
Sm louva o nájm u pozem ku  
VS 6338202019

Pronajím atel:

Správa že lezn ičn í dopravn í cesty, s tá tn í organizace
zapsána v obchodním  rejstříku u M ěstského soudu v  Praze, oddíl A, v ložka 48384 
se síd lem  Praha 1, Nové M ěsto, D lážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 
DIČ: C Z70994234
zastoupena: Ing. Ladislavem  Kašparem , ředitelem  O blastního řed ite ls tví O lom ouc
bankovní spojení:
va riab iln í s y m b o l:___  . . .
adresa pro doručování písem ností: Správa že lezn ičn í dopravní cesty, stá tní organizace

O b lastn í řed ite lství O lom ouc 
N erudova 1 ,7 7 9  00 O lom ouc

(dále jen „prona jím ate l“) 

a

Nájem ce:

C O M M O D U M , spol. s.r.o.
zastoupen/a: M iroslavem  Zezulkou, jednate lem  
odpovědná osoba:
se síd lem /bytem : V a lašská Bystřice 225, 756 27 V a lašská Bystřice
zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  Krajským  soudem  v O stravě, oddíl C, v ložka 3318
IČO: 46577238 D IČ :C Z46577238 (plátce DPH)
bankovní spojení: číslo účtu:
tel.:
e-m ail:
(dále jen „ná jem ce“)

(pronajím ate l a nájem ce společně též jen jako „sm luvn í s trany“)

uzavíra jí níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto sm louvu o nájmu (dále jen „sm louva“) 
v  souladu ustanovením  § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákon ík“).

I.
Předm ět nájm u

1. P ředm ětem  nájmu je  část pozem ku p.č. 1007/1, katastrá ln í územ í Krásno nad 
Bečvou, v obci Valašské M eziříčí, se kterou pronajím ate l hospodaří, přičem ž pozem ek je 
veden Katastrá lním  úřadem  pro Z línský kraj, ka tastrá ln í pracoviště V a lašské Meziříčí, 
inventárn í číslo d le SAP IC6000185210, přenechaná vým ěra 660 m1 2 .
(dále jen „předm ět ná jm u“)
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Pronajím ate l prohlašuje, že hospodaří po právu s v ý š e  uvedeným  m ajetkem  státu. Sm luvní 
strany jsou srozum ěny s tím , že pozem ky v obvodu dráhy jsou určeny pro veře jnou dopravu 
a jsou si vědom y om ezení z toho vyp lýva jících.

2. P ředm ět nájmu je  vyznačen v  situačním  plánku, který je  nedílnou součástí té to sm louvy, 
jako příloha č.1.

3. P ronajím ate l předá nájemci předm ět nájmu v  term ínu, na kterém  se sm luvní strany 
vzá jem ně dohodly. S tav předm ětu nájmu je  uveden v předávacím  protokolu pořízeném  při 
p ředání a převze tí předm ětu nájmu, který bude v den předání podepsán nájem cem  a 
správcem  m ajetku. P ředávací protokol bude pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej 
ná jem ce a správce majetku.

4. Ná jem ce tím to výs lovně prohlašuje, že je  seznám en se stavem  předm ětu nájmu a v  této 
podobě jej bez výhrad do nájmu přijímá.

5. Správcovskou činnost vykonává a předávací protokol vyhotoví organ izačn í jednotka  
pronajím ate le : O b lastn í řed ite lství O lom ouc, Správa tratí, N erudova 1 ,7 7 9  00 O lom ouc.
(dále jen „správce m ajetku“)

Účel nájm u

1. Nájem ce má dle zápisu v  obchodním  rejstříku vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě, 
oddíl C, v ložka  3318 oprávnění k podnikání: výstavba nebytových budov, a rch itekton ické a 
inženýrské činnosti a souvise jíc í techn ické  poradenství.

2. Ná jem ce se zavazu je  užívat předm ět nájmu výhradně ke sjednaném u účelu:
Realizace stavby s názvem : Přeložka vodovodu V a lašské M eziříčí, ul. H řbitovní

a to způsobem  neohrožujícím  bezpečnost provozu že lezn ičn í dopravy, ž ivo tn í prostředí, 
v  souladu se zákonem  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve  znění pozdějších 
předpisů. Bez předchozího p ísem ného souhlasu pronajím ate le a dodržení zákonných 
podm ínek nesm í nájem ce účel nájmu měnit, ani přenechat předm ět nájmu nebo jeho část do 
podnájm u tře tí osobě. V  případě, že by nájem ce přenechal předm ět nájmu nebo jeho část do 
podnájm u tře tí osobě, může to být považováno za hrubé porušení nájem cových povinností a 
pronajím ate l může vypovědět sm louvu bez výpovědní doby.

