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SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU 
SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ 

smlouva č.01/2017 uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. a ustanovení § 1201 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský Zákoník“) a podle zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen ,,zákon č. 219/2000 Sb.") níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
 
státní příspěvkovou organizací  
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 
IČ: 7194571, DIČ CZ71294571 
se sídlem v Tlumačově, Dolní 115, PSČ 763 62, 
za který je oprávněn jednat Ing. David Olejníček, ředitel organizace 
   
(dále jen „Pronajímatel“), 
 
a 
 
Firma / pan - paní: _____________________________________ 
se sídlem / trvale bytem: ______________________________ 
IČ / narozen: __________________________________________ 
Zastoupen: ____________________________________________ 
 
(dále jen „Nájemce“), 
 
 

t a k t o: 
 
 

Článek 1 
Úvodní ujednání 

 
(1) Pronajímatel prohlašuje, že má příslušnost hospodařit s majetkem státu, a to 

konkrétně s pozemkem parcelní číslo st. 991 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
290 m², jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního - zemědělská 
stavba, stojící na pozemku parcelní číslo st. 991, a s pozemkem parcelní číslo 2595/1 
– ostatní plocha, o výměře 3 221 m², to vše v katastrálním území Tlumačov na Moravě, 
obci Tlumačov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Zlín, na listu vlastnickém číslo 1374 (dále jen „Nemovitost“). 
 

(2) Nemovitost je majetkem České republiky, která svěřila příslušnost hospodaření 
k Nemovitosti Pronajímateli. Pronajímatel je tedy oprávněn pronajmout Nemovitost 
Nájemci. 
 

(3) Ve shora uvedené Nemovitosti se nacházejí prostory, které pronajímatel podle 
rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku vydaného podle § 14 odst. 7 zákona č. 
219/2000 Sb., v platném znění ze dne 14.12.2017 dočasně nepotřebuje k plnění úkolů 
v rámci své působnosti ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona 219/2000 Sb. 

 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
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(1) Touto smlouvou se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci pozemek parcelní číslo 

st. 991 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m², jehož součástí je budova bez 
čísla popisného nebo evidenčního - zemědělská stavba, stojící na pozemku parcelní 
číslo st. 991, a poměrnou část o výměře 337 m² okolního pozemku parcelní číslo 
2595/1 – ostatní plocha, o výměře 3 221 m², to vše v katastrálním území Tlumačov 
na Moravě, obci Tlumačov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální 
pracoviště Zlín, na listu vlastnickém číslo 1374 (dále jen „Prostor sloužící k 
podnikání“) k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli 
nájemné. 
 

(2) Vybavení Prostoru sloužícího k podnikání a další vybavení, které bude přesně 
vymezeno v předávacím protokolu, je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy 
(dále jen „Protokol o předání a převzetí“). 

 
 

Článek 3 
Účel nájmu 

 
(1) Pronajímatel pronajímá Nájemci Prostor sloužící k podnikání za účelem skladovacích a 

manipulačních prostor. 
 

(2) Nájemce se zavazuje, že v Prostoru sloužícího k podnikání bude provozovat pouze 
činnost dle odstavce prvního a že je k této činnosti oprávněn. 

 
(3) Jiné činnosti je Nájemce oprávněn v Prostoru sloužícího k podnikání provozovat pouze 

s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele. 
 
 

Článek 4 
Předání a převzetí Prostoru Sloužícího Podnikání 

 
(1) Pronajímatel se zavazuje odevzdat Nájemci Prostor sloužící k podnikání ke dni (po 

dohodě s vítězem výběrového řízení). 
 
(2) Pronajímatel poskytne Nájemci nejpozději v den předání Prostoru sloužícího k 

podnikání klíče od Prostoru sloužícího k podnikání. 
 
(3) Protokol o předání a převzetí obsahuje seznam veškerého movitého vybavení Prostoru 

sloužícího k podnikání, které je Nájemce oprávněn užívat a také seznam dalších 
movitých věcí, které Pronajímatel předal Nájemci. 

 
 

Článek 5 
Doba trvání nájmu 

 
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 8 let. 

 
(2) Tato smlouva vylučuje pokračování užívacího vztahu tím, že by užívání pokračovalo i 

po dni, kdy měl užívací vztah skončit.  
 
 

Článek 6 
Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby  

 
(1) Výše nájemného byla ujednána dle níže uvedeného rozpisu: 
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Vnitřní prostory: 
 
Dílna ruční 67 m² 
Dílna strojová 81 m² 
Brusírna 20 m² 
1. garáž 24 m² 
Kotelna 11 m² 
2. garáž 24 m² 
Kancelář + sociální zařízení 21 m² 
Celkem 248 m² á 000,- Kč/m²/rok (bez DPH) 
Cena celkem 000.000,- Kč bez DPH 
 
Venkovní plochy: 
 
Dvůr 232 m² 
Cyklon 45 m² 
Příjezd 60 m² 
Celkem 337 m² á 000,- Kč/m²/rok (bez DPH) 
Cena celkem 000.000,- Kč (bez DPH) 
 
Celková cena za rok 000.000,- Kč (bez DPH) 
 
(dále jen „Nájemné“). 
 

