeré škody, které způsobí svou podnikatelskou 

činností na předmětu nájmu a za škody vzniklé nesplněním povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

 

4. Nájemce není oprávněn umoţnit přístup, chování či zdrţování v předmětu nájmu zvířatům, 

zejména psům a kočkám bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 

 

5. Nájemce je povinen umoţnit pronajímateli vstup do pronajatých nebytových prostor         

za účelem kontroly, a to v pracovní dny po předchozím ohlášení. Jedno vyhotovení klíčů 

k pronajatým nebytovým prostorám předá nájemce v jím zapečetěné obálce a to pro 

mimořádné případy pouţití ( např. poţár ). Dojde-li k vloupání do pronajatého nebytového 

prostoru mimo pracovní dobu nájemce, je povinna tuto skutečnost osoba pověřená 

pronajímatelem bezodkladně telefonicky ohlásit osobě písemně určené nájemcem. ( ke dni 

uzavření smlouvy je jím za nájemce Dagmar Ignačáková, mobilní číslo +420 777 555 444). 

 

6. Nájemce je povinen, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdrţení jím takové informace, 

sdělit a doloţit pronajímateli zaloţení, změnu či zánik skutečností týkajících se jeho 

podnikání, zejména vznik či zánik plátcovství daně z přidané hodnoty, změnu místa               

či způsobu podnikání, změnu příjmení atd., nebo v téţe lhůtě takto učinit na vyzvání 

pronajímatele; v opačném případě se oba účastníci dohodli, ţe pronajímatel nenese 

odpovědnost za nesprávnost případných údajů na faktuře či jiných dokladech jim 

vystavovaných či vedených, přičemţ současně pro takový případ platí právní doměnka,        

ţe takové neaktualizované údaje, jeţ má pronajímatel k dispozici jsou správné. Bude-li pak     

z důvodu neplnění oznamovací a prokazovací povinnosti nájemce uvedené v předchozí větě 

způsobena škoda pronajímateli (např. doměřením mu dodatečné daňové povinnosti) či jiné 

třetí osobě, je povinen tuto škodu nájemce pronajímateli nebo takto poškozené třetí osobě      

v plné výši uhradit. 

 

7. Nájemce je oprávněn uţívat předmět nájmu jen k účelu stanovenému touto smlouvou         

a dodrţovat při tom příslušné protipoţární, bezpečnostní, hygienické a ostatní právní 

předpisy. Veškeré souhlasy dotčených  úřadů, ostatních orgánů státní správy, samosprávy       

a pod., potřebné ke své provozní činnosti v najatých prostorách, si nájemce zajistí sám, na 

vlastní náklady. Za porušení shora uvedených předpisů rovněţ odpovídá nájemce před 

příslušnými, zejména státními orgány sám a v celém rozsahu. 



 

 9 

8. Pronajímatel je povinen nebytové prostory vlastním nákladem udrţovat ve stavu 

způsobilém k obvyklému uţívání. Pronajímatel je oprávněn poţadovat vstup do nebytových 

prostorů za účelem kontroly, zda je nájemce uţívá řádným způsobem a k účelu uvedenému   

ve smlouvě. Termín prohlídky nebytových prostorů pronajímatel nájemci oznámí 

v dostatečném časovém předstihu. 

 

9. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv po celou dobu 

trvání nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo moţno dosáhnout účelu nájmu dle této 

smlouvy.  

 

10. Pronajímatel je oprávněn provádět pravidelné kontroly a revize rozvodů a zařízení 

tvořících součást nebytových prostor.  

 

11. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci přístup do pronajatých prostor 24 hodin denně, 

včetně sobot a nedělí a státem uznávaných svátků.  

 

12. Pronajímatel souhlasí s tím, aby nájemce umístil označení své firmy, odsouhlasené 

příslušnými orgány státní správy a pronajímatelem, na hlavním vstupu do pronajatého 

prostoru, nejvýše však o rozměru 790 cm
2 

, a to v místě k tomu pronajímatelem určeném pro 

všechny nájemce, včetně zachování stylu a barvy písma. Mimo místo pronajímatelem určené 

a bez jeho souhlasu není nájemce oprávněn umístit označení své firmy v pronajatém prostoru, 

zejména vstupní dveře do pronajatého prostoru. 

