
 Podmínky ke smlouvě o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání a ke smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání 

Příloha č. 1 

 
1. Smluvní vztahy 

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání nebo součástí smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání a jsou závazné pro všechny uživatele majetku Aldis, a.s. Hradec Králové. 

2. Pronajatá plocha 

Pronajatá plocha je vymezena smlouvou o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání nebo smlouvou o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání.  Obsazení dalších prostorů, které nejsou vymezeny těmito smlouvami, je možné jen po předchozím projednání 

s obchodním oddělením Aldis, a. s. Hradec Králové a písemným potvrzením finanční náhrady za poskytnuté prostory. Nájemce je 

povinen se seznámit se stavem přenechaných prostorů a o viditelném poškození písemně informovat provozního technika Aldis, a.s. 

Po ukončení pronájmu bude prohlídka přenechaných prostorů provedena provozním technikem Aldis, a.s. Hradec Králové. V případě 

zjištění škody na majetku Aldis, a. s. v pronajatých prostorách nebo na technickém zařízení bude vypracován zápis, kde bude stanoven 

rozsah škody, dohoda o odstranění škody nájemcem, termín odstranění škody, sankce za nedodržení termínu nebo přímo dohodnuta 

finanční částka, kterou se zavazuje nájemce uhradit jako náhradu za způsobenou škodu, která bude připočtena k ceně pronájmu. 

3. Placené služby a přenechaná technika 

Výčet placených služeb a přenechané techniky je vymezen smlouvou o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání nebo 

smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání.  Pronájem dalších služeb a techniky je možné jedině po předchozím projednání 

s obchodním oddělením Aldis, a. s. Hradec Králové, respektive s provozním technikem konajícím službu a po písemném odsouhlasení 

ceny za tyto služby a techniku. 

4. Technické podmínky 

Nájemce je povinen dodržovat platné normy bezpečnosti práce a ochrany majetku. Musí dbát na bezpečnost svých pracovníků, jakož i 

návštěvníků akce. Instalaci a manipulaci s materiálem musí provádět tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života druhých. Nesmí 

provádět hlučné, prašné a toxická práce. V areálu nesmí být zakládán oheň, nesmějí být prováděny práce s otevřeným ohněm, jako je 

sváření, apod. V budově je podle zákona 379/2005 zakázáno kouření mimo vyhrazená místa uvedená ve smlouvě o pronájmu. 

Nájemce nesmí zahrazovat místa nouzových východů a musí dodržet volné přístupové cesty a nezastavět další prostory, vyznačené 

v pláncích budovy Kongresového centra Aldis. Musí dbát pokynů požárních a bezpečnostních techniků Aldis, a. s. Nesmí napojovat 

své spotřebiče na zásuvky v přenechaných prostorech mimo připojení dohodnutých smlouvou, jejíž číslo je uvedeno v bodě č. l těchto 

podmínek. Smí používat jen spotřebiče odpovídající platným českým normám i dříve dohodnutým podmínkám ohledně spotřeby 

elektrické energie. V přenechaných prostorech je nájemci zakázáno vylepování na interiérové i exteriérové plochy, v případě lepení 

dalších krytin na podlahu je nájemce povinen nejdříve použít zakrývací lepicí pásku. Není dovoleno zatloukání a zastrkávání ostrých 

předmětů do interiérových a exteriérových ploch, smýkání předmětů po podlahách, zavěšování předmětů na exteriérové a 

interiérové plochy a používání inventáře v rozporu s jeho určením. 

Nájemce je povinen počínat si v pronajatých prostorách tak, aby nezavdal svým jednáním příčinu ke vzniku požáru, havárie nebo jiné 

škodní události. Nájemce podpisem nájemní smlouvy současně potvrzuje, že byl řádně poučen a seznámen s provozním řádem, 

požárním řádem, evakuačním plánem, s rozmístěním hasících prostředků, únikovými cestami a východy a s bezpečnostními opatřeními 

pronajímatele. Elektrická vybavení – veškerá elektrická vybavení, kterými si nájemce vybaví pronajatý prostor, zajišťuje revize, údržbu 

a opravy nájemce podle závazných předpisů a technických norem, které se k těmto povinnostem vztahují. Tuto činnost hradí nájemce. 

Opravy objektu – při nutnosti oprav většího rozsahu a revizích je nájemce povinen zpřístupnit místo práce, opravy a revize. Úkoly 

požární ochrany zajišťuje nájemce samostatně ve všech pronajatých prostorách, ve smyslu obecně závazných předpisů. Kontrolní 

činnost – pronajímatel má právo přístupu do prostor, které tvoří předmět nájmu, za účelem kontroly jejich řádného užívání (s ohledem 

na PO a BOZP). Nájemce je povinen na své náklady a na svém zařízení provést revize dle příslušných platných předpisů. 

5. Ručení za způsobené škody 

Nájemce ručí za jím způsobené škody na majetku Aldis, a. s. jakož i za škody způsobené právnickou, či fyzickou osobou zajišťující 

technické a organizační služby spojené s jeho akcí, a to i v případě, že škodu způsobili jejich subdodavatelé. Taktéž nájemce zodpovídá 

za škody, které způsobili návštěvníci jeho akce. Nájemce pojišťuje svůj majetek sám a na vlastní náklady. Pronajímatel nezodpovídá za 

škody nájemci, které nezpůsobili pracovníci Aldis, a. s. Hradec Králové. 

6. Placení způsobené škody. 

Splatnost částky za vyčíslené škody je okamžitá. Nájemce se zavazuje, že vyčíslenou škodu uhradí pronajímateli v hotovosti na místě 

nebo po písemném uznání závazku bude částka na úhradu způsobené škody vyfakturována. Faktura je splatná do 10 dnů. Nedodržení 

lhůty splatnosti faktury podléhá úroku z prodlení  0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

 

 

V Hradci Králové, dne ………………. 

 

 

  

………………………………………………….     Mgr. Tomáš Faltus, v. r.  

datum převzetí a podpis nájemce     výkonný ředitel Aldis, a.s. 



KAPACITA 650
parket - 2x20 míst - 40 + 35 x 10 míst - 350
pøísálí - vlevo +vpravo - 9 x 10 míst - 180

balkon vlevo+vpravo - 8 x 5 míst - 80
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