(2) Nájemce se zavazuje platit Nájemné čtvrtletně částkou ve výši 000.000,00 Kč + DPH 
vždy do 15. dne měsíce následujícího po uplynutém čtvrtletí, za které se mělo nájemné 
hradit (tzn. 15.4. daného roku za I. čtvrtletí, 15.7 daného roku za II. čtvrtletí, 15.10. 
daného roku za III. čtvrtletí a 15.1. následujícího roku za IV. čtvrtletí roku 
předchozího) bankovním převodem na účet Pronajímatele č. 39532661/0710 
s uvedením variabilního symbolu dle příslušné faktury – řádného daňového dokladu. 
Podkladem pro placení jednotlivých splátek Nájemného budou faktury s uvedenou 
splatností dle předchozí věty, které musí splňovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Zaplacením se podle této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na 
bankovní účet příjemce platby.  
 

(3) Nájemce se zavazuje platit zálohy na energie a služby čtvrtletně částkou ve výši 
000.000,00 Kč + DPH vždy do 15. dne měsíce následujícího po uplynutém čtvrtletí, 
za které se měly energie hradit (tzn. 15.4. daného roku za I. čtvrtletí, 15.7 daného 
roku za II. čtvrtletí, 15.10. daného roku za III. čtvrtletí a 15.1. následujícího roku za 
IV. čtvrtletí roku předchozího) bankovním převodem na účet Pronajímatele č. 
39532661/0710 s uvedením variabilního symbolu dle příslušné faktury – řádného 
daňového dokladu. Pronajímatel bude Nájemci vyúčtovávat spotřebu energií a služeb 
jednou za rok a to k 31.12. daného roku na základě údajů dle odpočtových měřidel a 
sazeb dodavatele. 

 
(4) V případě, že se Nájemce v průběhu trvání smluvního vztahu zpozdí celkově dvakrát 

s platbou za Nájemné, záloh na energie a služby a vyúčtování spotřeby energie dle 
bodů add (3) a add (4) tohoto článku smlouvy, mění se automaticky bez nutnosti 
k tomu sepisovat dodatek smlouvy, systém plateb Nájemného a záloh na energie a 
služby a to tak, že se platí předem (tzn. 15.12. předchozího roku za I. čtvrtletí daného 
roku, 15.3. daného roku za II. čtvrtletí, 15.6. daného roku za III. čtvrtletí a 15.9. 
daného roku za IV. čtvrtletí).    

 
(5) Pronajímatel je dle bodu add (3) tohoto článku smlouvy povinen jednou ročně předložit 

Nájemci vyúčtování spotřeby jednotlivých energií a služeb za předchozí rok, a to se 
zdanitelným plněním k datu 31.12. daného roku a splatností nejpozději do 31.1. 
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následujícího roku po roce, ve kterém byly energie a služby spotřebovány. V případě 
přeplatku se použijí výše uvedená ustanovení i pro Pronajímatele. 
 

(6) Nájemce má právo požádat Pronajímatele nejpozději do čtyř měsíců po skončení 
zúčtovacího období o nahlédnutí do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý 
kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o 
dokladech týkajících se účtovaných nákladů.  
 

(7) Stav jednotlivých měřidel ke dni předání a převzetí Prostoru sloužícího k podnikání 
k užívání je uveden v Protokolu o předání a převzetí. 

 
(8) Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši Nájemného tak, že Pronajímatel 

je za trvání nájmu, vždy k 1. 4. příslušného roku, počínaje 1. 4. 2018, oprávněn 
jednostranně zvýšit Nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem. Toto zvýšení Nájemného je Pronajímatel povinen Nájemci 
písemně oznámit vždy nejpozději do 15. 3. příslušného kalendářního roku, jinak toto 
právo pro daný kalendářní rok zaniká. 

 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti Pronajímatele 

 
(1) Touto smlouvou se Pronajímatel zavazuje k přenechání Prostor sloužících k podnikání 

Nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, udržovat Prostor sloužící k 
podnikání v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, 
zajistit Nájemci nerušené užívání Prostoru sloužícího k podnikání po dobu nájmu. 

 
(2) Pronajímatel je oprávněn vstoupit do Prostoru sloužícího k podnikání za účelem 

potřebné opravy nebo údržby Prostoru sloužícího k podnikání pouze po předchozím 
písemném oznámení termínu a účelu vstupu Nájemci. 

 
 

Článek 8 
Práva a povinnosti Nájemce 

 
(1) Nájemce nemá právo na dobu nájmu Prostoru sloužícího k podnikání zřídit třetí osobě 

k Prostoru sloužícího k podnikání užívací právo bez předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele. 
 

