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Číslo smlouvy pronajímatele; 659-2015-12135

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
uzavřená podle zákona é. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"), a
v souladu s ustanovením § 27 zákona č.21912000 Sb., o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.
219/2000Sb.")

mezi stranami:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
se sídlem Těšnov 65117 , Nové Město, 1 í 0 00 Praha 1

zastoupená lng. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřnísprávy
lC: 00020478
bankovníspojení. Črug Praha 1

číslo účtu: 1226001 l07 10
(dále jen ,,pronajímatel" na straně jedné)

a

Petr Brázda
se sídlem Leskovec 83, 756 11 Valašská Polanka
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném pod q.98l03240fuO8i001717 ve Vsetíně
lČ: 68351í35
DlČ: CZ68351'135
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
óíslo účtu: 170511 501 3/0800
(dále jen ,,nájemce" na straně druhé)

(a oba společně ,,smluvní strany")

č!ánet l.
úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána v souladu se zákonem č 21912000 Sb. a je jí pronajímán dočasně
nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Ministerstva
zemědělství.

článek ll.
Předmět nájmu

1) Česká republika je vlastníkem a Ministerstvo zemědělství je příslušné hospodařit
s pozemkem p. č. 10049, jehož součástí je budova bez čísla popisného vk. ú. Vsetín,
zapsaným na LV č. 1401, vedeným u Katastrálního úřadu pro Zlínský krE, Katastrální
pracoviště Vsetín na adrese Vsetín, Velký Skalník, 755 01.

Pronajímatel touto smlouvou přenechává za úplatu nájemci k dočasnému užívání nebytové
prostory vbudově garážového objektu bez,čísla popisného na pozemku p.č. 10049 (dále



jen ,,Budova). Nájemní právo vzniklé touto smlouvou Je rcž-eseznamu pouze na návrh pronajímatele nebo s jeho souhlasern

2) Předmětem nájmu upraveného
v Budově :

Nebvtové prostory:
Dílna-umývárna o výměře
Sociální zařízení o výměře
Garáž č.1- č.5 o výměře

touto smlouvou jsou násied-. ] a€!,r-"]'lg ;,-::sl:-

66,75 m2
26,25 m2
105,00 m2

Předané nebYtové Prostory, kte_ré jsou předmětem nájmu majícetkovou výměru í98 _:
(dále jen ,,nebytové prosiory'').

3) Umístění nebYtovýc! 
Pi99lol. 

je vyznačeno v půdorysném plánu budovy, kteni tvoří p,, §-_
ý. 1 

^je 
nedílnou součástítéto Šmtouvy.pronajímatel se zavazuje přenechat přlomět nájmu nájemci k dočasném u užívánía nájen cese zavazuje platit za to sjednané nájemné v souiadu 

"8ianr", 
v. této smtouvy.

4) smluvní strany konstatují, Že předmět n_ájmu je způsobilý k řádném u užívání. Nájemce sejlrjffi seznámil se stavém pronajímanyictr piostór á-v tomto stavu iá-p}áima do svého

článek lll.
účel nálmu

1) Nájemce bude Pronajaté prostory využívat k provozování živnosti jako provozovna

eT,Tí!l']Y, 
Nájemce se zavazuje využřvat předmět nájmu .roři.i-ňooi.,irani pouze pro

2) Nájemce se zavazuje sPlnit zákonné a technické požadavky potřebné pro stanovený účelnájmu na vlastní nákladY. Předmět nájmu tze vy'uiiat pouze pro zákonné a smluvněpřípustné účely.

3) Pronajímatel se zavazuje přenechat pronajímané prostory nájemci tak, aby je mohl užívatk ujednanému nebo.obvYklému účelu, uoaouat;" u'i.Řáu"m stavu, aby mohly sloužit tomuuŽÍvánÍ, Pro které bYlY Pronajaty a zajistit nájemcín"rus"ne užívání prostor po dobu nájmu.

4) Nájemce se zavazuje, Že bude. pronajímané prostory užívat pro vlastní potřebuodPovídajícím zPŮsobem, a to výlučně jaro irostóiv 5ro-po.rytování služeb _ provozovnaautoopravny.