Nájem né a úhrada za služby

1. Sm luvní strany s jedna ly za užívání předm ětu nájmu uvedeného v č l.  I. té to sm louvy 
ná jem né ve výši:

33 000,-- Kč/rok + DPH ve výši s tanovené zákonem  
(slovy: třicettřitis íc  korun českých)

M ěsíční ná jem né činí 3 327,5 Kč.

2. C elkové roční ná jem né ve  výši 33 000,--K č + DPH ve výši s tanovené zákonem  je
sp latné v pravidelných ročních splátkách, a to  vždy 15. dne daného roku na účet 
pronajím ate le vedený u Č eské národní banky, číslo účtu pod variab iln ím
sym bolem  dle sp lá tkového kalendáře, který pronajím ate l zašle nájemci po
uzavření sm louvy a v ložen í do registru sm luv.
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První (neperiod ická) sp látka nájem ného za období od 1.5.2019 do 31.12.2019 ve výši 
22 000,- K č  + DPH ve výši stanovené zákonem  je sp latná dne 15.5.2019.

3. Nájem ce se zavazu je uhradit dne 15.5.2019 jistotu  ve výši tro jnásobku m ěsíčního
nájem ného, tj. 9 9 8 3 ,-  Kč, na účet pronajím ate le  číslo účtu pod
variab iln ím  sym bolem  “  J is to ta  s louží k za jiš těn í ná jem ného či jiných
pohledávek pronajím ate le za nájem cem  vzn iklých v  souvislosti s tím to nájem ním  vztahem , či 
z jeho porušení. P ronajím ate l je  oprávněn jistotu použít k úhradě svých výše uvedených 
poh ledávek za nájem cem .

Pokud nájem ce kdykoliv za dobu trván í té to sm louvy neprovede jakouko liv  platbu za jištěnou 
touto jis to tou dle předcháze jícího odstavce do 10 pracovních dnů od předepsaného term ínu 
sp latnosti, je  pronajím ate l oprávněn využít finančn í prostředky z této jis to ty  k úhradě všech 
splatných pohledávek z této sm louvy. Nájem ce je  povinen čerpanou jistotu dopln it do 
původní výše do 15 dnů po oznám ení prona jím ate le  o čerpání jistoty.

V  případě, že nájem ce neuhradí stanovenou jisto tu ani v  náhradní lhůtě do dne 31.5.2019, 
ná jem ní vztah upravený touto sm louvou končí posledním  dnem  m ěsíce následujícího po 
měsíci, v  němž měla být jis to ta  uhrazena. Nájem ce je  povinen předm ět nájmu ke dni 
skončení nájmu vyk lid it a předat pronajím ateli.

Nedoplní-li ná jem ce čerpanou jisto tu ani v  náhradní lhůtě do 15. dne m ěsíce následujícího 
po měsíci, ve  kterém  byla jis to ta  čerpána, ná jem ní vztah upravený touto sm louvou skončí 
k posledním u dni m ěsíce, následujícího po měsíci, v  něm ž byla jis to ta  čerpána. Nájem ce je 
povinen předm ět nájmu ke dni skončení nájmu vyklid it a předat pronajím ateli.

P ronajím ate l se rozhodne podle konkrétních podm ínek, jak  prokazate lně oznám í (např. 
elektronicky) nájemci čerpání z jistoty.

Po ukončení ná jem ní sm louvy bude nevyčerpaná část jis to ty  vrácena nájemci do 30 dnů.

4. Pro sp lnění závazku na placení ná jem ného platí do ručovací princip, tj. že sp látka je 
sp lněna připsáním  placené částky na účet pronajím ate le u jeho banky.

5. Ná jem ce se zavazu je oznám it pronajím ate li skutečnost, že přestal být plá tcem  DPH do 5 
dnů od před ložení žádosti o zrušen í reg istrace u příslušného finančního úřadu. V  případě, že 
tuto povinnost nesplní, je  nájem ce povinen uhradit bez zbytečného odkladu pronajím ate li 
výši pokuty, kterou uhradil pronajím ate l přís lušném u finančním u úřadu dle rozhodných 
právních předpisů.