 

13. Oba účastníci se dohodli, ţe Pronajímatel bude povinen zajišťovat  úklid, a to včetně 

odklízení sněhu před pronajatým nebytovým prostorem.  

 

IX. 

Úpravy, opravy a údržba pronajatého majetku 

 

1. Úpravy, opravy pronajatého majetku, včetně stavebních úprav není nájemce oprávněn 

provádět bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, obsahující jejich věcný             

a v případně stavebních úprav i finanční rozsah. Nájemce je povinen se zdrţet jakýchkoliv 

jednání, která by rušila nebo mohla ohrozit výkon ostatních uţívacích a nájemních práv 

v objektu, v němţ se nachází pronajaté prostory. Nájemce se zavazuje zajistit dodrţování 
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čistoty a klidu nejen svými zaměstnanci, ale rovněţ svými návštěvníky v předmětné 

nemovitosti v níţ se pronajaté nebytové prostory nacházejí.    

 

2. Obě strany této smlouvy se dohodly na tom, ţe po celou dobu trvání nájmu bude nájemce 

hradit běţnou údrţbu a drobné opravy včetně malování, vnitřních nátěrů oken a dveří, 

výměny zámků a zasklívání skleněných výplní oken a dveří.  

 

3. Nájemce je povinen pečovat o pronajaté věci, chránit je před poškozením a bez zbytečného 

odkladu oznámit pronajímateli hrozící škody, závady a potřebu oprav, které má pronajímatel 

provést. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá 

nároky, které by mu jinak příslušely pro nemoţnost nebo omezenou moţnost uţívat předmět 

nájmu pro vady věci, jeţ nebyly včas pronajímateli oznámeny.  

 

4. Nájemce je povinen snášet omezení v uţívání pronajatých věcí v rozsahu nutném pro 

provedení jejich oprav a údrţbu.  

 

X. 

Pojištění 

 

1. Pronajímatel se podílí na pojištění objektu dle čl.I.1. proti škodám ze ţivelných událostí. 

Pronajímatel se zavazuje pojistit na celou dobu platnosti smluvního vztahu dle této smlouvy 

nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy proti poţáru a nahodilým událostem a dále pojistit 

svou odpovědnost za  škody, které by mohl svou činností nájemci způsobit. 

 

2. Nájemce se zavazuje, ţe uzavře příslušná pojištění v takovém rozsahu, aby v případě,      

kdy v souvislosti s jeho činností vznikne na předmětu nájmu  škoda, bylo zajištěno uhrazení 

škody.  

 

3. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné vzniklé škody na zboţí a zařízení, vnesené 

nájemcem. 
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XI. 

Předání předmětu nájmu 

 

1. Převzetí předmětu nájmu nájemcem včetně jeho stavu, počtu předaných klíčů apod. bude 

protokolováno ve zvláštním zápise, který podepíší pronajímatel a nájemce. Zápis je jako 

příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.  

 

2. V případě ukončení nájmu, a to uplynutím sjednané doby nájmu, dohodou nebo z důvodů 

uvedených v čl. IV. této smlouvy, se zavazuje nájemce uvést pronajatý prostor do původního 

stavu s přihlédnutím k normálnímu opotřebení, vymalovaný, a to nejpozději posledním dnem 

trvání nájemního vztahu. V případě, ţe předmětný nebytový prostor nebude nájemcem včas 

vyklizen, dohodli se oba účastníci této smlouvy výslovně, ţe pronajímatel bude oprávněn     

za přítomnosti notáře a další třetí osoby, která není zaměstnancem pronajímatele, nebytový 

prostor vyklidit, a věci v něm se nacházející uskladnit na náklady nájemce, popř. v souladu     

s příslušnými právními předpisy tyto sepsat soudním úředníkem a následně vydraţit k úhradě 