5) Nájemce se zavazuje, Že nebude pronajímané prostory užívat kjiným účelům, než kekteným jsou dle této.smlouvy určeny. Porušóní tohoio Áaz*u zakládáprávo pronajímateleodstoupit od této smlouvy.

6) Nájemce je oPrávněn. umístit v pronajímaných prostorách své sídlo zapisované doobchodního rejstříku Či místo podnikání zapisováne áo-iivnostenského rejstříku pouze nazákladě výslovného písem ného sou hlasu pronaj ím atele.
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Článek lV.
Doba trvání nájmu

1) Nájem podle této smlouvy se sjednává na dobu určitou od 1, řslna 2015 do 31,

prosince 2017.

2)Pronajímatelanájemcevýslovněprohlašujínaz-ákladěvzájemnédohody,Žeprotento
nájemní vztah vylučují platnost uriánóu"ňi § 2230 odst, ,1 občanského zákoníku

o automatickém obnovování nájemní .riouuy po-ukončení smluvně dohodnuté doby nájmu;

pokud by proto naiemce uiivat,preomet na;mu ipo uplynutí nájemní doby a pronajímatel by

jej ani nevyzval do jednoho .měsíce Ř oá'euroáni prěomětu nájmu, nemůže za žádných

okolností platit, že nájemní smlouva byla znovu uzaviena za podmínek ujednaných původně,

čIánek V.
Nájemné'

1) Nájemné za předmět nájmu činí Kč/318,_,lm2/rok, ti. 62964,_ Kč ročně, Nájemné je

stanoveno po oonoáe stran ve výši v místě obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy

s přihlédnutím k nájemnému za naiém obóobných nebytových prostor za obdobných

podmínek.

2) Nájemné bude hrazeno v čtvrtletních splátkách..převodem finančních prostředků ve

výši í5741,_ Kč 
- 

"rdy_ 
Jo patnáciéno dn" prvního měsíce daného čtvrtletí na účet

pionajímatete vedený u čNg praha 1, ě.ú. ,19_122600110710.

3) Na začátku každého roku nájmu počínaje rokem 2016 bude upraveno nájemné podle míry

inflace. zveřejněné českým statistickým úřadem, súčinností od 1, ledna příslušného

kalendářního roku. Zvýšení bude réalizováno jednostranným PÍsemným oznámením

pronajímatele nájemci.

4) pro případ nových nebo zvýšených daňových, odvodových nebo poplatkových povinností

stanovených nebo vyměřenýcn pronalim*:]i 
" 

souvislosii se sPrávou budovY (naPř. daň

z nemovitosti) je pronajímatet opravne'n 
^ysit 

sjednané nájemné od ,1, dne následujícího

kalendářního čtvrtletí o částku oopovioajří'poméru roční výše těchto povinností a rozsahu

nájemcem užívaných ploch.

5) v případě prodlení s platbou nájemného uhradí nájemce .pronajímateli 
kromě dlužné

částky i úrok 
= 

proJĚnive výši úroku z prodlení stanoveného nařízením vlády,

článek Vl.
Služby

1) Nájemné nezahrnuje platby za spotřebu elektrické energie a odvádění odpadních vod,

Dodávku služeb bude zajišťovat pro nái"r.u pronajímatel a nálemce mu bude náklady s tím

spojené hradit.

2) Nájemce je povinen hradit náklady. ||užeo ]"T1,,p?.nytnutých 
v souvislosti s užíváním

nebytových prortor, Ňart"oy za e_lektriókou energii a ódváoění odpadních vod budou

nájemcem hrazeny zpravidla 1 l199ně na základě řaktury, na účet pronajímatele vedený u

čNe praha 1, ě.ú. 122600110710, vystavené pronajímatelem snáležitostmi daňového

dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., ó úč"tni"tui,.ve.2nění pozdějŠích předpisů, ve výši'

která bude odpovídat podílu ná.lemce na skutečných nákladech zjiŠtěných zfaktur od

prvotních dodavatelů.
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3) Pronajímatel mŮŽe každoročně upravit výši nákladů za služby vzávislosti na růstu
sPo_třebitelských cen v předchozím kalendářním roce a výši skutečných nákladů nájemce
v předchozím roce.