6. V  případě prodlení ná jem ce s úhradou nájem ného je  nájem ce povinen zaplatit 
pronajím ate li úroky z prodlení určené předpisy práva občanského. Pronajím ate l má právo na 
náhradu škody vzn ik lé  nesplněním  peněžitého dluhu i tehdy, je-li tato kryta úroky z prodlení, 
čím ž sm luvní strany výs lovně vy luču jí úpravu dle ustanovení § 1971 občanského zákoníku.

7. Sm luvní strany souh lasí s tím , že sjednaná výše ročního ná jem ného v  tom to článku bude 
pronajím ate lem  každoročně upravována dosaženým  indexem  spotřeb ite lských cen a 
životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku (roční klouzavý prům ěr roku). 
Rozhodujícím  údajem  pro úpravu výše  ná jem ného je  roční m íra inflace 
v  procentech vyjádřená přírůstkem  prům ěrného indexu spotřeb ite lských cen (CPI- 
C onsum er Price Index) za 12 m ěsíců předchozího roku uvedená ve výp isu ze sta tistického 
z jiš ťování ČSÚ. Úprava výše nájem ného bude nájemci oznám ena doporučeným  dopisem . 
Základem  pro úpravu výše nájem ného je  výše ročního nájem ného, která byla naposled 
sjednána v  souladu s touto sm louvou, čím ž se rozum í i ná jem né upravené indexem  
spotřeb ite lských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku.
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Sm luvní strany dohodly výše  uvedenou úpravu ná jem ného jako závazný způsob určení ceny 
nájem ného pro da lší období v  souladu s § 2 odstavec 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů. N á jem ce se zavazu je  takto upravenou výši ná jem ného hradit. 
P ronajím ate l je  oprávněn za výše uvedených podm ínek vyúčtovat upravené nájem né a 
nájem ce je  povinen upravené ná jem né platit v  souladu s aktuálním  splátkovým  kalendářem . 
Výše nájem ného bude upravována vždy od 1. ledna příslušného roku.

8. Sm luvní strany s jednávají, že úhrada služeb a spotřeb spojených s užíváním  předm ětu 
nájmu není součástí nájem ného. Pronajím ate l neposkytu je a nebude poskytovat nájemci 
žádné s lužby a spotřeby spojené s užíváním  předm ětu nájmu.

9. Ná jem ce nem á nárok na slevu ná jem ného z důvodů negativních vlivů provozu železnice,
(tj. např. hluk, o třesy vibrace, jiskření, v liv  b ludných a trakčních proudů, rušení
te lekom unikačních systém ů atd.), s kterým žto om ezením  svého užívacího práva je  nájem ce 
plně srozum ěn. Současně se nájem ce vzdává práva na náhradu újmy, jež by vzn ik la  na 
stavbách um ístěných na předm ětu nájmu v důsledku trvání a provozování dráhy.

IV.
Práva a povinnosti sm luvních stran

1. Pronajím ate l je  povinen um ožnit nájemci užívání předm ětu nájmu.

2. Ná jem ce je  povinen hradit ná jem né a da lší p la tby vyp lýva jíc í z této sm louvy ve  výši a 
způsobem  stanoveným  v  čl. III. této sm louvy.

3. N á jem ce je  povinen um ožnit bezpla tný vstup, popř. vjezd na předm ět nájmu 
zam ěstnancům  správce majetku, zam ěstnancům  pronajím ate le nebo dodavate lům  prací, 
služeb a zboží, provádějícím  úkony z důvodu oprav a údržby tratí, drážních staveb, zařízen í 
a vedení, a dále za účelem  provádění kontrol revizních zpráv a kontro ly stavu předm ětu 
nájmu vče tně zařízení, které jsou součástí předm ětu nájm u, a dbát je jich pokynů.
Nájem ce je  dále povinen z těchto důvodů strpět na dobu nezbytně nutnou i p ře rušení nebo 
om ezení nájem ních práv. V  takovém  případě se sm luvní strany dohodnou o om ezení užívání 
předm ětu nájmu. Pokud nedojde k dohodě o podm ínkách užívání předm ětu nájmu do 
jednoho m ěsíce ode dne, kdy ná jem ce byl vyzván pronajím ate lem  k uzavření dohody a hrozí 
nebezpečí prod len í s provedením  prací, m ůže pronajím ate l sm louvu vypovědět ve výpovědní 
době jednoho měsíce. Pro běh výpovědní doby pla tí v  takovém  případě čl. VI. odst. 4 
sm louvy. Vznikne-li nájem ci z důvodů uvedených v  tom to odstavci m ajetková újm a, strany se 
dohodly na je jí úhradě, která je  om ezena jedním  násobkem  m ěsíčního nájem ného.

