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Smlouva o podnájmu nebytových prostor 
uzavřená podle §2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
mezi 

Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. 
nám. Svobody 3 
389 Ol Vodňany 
IČO: 25183222 
DIČ: CZ25183222 
Bankovní spojení:  

 
(dále jen podnajímatel) 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

iJihcčeská univerzita v českých t:���0�-.-�;z;�- .
. 

/oot,m. J <'f. 1. !Co ?je"'""'' o-y OOó tj-ft 
/Počet lietú: h p č 
.__ 7 o et pi'íloh: cJ 

J> ID : (!;q '17' O D Z 2 .J 

se sídlem Branišovská 1645/3la, 370 05 České Budějovice 
Fakulta rybářství a ochrany vod 
Zátiší 728/II 
389 25 Vodňany 
IČO: 60076658 

. 
(dále jen podnájemce) 

u z a v í r a j í  
tuto smlouvu o podnájmu nebytových prostor 

I. 
Předmět nájmu 

Podnajímatel prohlašuje, že je v souladu s dodatkem č. 112013 k nájemní smlouvě uzavřené 
dne 21. 12. 1999 s Městem Vodňany, oprávněn podnajímat nebytové prostory o celkové 
výměře 99,9 m2 ve víceúčelové hale v ulici Výstavní 726/II Vodňany. 

Výše uvedené prostory jsou předmětem podnájmu této smlouvy. 

II. 
Účel nájmu 

Touto smlouvou podnajímatel podnajímá podnájemci prostory uvedené v čl. I za účelem 
zřízení kanceláří a laboratoří. Nájemce prohlašuje, že je mu stav podnajímaných prostor dobře 
znám a vyhovuje účelů, pro které si je podnajal. 



III. 
Doba pronájmu 

Tato smlouva se uzavírá od 1.1.2014 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 mestce. 
Výpovědní doba počíná běžet od začátku kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. 

IV. 
Výše a způsob splatnosti nájemného a služeb 

1. Podnájemce se zavazuje platit podnajímateli za podnájem výše uvedených prostor 
v souladu se zákonem č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodnutou 
částku 38 100,- Kč (slovy: třicetosmtisícsto korun českých). K této částce se připočítá DPH 
platná pro daný rok. 
Nájemné je splatné v dílčích měsíčních splátkách 3 175,- Kč + DPH a to do 1 O. dne měsíce 
na účet podnajímatele   s variabilním symbolem  

2. Podnájemce se dále zavazuje platit v dílčích měsíčních splátkách vždy do 1 O. dne měsíce 
zálohy na účet podnajímatele č.  s variabilním symbolem  ve výši: 

Plyn 1 100,- Kč 

Elektrickou energii 7 000,- Kč 

Voda 500,- Kč 

Celkem částku 8 600,- Kč 
Zálohy jsou uvedeny vč. DPH 

3. Podnajímatel se vyhrazuje právo ke konci kalendářního roku upravit výši nájemného na 
příští rok ve výši objektivně zjištěného procenta inflace. 

4. Případné nedoplatky nebo přeplatky poskytnutých záloh na úhradu služeb se podnajímatel 

zavazuje vyúčtovat na základě daňového dokladu nejdéle do 31.3. následujícího roku. 

5. Podnajímatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši úhrad za spotřebované energie, 
pokud dojde kdykoliv v době trvání podnájmu ke zvýšení cen od prvotních dodavatelů. 

v. 
Práva a povinnosti 

1. Podnajímatel je povinen: 
a) přenechat nebytový prostor podnájemci ve stavu způsobilém smluvenému 

užívání 
b) umožnit podnájemci trvalý přístup k předmětu podnájmu 



c) umožnit nájemci umístit na určeném místě na nemovitosti tabuli s označením jeho 
firmy, ve velikosti a provedení schváleném podnajímatelem 

d) zajistit dodávku studené a teplé vody, elektrické energie a tepla 

2. Podnájemce je povinen: 

a) užívat předmět nájmu pouze k účelu dohodnutého v této smlouvě 
b) zabezpečovat na svůj účet náklady spojené s obvyklým udržováním pronajatých 

prostor a drobné opravy do výše 1 O tis. Kč. 
c) dodržovat obecně závazné předpisy v oblasti protipožární, bezpečnosti práce, 

hygieny, ochrany životního prostředí 
d) umožnit podnajímateli na jeho žádost přístup do předmětu nájmu, bez upozornění 

smí podnajímatel vstoupit do předmětu nájmu pokud to vyžaduje ochrana zdraví, 
majetku či osob 

e) veškeré změny a úpravy provádět pouze s předchozím písemným souhlasem 
podnajímatele a na své náklady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

f) bez průtahu oznámit podnajímateli všechny podstatné závady, škody a jiné 
skutečnosti týkající se pronajatých prostor 

g) při skončení podnájmu předat podnajímateli pronajaté nebytové prostory 
nejpozději ke dni skončení nájmu a ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení 

h) podnájemce nemůže bez souhlasu vlastníka a podnajímatele měnit účel užívání 
nebytových prostor. 

ch) podnájemce může přenechat nebytový prostor nebo jeho část do dalšího podnájmu 
jiné osobě jen s předchozím souhlasem vlastníka a podnajímatele. 

VI. 
Zvláštní ujednání 

1. S ohledem na možný pohyb cen a roční míru inflace se smluvní strany dohodly, že 
výši nájemného má podnajímatel právo valorizovat podle roční míry inflace a to na 
základě oficiálních údajů vyhlášených Českým statistickým úřadem. Podnajímatel 
může jednostranně zvýšit nájemné o tolik procent, kolik činí roční míra inflace 
v procentech a zvýšené nájemné se bude v dalších letech valorizovat stejným 
způsobem. 

2. Nová výše nájemného bude nájemci neprodleně písemně oznámena s uvedením 
splátky, od které změna platí. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti 1.1.2014 
2. Změny v této smlouvě lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky, které 

podepíší obě smluvní strany. 
3. V náležitostech v této smlouvě pnmo neuvedených se smluvní strany řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy 
souvisejícími. 



4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s charakterem originálu, z nichž 
každá strana obdrží jeden výtisk. 

5. 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, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této 

smlouvy potvrzují svými podpisy. 

Ve Vodňanech dne: 2.1.20 4 
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