4) V PříPadě prodlení s platbou za služby uhradí nájemce pronajímateli kromě dlužné částky
i úrok z prodlení ve výši úroku z prodlení stanoveného nařízením vlády.

článek Vll.
Práva a povinnosti sm|uvních stran

1) Nájemce se zavazuje platit za pronqatý předmět nájmu sjednané nájemné ve výši,
způsobem a v termínech uvedených v článku V. této smlouvy.

2) Nájemce je oPrávněn užívat předmět nájmu v souladu a k účelu dle této smlouvy, a to po
celou dobu nájemního vztahu. Bude užívat předmět nájmu jako řádný hospodář v sóuladu 

'

s Právními Předpisy a touto smlouvou, zejména chránit preomet ňalmu'před poškozením,
zničením nebo nepřiměřeným opotřebením.

3) Nájemce bude provádět nezbytné opravy a běžnou údržbu předmětu nájmu po celou dobu
nájmu na vlastní náklady. Tím se rozumí zejména malování, výměny Žárovek a zářivek,
oPraVY dveřních zámkŮ, opravy rozbitých oken a další práce obdobného charakteru dle
obecných zvyklostí spojených s užíváním nebfiových prostor.

4) Pronajímatel odpovídá za údržbu a opravy pronajímaných prostor, s výjimkou běžné
ÚdŽbY a oprav podle odst. 3) tohoto článku, pokuó škoáu nezpůsobí nájemce, kdy v
takovém PříPadě bude oprava provedena na náklady nájemce. Nájemce odpovídá
Pronajímateliza veŠkeré škody, které mu způsobísvou činností ňa předmětú nájmu.

5) Pokud se vyskytnou poruchy přesahující možnosti běžné údržby a oprav, nájemce je
Povinen bez zbyteČného odkladu prokazatelným způsobem oznámit prostřednictvím místňě
PřísluŠného zaměstnance správy budov pronajímateli potřebu příslušných oprav, které má
Provést pronajímatel. V případě nesplnění této povinnosti je nájemce póvinen uhradit škodu
tím zPŮsobenou a nemá práva, která by mu jinak příslušela pro nemožnost nebo omezenou
moŽnost uŽÍvat předmět nájmu pro vady, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny dle § 2208
obČanského zákoníku (tj. zejména nemá právo na přiměřenou slevu z nájemhého, právo
PoŽadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na provedení opravy, právo na prominutí
nájemného a právo na výpověd'nájmu bez výpovědní doby).

6) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu s jeho určením a nebude předmět
nájmu uŽÍvat, ani nesvolí či neumožní, aby byl užíván pro jakékoli rušivé nebo nezákonné
účely.

7) Nájemce se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců dodržování obecně závazných
právních
PředPisŮ a vnitroresortních předpisů pronajímatele v oblasti ochrany a ostrahy majetku,
PoŽární ochrany, bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci, sjednaných provozních-pravidel a
sPoluPŮsobit při realizaci preventivních opatření kzamezení vzniku'škod na majetku a
zdravÍ. Pronajímatel je oprávněn dodržóvání platných předpisů v pronajatých proitorách
kontrolovat.

8) ÚPravY Předmětu nájnlu může nájemce provést pouze s předchozím písemným
souhlasem prcnajímatele. Úpravu předmětu nájmu provádí nájemóe vždy na .u,:,1 narláo.
Zařízení a Předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu, které neLe odstranit bez

l
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nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození Budovy, přecházejí upevněním nebo

vložením do vlastnictví pronajímatele,

9) zřízeníužívacího práva nebo užívání předmětu nájmu jiným subjektem je vyloučeno,

10) pronajímatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vstouPit do Předmětu nájmu sPolu

s osobou oprávněnou jednat jménem iáň; 
" 

termínu a Čase stanoveném Po vzájemné

dohodě za účelem ř;;ňry ;óárzovanitZto smtouvy nebo běžné údržby. Pronajímatel nebo

jím pověřená osooa- jro,i óprauneni ušióupit do-předmětu nájmu bez osoby pověřené

nájemcem v případě hávárie nebo živelné ei'.iine obdobné události, kdY se dá PředPokládat'

že by mohla být způsobena škod". ó této skutečnosti je pronajímatel povinen bez

zbytečného prooreni,iyiózúmct nájemce, se sdělením důvodu vstupu do objektu,

11) Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro

provedení oprav 
" 

ort"tni uožby předmětu nájmu, k němuž je povinen pronajímatel,

12) ke dni skončení nájmu je_ nájemce povinen vyklidit předmět nájmu a předat jej

pronajímateli nebo jeho pověřelélu zástupci ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k

běžnému opotřebení a případným úpravám ošetřeným ve smlouvě nebo písemném souhlasu

pronajímatele. o piéJa"i 'budj sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran'

jehož součástí ouoe siáv příslušných.rário"t k okamžiku zpctnérro převzetí předmětu nájmu

a soupis případných sřod ,p,:r.onenycrr ná předmětu nájmu nájemcem, V průběhu jednoho

kalendářního měsíce před skončenim nalmů je náje.mce povinen umožnit dalším zájemcům

o pronajmutí pronriákripi"oretu nájmu v'přítómnošti pronajímatele nebo jeho zástupce.

13) Nájemce bere na vědomí, že Budova, ve které se nachází pronajímané prostory, není

pojištěna. z tohoto důvodu neoopoviáá pronajímatel za škody na majetku nájemce, které

nastanou v dusledku neiávinenýin šroonich uóálostív pronajímaných prostorách,

14) Nájemce i pronajímatel se.zavazují kpovinnosti mlčenlivosti a ochranY neveřejných

intórmaci získaných viouvislosti s užíváním předmětu nájmu.

15) Vpřípadě prodlení nájemce s jakýmkoli peněžitým plněním, ke kterému je nájemce

zavázán na základě této smlouuy, 1e-nájemce'veote únr"áy dlužné čás!k1 povinen zaplatit

pronajímateti smtr]řni-b"r"tu uá ulisi ó^05 o/o zdlužné částky za každý izapočatý den

prodlení. Jakákoliv dlulná částka ouo-e ňbxiadánaza uhrazenoú tehdY, kdYŽ bude PřiPsána

na účet pronajímatele,

16) pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůói nájemcizadržet movité věci, které má

nájemce v pronajímaných prostorách,

článek vlll.
Skončení nájmu

,1)Nájemnívztahdletétosmlouvyskončí,není.livtétosmlouvěstanovenojinak,pouze:'' 
al uplynutím doby, na kterou byl sjednán,

b) písemnou dohodou smluvních stran; platnost nájemní smlouvy zanikne

v takovéÁ piip"ae ke dni určenému v písemné dohodě,

c)výpovědipronajímatele-nebonájemceipředuplynutímujednanédoby
z následujících sJednaných důvodů:
a. poruj.nrinalemce rrru-oe svou povinnost vyplývqicí z nájmu,
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b. bylo rozhodnuto o odstraněnístavby nebo o změnách stavby, ježbrání užívání
předmětu nájmu,

c. nájemce změnil v objektu předmět podnikání bez předchozího souhlasu
pronajímatele,

d. ztratí-li nájemce způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je předmět nájmu
sloužící podnikání určen,

e. objekt přestane být z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž
byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor,

f. porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci,

d) výpovědí pronajímatele i před uplynutím ujednané doby z následujících
sjednaných důvodů:
a, nezaplatí-li nájemce nájemné ani do splatnosti příštího nájemného,
b. nájemce přenechá předmět nájmu nebo jeho část do užívání jinému subjektu bez
souhlasu pronaj ímatele,
c, jestliže nájemce neplní řádně a včas své povinnosti nebo přestane plnit dojednané
podmínky,
d. jestliže nájemce podstatným způsobem poruší povinnost, kterou na sebe vzal dle
této smlouvy a nesjedná nápravu do doby, kdy byl k tomu pronajímatelem vyzván.

2) Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
a) nájemce neplní řádně a včas své povinnosti, a tyto nesplní ani v přiměřené dodatečné

lhůtě, stanovené mu písemně pronajímatelem,
b) nájemce zvlášt' závažným způsobem porušuje své povinnosti, a tím působíznačnou

újmu druhé smluvní straně,
c) přes doručenou písemnou výzvu užívá nájemce předmět nájmu takovým způsobem,

že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem.

3) Speciální výpovědní důvod a odstoupení od smlouvy dle § 27 odst. 2 zák. ó. 21912000
Sb.:
Pokud pronajímateli vznikne potřeba předmět nájmu nebo jeho část využít k plnění funkcí
státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti nebo
jinak přestanou být plněny podmínky dle § 27 odst. 1 zákona č21912000 Sb. pro přenechání
nemovité věcido užívání nájemce, je pronajímatel oprávněn ukončit tuto smlouvu na základě
písemné výpovědi a rovněž odstoupením od smlouvy. Nájemce není oprávněn v případě
využití tohoto ustanovení ze strany pronajímatele uplatňovat vůči pronajímateli jakoukoliv
náhradu škody čijiné nároky vůči pronajímateli.

4) Neuposlechne-li nájemce výzvy k zaplacení nájemného ani do splatnosti příštího
nájemného podle odstavce 1. písm. d)a. tohoto článku smlouvy, má pronajímatel právo
nájem vypovědět bez výpovědní doby.

5) Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po dni, kdy byla písemná výpověd' prokazatelně doručena druhé smluvní
straně.

6) Výpověd' musí být odůvodněna; to neplatí, má-li strana na základě ustanovení
občanského zákoníku nebo této smlouvy právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

7) Na základě dohody smluvních stran není strana, která nájem vypoví, povinna poskytnout
druhé straně přiměřené odstupné. Je vyloučeno použití § 2315 občanského zákoníku,

8) Pronajímatel má právo na náhradu ve výši sjednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce
pronajímateli v den skončení nájmu předmět nájmu až do dne, kdy jej nájemce pronajímateli
skutečně odevzdá.
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9) Pokud nájemce po ukončení nájemního vztahu řádně nepředá předmět nájmu
Pronajímateli ke dni skončení nájemního vztahu, je pronajímatel oprávněn učinit po
PÍsemném upozornění nájemce veškeré kroky nutné k vyklizení objektu, a to na náklady
nájemce. V takovém případě pronajímatel nejprve nájemce písemně vyzve k vyklizení
objektu v náhradním termínu. Pokud nájemce ani v tomto náhradním termínu objekt sám
nevyklidí a řádně pronajímateli nepředá, je pronajímatel oprávněn po překonání zámku
objekt sám vyklidit a movité věci nájemce umístit po dobu 30 dní vjiném uzamykatelném
Prostoru, to vŠe na náklady nájemce. Za každý den prodlení s vyklizením objektu zaplatí
nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1,000,- Kč. Ustanovení tohoto ělánku smlouvy
vŠak neplatÍ, pokud pronajímatel svým jednáním předání zmaři nebo odmítne nebó
neposkytne k němu dostatečnou součinnost.

10) Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemcizadžet movité věci, které má
nájemce v pronajímaných prostorách.

článek lX.
závěreéná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a sjednává se s účinností od í. října 2015.

2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci
pronajímatele a nájemce.

3) Smlouva je vyhotovena ve ótyřech stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 2 stejnopisy a
nájemce dva stejnopisy

4) Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily a na důkaz své svobodné
a určité vůle ji níže uvedeného dne, měsíce a roku podepisují.

5) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním obsahu
Ministerstva zemědělství.

Přílohy:
Příloha č. 1: umístění předmětu nájmu

smlouvy na internetových stránkách

v praze dne

Pronajímatel:

V Kroměříži dne _ 7 _10- 2015

Nájemce:

ló:

Geská republika - Ministerstvo zemědělství
lng. Jiří Boháček

ředitel odboru vnitřní správy
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Petr Brázda
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