4. Ná jem ce je  povinen za jišťovat na v lastn í náklady a pouze ke své tíži níže uvedenou 
údržbu a opravy na předm ětu nájmu:

•  sekání trávy a je jí likvidace, odstraňování náletových křovin a strom ů a je jich likvidace 
za podm ínek stanovených v  odst. 21 tohoto článku,

•  za jišťován í sjízdnosti a schůdnosti ve všech ročních obdobích obvyklým  způsobem ,
•  udržování průchodnosti odvodňovacích sběračů, kanalizačních a m elioračních 

staveb.
V  případě pochybností o tom , že náklady na údržbu a opravy předm ětu nájmu jsou pouze 
k tíži nájem ce, s jednáva jí sm luvní strany, že tyto výda je  nájem ce (včetně DPH v zákonem  
stanovené výši) jsou věcným  plněním  nájem ného ved le  s jednaného finančního nájem ného 
ve sm yslu následujícího odst. 12 tohoto článku.
Nájem ce je  povinen za jišťovat údržbu a opravy na předm ětu nájmu odborně způsobilým i a 
oprávněným i osobam i.
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5. Nájem ce je  povinen za jistit na svůj náklad odvoz a likvidaci odpadu vzn ik lého z jeho 
činnosti a to u osoby k této činnosti oprávněné dle zákona. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
p latném  znění, pokud se s pronajím ate lem  nebo správcem  m ajetku písem ně nedohodne 
jinak.

6. Ná jem ce se zavazu je, že bude ve  vztahu k předm ětu nájmu na v lastn í náklady za jišťovat a 
plnit úkoly požární ochrany v  souladu s platným i předpisy o požární ochraně.

7. Ná jem ce se zavazu je, že po dobu trván í nájem ního vztahu přebírá odpovědnost za 
porušení obecně platných právních předpisů, předpisů o ekologii, odpadech, předpisů 
hygienických, dále pak nesm í v  míře nepřim ěřené m ístním  pom ěrům  obtěžovat sousedy a 
osta tn í ná jem ce hlukem , prachem , popílkem , kouřem , plyny, param i, pachy, pevným i a 
tekutým i odpady, světlem , stíněním , v ibracem i a dalším i im isem i, dále chovat bez povolení 
dom ácí hospodářská zvířata, sk ladovat a m anipu lovat s ropným i látkami.

Nájem ce při porušení obecně platných právních předpisů odpovídá za způsobenou škodu a 
odpovídá v  případě po třeby za provedení příslušných sanačních prací. Nájem ce je  dále 
povinen v  případě porušení příslušných předpisů uhradit veškeré  poplatky, pokuty a sankce 
udělené form ou rozhodnutí orgánů stá tn í správy.
Na vyžádání pronajím ate le je  nájem ce povinen poskytnout pronajím ate li podklady pro 
oh lašovací povinnost vyp lýva jíc í z platných zákonů, nařízení a vyh lášek v  oblasti ž ivotního 
prostředí, a to ve stanovených term ínech.

8. Jsou-li techn ická zařízen í předm ětem  nájmu, je  ná jem ce povinen plnit všechny povinnosti 
spojené s provozováním  techn ického zařízen í stanovené obecně závazným i právním i 
předpisy.

9. N á jem ce je  povinen ze jm éna za jišťovat odborně způsobilým i a oprávněným i osobam i 
pravide lné elektrorevize, kontro ly a revize pronaja tých techn ických zařízen í ve v lastn ic tv í či 
správě pronajím ate le a odstraňovat z jiš těné závady, pokud se sm luvní strany nedohodnou 
písem ně jinak.

10. Nájem ce je  dále povinen na výzvu pronajím ate le předložit p la tné revizní zprávy a 
doklady o prohlídkách technických zařízen í ve v lastn ic tv í nájemce.

11. Tato sm louva nenahrazu je stavební povolení pro stavbu, které si je  nájem ce povinen 
za jis tit před zahájením  stavby. N ájem ce se zavazu je  dodržet podm ínky stanovené 
v s loučeném  souhrnném  stanovisku ke stavebním u a územ ním u ř ízení, vydaném  
Správou že lezn ič ní dopravn í cesty, O b lastn í řed ite ls tv í O lom ouc, dne 26 .4 .2018 pod 
č .j.: 14119/2018 -S Ž D C -O ř  O LC - O P S /V e j, které je  součástí této sm louvy jako příloha č.2.