(2) Nájemce je povinen užívat Prostor sloužící k podnikání jako řádný hospodář 
k ujednanému účelu a v souladu s touto smlouvou. 

 
(3) Zjistí-li Nájemce v Prostoru sloužícího k podnikání poškození nebo vadu, které je třeba 

bez prodlení odstranit, je povinen neprodleně o této vadě informovat Pronajímatele. 
Nájemce je povinen učinit podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením 
nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má 
právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, 
ledaže poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které Nájemce odpovídá. 

 
(4) Nájemce je povinen strpět předem oznámený vstup Pronajímatele do Prostoru 

sloužícího k podnikání za účelem potřebné opravy nebo údržby Prostoru sloužícího k 
podnikání. 

 
(5) Nájemce není oprávněn přihlásit si na adrese Prostoru sloužícího k podnikání trvalé 

bydliště ani sídlo či místo podnikání. 
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(6) V případě, že by měl Nájemce zájem užívat Prostor sloužící k podnikání společně 
s dalšími osobami, je povinen oznámit tuto skutečnost Pronajímateli. 

 
 

Článek 9 
Sankce 

 
(1) Smluvní strany si ujednaly pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná bez 
vyzvání. 

(2) V případě prodlení s platbou Nájemného, nebo plateb za služby je Nájemce povinen 
hradit zákonný úrok z prodlení a zároveň smluvní pokutu ve výši 0,2 % z jakékoliv 
dlužné částky denně, kdy tato smluvní pokuta je splatná samostatně ke každému dni, 
kdy vznikne. 

(3) Uhrazením smluvních pokut a poplatků dle tohoto článku není dotčeno právo 
Pronajímatele domáhat se náhrady škody.    

 
Článek 10 

Skončení nájmu 

 
(1) Nájem skončí nejpozději za 8 let ode dne uzavření této smlouvy. 

 
(2) Zemře-li Nájemce, nájem Prostoru sloužícího k podnikání skončí. 
 
(3) Smluvní strany mohou skončit nájem písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
(4) Každá ze stran může ukončit užívací vztah písemnou výpovědí. 
 
(5) Nájem může Nájemce vypovědět a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu 

je Prostor Sloužící Podnikání určen, b) přestane-li být najatý prostor z objektivních 
důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž byl určen, a Pronajímatel nezajistí 
Nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo c) porušuje-li Pronajímatel hrubě své 
povinnosti vůči Nájemci. 

 
(6) Pronajímatel má právo nájem vypovědět a) má-li být nemovitá věc, v níž se Prostor 

Sloužící Podnikání nachází, odstraněna, anebo přestavována tak, že to brání dalšímu 
užívání Prostoru Sloužícího Podnikání, a Pronajímatel to při uzavření této smlouvy 
nemusel ani nemohl předvídat, nebo b) porušuje-li Nájemce hrubě své povinnosti vůči 
Pronajímateli, zejména tím, že přestože jej Pronajímatel vyzval k nápravě, chová se 
Nájemce v rozporu s ustanovením § 2305 Občanského Zákoníku, nebo je po dobu delší 
než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním 
Prostoru Sloužícího Podnikání. 

 
(7) Ve výpovědi musí být uveden její důvod. Výpovědní doba je tříměsíční a běží od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.  
 

(8) Pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu 
Nájemce bez zbytečného odkladu Prostor sloužící k podnikání odevzdal, pokud 
Nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, a tím způsobí značnou 
újmu druhé straně. 

 
(9) Nájemce může okamžitě ukončit užívací vztah, pokud přestanou být plněny podmínky 

podle odstavce 1 § 27 zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
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(10) Nájemce je povinen odevzdat Pronajímateli Prostor sloužící k podnikání v místě, kde 

ho převzal, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení při řádném užívání. O předání a převzetí Prostoru sloužícího 
k podnikání při skončení nájmu bude sepsán protokol o předání a převzetí. 

 
(11) Při odevzdání Prostoru sloužícího k podnikání si Nájemci oddělí a vezme vše, co do věci 

vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata 
Prostoru sloužícího k podnikání nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně jeho užívání. 

 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá 

platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Pronajímatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

 
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, přičemž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
 
(3) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního. 

 
(4) Není-li v konkrétních ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se vztahy 

smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku a dalšími obecně 
platnými právními předpisy. 

 
(5) Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných, 

číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.   
 
(6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a 

souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné 
vůle prosté omylu. 

 
Přílohy: 

1. Protokol o předání a převzetí 
 
 
 V Tlumačově dne ____2017  V Tlumačově dne ______ 2017 
 
 
 
 ___________________  ___________________ 
 Zemský Hřebčinec Tlumačov, s.p.o. 
  Ing. David Olejníček 
 ředitel organizace 