dluhu nájemce na nájemném či sluţbách. Pro případ porušení povinnosti v čas vyklidit 

předmět nájmu dle první věty tohoto odstavce sjednávají všichní účastníci smluvní pokutu     

k tíţi nájemce ve prospěch pronajímatele ve výši 10% měsíčního nájemného za kaţdý den 

prodlení s vyklizením po lhůtě aţ do vyklizení. Nárok pronajímatele na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v předchozí větě však vzniká pronajímateli v případě jeho jednostraného 

odstoupení pro neplacení nájemného či sluţeb aţ desátého kalendářního dne po doručení 

takového odstoupení nájemci s tím, ţe nárok pronajímatele vůči nájemci na náhradu              

za uţívání a sluţby i po tuto dobu, tj. od obdrţení jednostranného odstoupení od této smlouvy 

(aţ do vyklizení a předání předmětu nájmu nájemcem pronajímateli) sjednaný v ust. čl. IV., 

odst. 2, písm. c) této smlouvy shora zůstává zachován. 

 

XII. 

Rozhodčí doložka a Salvátorská klauzule 

 

1. Účastníci se zavazují, ţe se veškeré spory budou snaţit řešit smírnou cestou. 

Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou moţné, bude oprávněn podat kterýkoliv účastník 

smlouvy, s vyloučením pravomoci obecných soudů, návrh (ţalobu) na konečné vyřešení sporu 

(rozhodnutí) k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
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komoře České republiky v Praze,  v souladu s jeho rozhodčím řádem,  a to jedním rozhodcem 

jmenovaným takovým soudem. 

Účastníci se zaváţí, ţe rozhodnutí zvoleného rozhodčího soudu je konečné, přičemţ toto       

se zavazují splnit a budou brát na vědomí, ţe v případě nesplnění takovéhoto rozhodnutí 

zvoleného rozhodčího soudu můţe oprávněný účastník poţádat o nucený výkon rozhodnutí 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Totéţ bude platit analogicky pro smíry uzavřené před zvoleným rozhodčím soudem a jím 

potvrzené. 

 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného a neúčinného ustanovení 

se pouţijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravujících otázku vzájemného 

vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují, upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, 

které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 

Stane-li se neplatnou z jakéhokoliv důvodu celá tato smlouva, zavazují se obě smluvní strany 

tuto nejpozději do 30 dnů nahradit písemnou smlouvou novou, obsahově původní smlouvě 

nejbliţší tak, aby byly poţadavky na její platnost jiţ splněny. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti dohodou účastníků výslovně v této smlouvou odlišně či vůbec 

neupravené se řídí NOZ, zejména jeho ust. § 2201 a následujícími ustanoveními, jakoţ            

i ostatními souvisejícími předpisy.  

 

2. Oba účastníci této smlouvy se dohodli, ţe platnost a účinnost veškerých předchozích 

ujednání týkajících se shodného předmětu, tj. nájmu výše specifikovaných nebytových 

prostor, jako tato smlouva, ke dni nabytí  její účinnosti zanikají.  

 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po dohodě 

smluvních stran.  

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků smlouvy. 

 



 

 13 

5.Tato smlouva obsahující 9 stran textu a 4 přílohy v nichţ není ničeho dopisováno ani 

škrtáno se vyhotovuje ve dvou  stejnopisech majících kaţdý hodnotu originálu , z nichţ        

po jednom obdrţí kaţdý z účastníků.  

 

6. Účastníci shodně prohlašují, ţe byla tato smlouva uzavřena podle jejich pravé a svobodné 

vůle, váţně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují účastníci – jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Šumperku, dne ............................... 

 

 

 

 

Pronajímatel:       Nájemce:  

 

 

 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

 

 

Přílohy:  

 

1. půdorysný evakuační plánek / nákres budovy-patra s vyznačením pronajatých nebytových 

prostor 

2. předávací protokol 

3. poţární řád  

4. poţární evakuační plán a  poţární poplachové směrnice 

 

 