12. V eškeré opravy, stavební úpravy a údržba (m im o činnosti uvedené v odst. 4 tohoto 
článku a m im o opravy při havarijních stavech vyžadu jících neodkladné řešení) prováděné 
nájem cem  v předm ětu nájmu dle této sm louvy, ze jm éna pak v  prostoru staveb vyžadu jí 
výs lovného předchozího písem ného souhlasu pronajím ate le form ou dodatku k této sm louvě, 
kde bude především  uvedeno, jak  se náklady na s tavební opravy, stavební úpravy a údržbu 
zúčtováva jí a hradí. Součástí souhlasu je  i výs lovná specifikace těchto činností, a to dle je jich 
popisu a seznam u tak, jak  je  předložen v žádosti nájemce.

13. Nájem cem  vyna ložené náklady na pronajím ate lem  písem ně povolené opravy nebo 
údržbu nad rám ec už ivate lské údržby a oprav stanovených ve čl. IV. odst. 4 té to sm louvy při 
zoh ledněn í podm ínek dle čl. IV. odst. 11 sm louvy - jsou věcným  plněním  nájem ného vedle 
s jednaného finančního nájem ného. Je jich povolení vče tně  výše  ceny a zúčtování je  povinen 
ná jem ce před rea lizací p ísem ně pro jednat s pronajím ate lem . Věcným  plněním  ve sm yslu 
předchozích vět je  i za jišťován í revizí a prokázané odstranění z jiš těných závad na určeném
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techn ickém  zařízen í a při e lektrorevizích. Nedal-li pronajím ate l nájemci souhlas 
s provedením  oprav a údržby nad rám ec uživate lské údržby a oprav stanovených v  čl. IV. 
odst. 4 ve sm yslu shora uvedeném , je  nájem ce povinen uvést předm ět nájmu do původního 
stavu, jakm ile  je j k tom u pronajím ate l vyzve. Neuvede-li ná jem ce na výzvu pronajím ate le 
předm ět nájmu do původního stavu, je  pronajím ate l oprávněn nájem vypovědět bez 
výpovědní doby.

14. Nájem ce m ůže provádět jakéko liv  s tavební úpravy pouze při dodržení postupu podle 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územ ním  p lánování a stavebním  řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů.

15. Nájem ce se zavazu je  provozovat svoji č innost na předm ětu nájmu způsobem  a v 
rozsahu nenarušujícím  provozní a obchodní činnost pronajím ate le.

16. N ájem ce odpovídá pronajím ate li za všechny škody, které mu způsobí. Za tím to účelem  je 
ná jem ce povinen mít uzavřenou náležitou pojistnou sm louvu.
Nájem ce se zavazu je  dbát, aby se na pronajatém  předm ětu nájmu nezdržovaly osoby, 
je jichž přítom nost nesouvisí s povolenou činností.

17. Za zboží a m ajetek um ístěný na předm ětu nájmu nenese pronajím ate l odpovědnost.

18. Ná jem ce je  povinen po dobu trvání nájem ního vztahu předm ět nájmu přim ěřeně označit 
ze jm éna um ístěním  nápisů či em blém ů, a to po předchozím  pro jednání s pronajím ate lem . 
V  případě, že se předm ět nájmu nachází v  obvodu že lezn iční stanice, dohodnou sm luvní 
strany způsob přístupu k předm ětu nájmu a jeho provozování.

19. Ná jem ce se zavazu je  za jis tit na svůj náklad úklid předm ětu nájmu a jeho okolí (tj. 
m in im álně v  okruhu 3 m), um ístit odpadkové koše v  m ístech výskytu zákazníků nájem ce 
konzum ujících zboží prodávané v/na předm ětu nájmu. Z přilehlých neveře jných chodníků a 
cest odstraňovat sníh a led, provádět je jich posyp a čistit je , pokud se nedohodne 
s pronajím ate lem  písem ně jinak.

20. V  případě zm ěny podsta tných sku tečností u obou sm luvních stran, které mají význam  
nejen z hlediska trvání nájem ního vztahu, ale i z hlediska up latňování jednotlivých práv a 
povinností z této sm louvy, jsou obě sm luvní strany povinny písem ně pro jednat takovouto 
zm ěnu s druhou sm luvní stranou, a to prokazate lným  způsobem  a bez zbytečného odkladu 
dodatkem  k této sm louvě. Nájem ce je  rovněž povinen bez odkladu oznám it zm ěnu obchodní 
firm y, zm ěnu sídla, bydliště či m ísta podnikání, zm ěnu adresy pro doručování p ísem ností 
vče tně  dalších kontaktních údajů uvedených v  této sm louvě.

