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DOHODA O DOČ ASNÉ M NEPLNĚ NÍ ZÁ VAZKU

Ú častnící dohody:

Mě sto Beneš ov
se sídlem Masarykovo námě stí 100, 256 OJ Beneš ov
lC: 00231401
zastoupenéstarostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou

(dále jen „ pronajímatel“ )

a

Emil Ounický
se sídlem Bezručova 1269, 256 01 Beneš ov
IČ : 464 22 251

(dále jen „ nájemce“ )

uzavírají níž e uvedeného dne, mě síce a roku na základě vzájemného a úplného konsensu o vš ech níž e
uvedený ch ustanoveních následující:

dohodu o dočasném neplně ní závazku

Ú vodní ustanovení

1. Ú častníci této dohody uzavřeli dne 04.032020 nájemní smlouvu č. 1950027, jejímž předmě tem je
nevý hradní pronájem parkovacích míst za účelem nástupu a vý stupu cestujících osob, za ně jž má
nájemce platit pronajímateli sjednanénájemné(dále jen “ Smlouva“ ).

2. Nájemce oslovil pronajímatele s ž ádostí o dočasné přeruš ení svého závazku platit pronajímateli
nájemné, a to z důvodů omezení turistického ruchu v roce 2020 způsobeného omezeními volného
pohybu osob v rámci Ceské republiky i zahraničních turistů v důsledku epidemie koronaviw
způsobujícího nemoc COVID-19. Nájemce pož ádal konkrétně o to, aby byl zbaven své povinnosti
placení nájemného za celý rok 2020.

3. Pronajímatel ž ádost nájemce projednal a s dočasný m neplně ním závazku nájemce z vý š e
V předchozím odstavci uvedeného důvodu souhlasí.

II.
Dohoda o dočasném neplně ní závazku

Pronajímatel a nájemce se v souladu s vý š e uvedený m dohodli:
a) nájemce není povinen hradit pronajímateli nájemné za jednotlivé mě síce, od doby skončení

nouzového stavu do 31.10.2020;
b) nájemce nebude ž ádný m způsobem už ívat parkovací místa za účelem nástupu a vý stupu

cestujících osob dle uzavřenéSmlouvy;
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c) pokud bude m t nÆjemce zÆjem ŁÆsteŁn , pł padn pouze v urŁitØ dny Łi m s ce, u vat
parkovac m sta za œŁelem nÆstupu a v stupu cestuj c ch osob dle uzavłenØ Smlouvy, je povinen
oznÆmit tuto skuteŁnost p semn pronaj mateli alespo dva (2) dny płedem;

d) za u vÆn parkovac ch m st za œŁelem nÆstupu a v stupu cestuj c ch osob dle uzavłenØ Smlouvy
v rozsahu dle płedchoz ho odstavce a p semnØho oznÆmen bude nÆjemci pronaj matelem
vystavena faktura, płiŁem v e fakturovanØho nÆjemnØho by byla vypoŁtena jako pom rnÆ ŁÆst
v e sjednanØho nÆjemnØho dle Smlouvy podle poŁtu i zapoŁat ch dnø, kdy k u vÆn
pronajat ch parkovac ch m st do lo;

e) pokud nÆjemce poru ujednÆn obsa enÆ v odstavc ch b), c) a d) tohoto ŁlÆnku, zavazuje se
pronaj mateli uhradit smluvn pokutu ve v i 10000 KŁ, a to za ka dØ i jednotlivØ poru en t chto
ujednÆn . NÆrok na nÆhradu kody nen ujednÆn m o smluvn pokut dotŁen. Smluvn strany tØto
dohody v slovn vyluŁuj uplatn n ust. 2050 zÆkona Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k, ve
zn n pozd j ch płedpisø.

III.
Dolo ka dle zÆkona o obc ch

Uzavłen tØto dohody bylo schvÆleno usnesen m Rady m sta Bene ov Ł. 342-10/2020/RM ze dne
I 3.05.2020.

Iv.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1. Tato dohoda nab vÆ platnosti a œŁinnosti okam ikem jej ho podpisu jej mi œŁastn ky.

2. Tuto dohodu lze zru it nebo zm nit pouze p semn mi zm nami Łi dodatky.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve tłech exemplÆł ch v ŁeskØm jazyce, z nich nÆjemce obdr jeden a
pronaj matel dva.

4. V pł pad , e se n kterØ ustanoven tØto dohody ukÆ e neplatn m nebo n kterØ ustanoven chyb ,
zøstÆvaj ostatn ustanoven dohody touto skuteŁnost nedotŁena. Na m sto dotyŁnØho ustanoven
nastupuje ustanoven pł slu nØho obecn zÆvaznØho prÆvn ho płedpisu, kterØ je svou povahou a
œŁelem nejbli zam lenØmu œŁelu dohody.

5. Łastn ci berou na v dom , e tato dohoda mus b t zvełejn na dle zÆk. Ł. 340/2015 Sb., o registru
smluv, a prohla uj , e souhlas se zvełejn n m tØto dohody v jej m plnØm zn n a e dohoda
neobsahuje ÆdnØ obchodn tajemstv , kterØ by nem lo b t płedm tem zvełejn n . Zvełejn n v registru
smluv zajist m sto Bene ov.

6. Łastn ci tØto dohody potvrzuj autentiŁnost tØto dohody sv m podpisem. ZÆrove prohla uj , e si
tuto dohodu płeŁetli, e byla uzavłena po vzÆjemnØ dohod podle jejich pravØ a svobodnØ vøle, vÆ n
a srozumiteln , nikoli v t sni za nÆpadn nev hodn ch podm nek. Na døkaz toho pak płipojuj svØ
podpisy.
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