21. Nájem ce je  povinen počínat si při užívání předm ětu nájmu tak, aby jeho č inností nebylo 
ohrožováno dobré jm éno pronajím ate le. Nájem ce je  ze jm éna povinen zajistit, aby na 
předm ětu nájmu nebyly provozovány obchody a služby, které jsou v  rozporu s obecně 
závazným i předpisy, veře jným  pořádkem  nebo dobrým i mravy.

22. Případné zásahy do ze leně na pronajatém  pozem ku, může nájem ce provádět výhradně 
po předchozím  pro jednání se správcem  majetku. V  případě naplnění zákonných znaků je 
nutno spln it oznam ovací povinnost či vést správn í řízení (rozhodnutí) vůči s tá tn í 
správě /m ístně příslušném u obecním u úřadu a to nejm éně 15 dnů předem  (ustanovení § 8 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).)
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23. Při provozování zdro je  znečištění ovzduší, je  povinen nájem ce plnit sám oh lašovací 
povinnost vůči s tá tn í správě. Za zdro je  znečištění se považu jí top id la  na pevná paliva, která 
se dě lí na „m alé zdro je do výkonu 0,2 MW, „střední zd ro je “ do výkonu 0 ,2 -5 MW  a „velké 
zd ro je “ s výkonem  nad 5 MW. Nájem ce hradí i všechny poplatky za znečiš těn í z činnosti 
ná jem ce stanovené právním i předpisy.

V.
S m luvn í pokuta

1. V  případě porušení povinností vy jm enovaných v  tom to článku níže vzn iká pronajím ate li 
vůči nájem ci právo na sm luvn í pokutu ve výši 10 000,--K č, za každé porušení povinností, 
pokud po předchozím  písem ném  upozornění neodstranil ná jem ce závadný stav v  term ínu, 
který určil pronajím ate l s přih lédnutím  k obvyklé době potřebné ke z jednání nápravy.
Sm luvní pokutu má právo pronajím ate l uložit i opakovaně, pokud nájem ce po písem ném  
upozornění neodstranil závadný stav v  term ínu, který určil pronajím atel.
Sm luvní pokutu je  pronajím ate l oprávněn účtovat nájemci v  těchto případech:

•  ná jem ce neuzavřel sm louvy o dodávkách m édií a energ ií spojených s užíváním  
předm ětu nájmu,

•  ná jem ce nesplnil v  term ínu určeném  pronajím ate lem  povinnost odstran it závadný 
stav na předm ětu nájm u, který vzn ik l neplněním  povinnosti ná jem ce vyp lýva jíc í z této 
sm louvy (závadný stav bude vždy konkré tně pronajím ate lem  specifikován),

•  ná jem ce dal bez souhlasu pronajím ate le předm ět nájmu do podnájm u,
•  ná jem ce užívá předm ět nájmu v rozporu se sjednaným  účelem  užívání,
•  ná jem ce neprovedl úhradu nájem ného,
•  ná jem ce neprovedl úhradu zá lohy za poskytnuté  energ ie  a služby,
•  ná jem ce užívá vě tš í rozsah předm ětu nájmu, než čin í předm ět nájmu popsaný v  čl. I, 

odst. 1.

2. S m luvní pokuta v  souvislosti s vyklizen ím  předm ětu nájmu je  s jednaná v čl. VI. odst.6 
sm louvy.

3. Pronajím ate l má též nárok na náhradu skutečné škody, která přesahuje svo jí výš í sm luvní 
pokutu. Zap lacení sm luvní pokuty nezbavuje ná jem ce povinnosti, je jíž  porušení je  sm luvní 
pokutou sankcionováno.

VI.
Doba nájm u, ukonč ení nájm u

1. Tato sm louva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s úč inností od 1.5 .2019 nejd ř íve 
však s úč inností od v lo žen í do registru sm luv s 1 m ěs íč ní výpově dní dobou.

Sm louvu lze vypovědět bez udání důvodu i částečně. Č ástečná výpověď  se m usí vztahovat 
k oddělite lné části předm ětu nájmu.

2. P ronajím ate l může sm louvu vypovědět v  jednom ěsíčn í výpovědní době, v  případě, že 
nájem ce porušil závažným  způsobem  svo je sm luvní povinnosti vyp lýva jíc í z té to sm louvy.
Za porušení sm luvní povinnosti ná jem ce závažným  způsobem  se ze jm éna považuje:
•  ná jem ce je  v  prodlení s p lacením  ná jem ného nebo jeho části, s lužeb a spotřeb m édií a 

energ ií spojených s užíváním  předm ětu nájmu o více jak  jeden měsíc a nájem ce 
neprovede úhradu ani v  náhradní lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy mu byla ze strany 
prona jím ate le  doručena výzva k úhradě výše uvedeného dluhu,

•  ná jem ce nesplnil v  term ínu určeném  pronajím ate lem  povinnost odstran it závadný stav, 
který vznikl neplněním  povinnosti nájemce.
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3. Pronajím ate l m ůže sm louvu vypovědět v  jednom ěsíčn í výpovědní době v případě, že 
pronajím ate l bude potřebovat předm ět nájmu k p lnění úkolů v  rámci své působnosti nebo 
stanoveného předm ětu činnosti (např. pro potřeby že lezn iční dopravy nebo k za jiš těn í stavby 
na základě územ ního rozhodnutí a vydaného stavebního povolení).

4. V ýpovědní doba začíná plynout od prvního dne kalendářního m ěsíce následujícího poté, 
co byla výpověď  doručena druhé straně a končí posledním  dnem  daného kalendářního 
měsíce.

5. P ronajím ate l je  oprávněn písem ně vypovědět ná jem ní sm louvu bez výpovědní doby 
z důvodů stanovených touto sm louvou a občanským  zákoníkem . Pronajím ate l může 
vypovědět tuto sm louvu bez výpovědn í doby po písem né výzvě k nápravě, jestliže  nájem ce 
užívá předm ět nájmu způsobem , že pronajím ate li vzn iká škoda nebo mu hrozí škoda nikoli 
malá nebo jestliže  s oh ledem  na pravom ocné rozhodnutí příslušného orgánu je  třeba 
předm ět nájmu vyklid it. Výzva k nápravě není třeba, hrozí-li na léhavě vážné nebezpečí 
z prodlení. Dalším  m ožným  důvodem  k výpovědi bez výpovědn í doby je  užívání předm ětu 
nájmu v rozporu se sjednaným  účelem  užívání. Sm luvní strany se dohodly, že výpovědí bez 
výpovědní doby skončí nájem dnem  doručení výpovědi druhé straně.

6. V  případě ukončení nájmu je  nájem ce povinen do skončení doby nájmu uvést pronaja tý 
předm ět nájmu na v lastn í náklady do původního stavu a za jistit na své náklady provedení 
nápravných opatření, pokud se sm luvní strany nedohodnou písem ně jinak. Vyklizený 
předm ět nájmu m usí nájem ce předat pronajím ate li nejpozději v  poslední den sjednané doby 
nájmu. P ředání předm ětu nájmu bude provedeno písem ným  protoko lem  podepsaným  
oběm a sm luvním i stranam i, k čem už se pronajím ate l zavazu je  poskytnout nájem ci potřebnou 
součinnost.
Při nedodržení této lhůty a nesplnění uvedených povinností ná jem cem  vzn iká pronajím ate li 
vůči nájemci právo na sm luvní pokutu za každý den prodlení s vyklizen ím  a řádným 
předáním  předm ětu nájmu. Je jí výše  je  stanovena částkou 100,--Kč/den.
Zaplacením  výše  uvedené sm luvní pokuty není do tčena povinnost ná jem ce uhradit veškeré 
škody, které přesahují svo jí výš í sm luvní pokutu a které vzn ik ly pronajím ate li v  souvislosti s 
pozdním  vyklizen ím  a předáním  předm ětu nájmu.

7. Sm luvní strany sjednávají, že úpravy, opravy a údržba předm ětu nájmu, k nimž dal 
pronajím ate l nájemci souhlas dle čl. IV. odst. 11 sm louvy, jsou ze strany pronajím ate le 
akceptovány i pro účely ukončení té to sm louvy, když v  tom to sm ěru není nájem ce k obnově 
původního stavu předm ětu nájmu povinen.

8. Sm luvní strany se dohodly, že na nájem za ložený touto sm louvou, se nepoužije 
ustanovení § 2230 občanského zákoníku o obnovení nájmu.
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VII.
Závě reč ná ustanovení

1. N ájem ce souhlasí, aby pronajím ate l použil jeho osobní údaje v  souladu s Nařízením  
Evropského parlam entu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyz ických osob v souvislosti se 
zpracováním  osobních údajů a o vo lném  pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrn ice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely sepsání té to sm louvy a je jí zpracování 
v  systém u SAP a za jiš těn í řádného plnění práv a povinností p lynoucích z uzavřeného 
sm luvního vztahu.

2. Ná jem ce bere na vědom í, že pronajím ate l je  povinným  subjektem  dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveře jňování těchto 
sm luv a registru sm luv. Tato sm louva, vče tně  je jích příloh a případných dodatků, bude 
zveře jněna v registru sm luv zřízeném  podle výše  uvedeného zákona, jestliže  výše hodnoty 
je jího předm ětu přesáhne 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

3. Pokud tato sm louva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájem ce i 
p ronajím ate le vyp lýva jících z užívacího pom ěru příslušná ustanovení občanského zákoníku 
a předpisů jej provádějících a doplňujících.
4. Tato sm louva nabývá platnosti dnem  je jího podpisu poslední ze sm luvních stran.

5. Pro případ skončení ná jem ní sm louvy sm luvní strany prohlašují, že veškeré  zhodnocení 
předm ětu nájmu je  věcným  plněním  nájem ného vedle s jednaného finančního nájem ného, 
pokud se sm luvní strany nedohodnou jinak.

6. Sm luvní strany prohlašují, že se seznám ily s obsahem  této sm louvy, a prohlašují, že byla 
uzavřena na základě vzá jem né svobodné vů le  obou sm luvních stran, nikoliv v  tísni, ani za 
nápadně nevýhodných podm ínek.

7. Pokud by se kte réko liv ustanovení této sm louvy ukázalo být neplatným  nebo 
nevynutite lným , nebo se jím  sta lo po uzavření této sm louvy, pak tato sku tečnost nepůsobí 
neplatnost ani nevynutite lnost ostatních ustanovení této sm louvy, nevyplývá-li z donucujících 
ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazu jí bez zbytečného odkladu po 
výzvě kteréko liv strany takové neplatné či nevynutite lné ustanovení nahradit platným  
a vynutite lným  ustanovením , které je  svým obsahem  nejb ližší účelu neplatného či 
nevynutite lného ustanovení.

8. Ke zm ěně této sm louvy může dojít pouze na základě písem ných dodatků, vy jm a úpravy 
ceny nájem ného inflací a úpravy o DPH, případně zm ěny výše sazby DPH dle zákona a s 
tím souvise jíc í úpravou sp látkového kalendáře, která bude stanovena jednostranně 
pronajím ate lem  a kterou oznám í pronajím ate l nájemci doporučeným  dopisem . O boustranně 
podepsané dodatky, vzestupně čís lované, se dnem  je jich uzavření, případně jiným  dnem  
v těchto označených, stáva jí nedílnou součástí této sm louvy

9. Sm luvní strany se dohod ly na tom , že písem nosti touto sm louvou předpokládané 
(výpověď, up latnění inflace, sp lá tkový ka lendář, zm ěna bankovní účtu apod.) budou druhé 
sm luvní straně zasílány výhradně doporučeným  dopisem  s doručenkou (na dodejku), a to na 
adresu uvedenou v  záh laví této sm louvy nebo na zm ěněnou adresu sm luvní strany, byla-li 
ta to písem ně a prokazate lně druhé sm luvní straně oznám ena.

Nebude-li na té to adrese zásilka  úspěšně doručena (převzata oprávněným  zástupcem  
sm luvní strany) a nebude-li tato zásilka  vyzvednuta  na poště do patnácti dnů ode dne jejího 
uložení, bude poslední den této lhůty považován za den úspěšného doručení zásilky se 
všem i právním i následky.
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10. Tato sm louva je  vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž pronajím ate l obdrží tři a 
nájem ce jedno.

11. Sm louva byla v ložena do registru s m lu v ...................................................................

Přílohy: č. 1- s ituační p lánek
č. 2 -  souhrnné stanovisko

V  O lom ouci d n e ............ Ve Valašské M eziříčí dne 29. 4. 2019

Pronajím ate l: Nájem ce:

Správa že lezn ičn í dopravní cesty,
stá tn í organizace
O blastn í řed ite ls tví O lom ouc

CO M M O DUM ,
spol.s.r.o.

Ing. Ladislav K ašpar......................................
ředitel

M iroslav Zezulka 
jednate l
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