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Klubíčko Cheb, z. s. 
Májová 606/35, 350 02 Cheb 
tel.: 724 829 269  
mcklubicko@seznam.cz, www.klubicko.cz 
 

 

 

Smlouva o krátkodobém pronájmu 
 

 

Organizace: Klubíčko Cheb, z. s., Májová 606/35, 350 02 Cheb, IČ: 708 48 823  

Zastoupená: Martinou Paboučkovou, DiS.  

 

A  

 

Pan(í)/Společnost: ………………………………………………………………. 

Trvale bytem: …………………………………………………………………….. 

Datum narození/IČ……………………………………………………………….. 

Zastoupen (á):…………………………………………………………………….. 

 

Článek 1: 

Předmět nájmu 

Pronajímatel přenechává nájemci do užívání nebytové prostory na adrese Májová 606/35, 350 0 2 

Cheb. Prostor je pronajatý pro ………………………. a zahrnuje tyto místnosti: (nehodící se 

škrtněte)  

Herna DS Batole    Herna MC Klubíčko   Kuchyňka  

 

Článek II. 

Doba nájmu 

Nájem je sjednán na dobu určitou od……………………………….do……………………………… 

dne……………………v hodin………………. předá pronajímatel klíče od prostor, a to v kanceláři 

SAS Bavlnka.  

 

Článek III. 

Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním prostor 

 

3.1. Nájemné bylo dohodnuto ve výši ………………………Kč, 

slovy………………………………………………………………………………………………… 

3. 2. Nájemné zaplatí nájemce pronajímateli v dohodnutém termínu v hotovosti v kanceláři SAS 

Bavlnka.  Od této chvíle se stává rezervace závazná.  

3.3. Nájemné musí být uhrazeno nejpozději 14 dní před konáním akce.  

3.4. Nájemce je povinen složit vratnou zálohu ve výši 200 Kč. (Slovy: dvěstě korun českých)  

3. 5. Nájemce se zavazuje, v případě, že úklid prostor nebude z jeho strany realizován uhradit 

dodatečně 350 Kč/hod za osobu vykonávající úklidové práce.  
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3.6. Veškeré ceny jsou uvedené včetně příslušné sazby DPH.  

 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti spojené s nájmem prostor. 

 

4.1. Pronajímatel je povinen předat nájemci pronajaté prostory ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním prostor.  

4.2. Nájemce se s pronajímatelem dohodli, že tato smlouva nahrazuje předávací protokol 

pronajatých prostor. Případné připomínky budou doplňkem této smlouvy.  

4.3. Nájemce je povinen odstranit škody, závady a poškození, které způsobil v prostorech sám, nebo 

ti, kdo s ním pronajaté prostory sdíleli. Nestane-li se tak, ani po předchozím písemném upozornění 

pronajímatele, budou závady a poškození odstraněny na jeho náklady i bez jeho souhlasu.  V 

případě rozbití věcí/vybavení či zničení zdí, podlah budou náklady za zničení ve výši, aby se dala 

rozbitá/poničená věc koupit nová, podobná.  V případě, že bude rozsah škod tak velký, že bude 

bránit provozu DS Batole a mateřského centra, může pronajímatel vyčíslit způsobenou škodu za 

zavřený provoz– a tu je povinen nájemce uhradit.  

4.4. Nájemce je povinen pronajaté prostory a zařízení řádně používat včetně plnění, jejichž 

poskytování je spojeno s užíváním uvedených prostor.  

4.5. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, a proto je zakázáno v prostorách kouřit, 

včetně kouření elektronických cigaret a užívání návykových látek.  Porušení této povinnosti je 

důvodem k okamžitému zrušení nájemní smlouvy a vyklizení prostor, včetně uhrazení nákladů na 

vymalování a vyčištění prostor – dle doložených dokladů od pronajímatele.  

4.6. Nájemce je povinen seznámit se s požární poplachovou směrnicí.  

4.7. Nájemce není oprávněn přenechat nájem jiné osobě, bez předchozího písemného souhlasu 

pronajímatele, také není oprávněn použít prostory pro jiný účel, než který je sjednaný ve smlouvě.  

Porušení těchto povinností je důvodem k okamžitému zrušení této smlouvy a vyklizení prostor.  

4.8. Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v Klubíčku bylo vytvořeno prostředí 

zajišťující ostatním nájemcům domu výkon jejich práv a nebyly narušeny dobré sousedské vztahy a 

mravy.  

4.9. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli, resp. oprávněné osobě přístup do pronajatých 

prostor za účelem kontroly řádného užívání prostor a provedení nutných, bezodkladných oprav, 

úprav v pronajatých prostorách.  

4.10. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v prostorách bez 

předběžného písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.  Je zakázáno lepit cokoliv  



 

3 

 

Klubíčko Cheb, z. s. 
Májová 606/35, 350 02 Cheb 
tel.: 724 829 269  
mcklubicko@seznam.cz, www.klubicko.cz 
 

 

 

na zdi, přitloukat hřebíky, napínáčky apod.  

4. 11. Nájemce nebude spotřebovávat potraviny, které sám nepřinesl. Má 

povinnost chovat se jako  

 

řádný hospodář.  Provést úklid včetně setření podlahových ploch a odnesením odpadků, úklidu 

kuchyně, omytí všeho využitého nádobí, roztřídění hraček do původního stavu.  

 

Článek V. 

Zánik nájmu prostor 

 

5. 1. Nájem prostor může být okamžitě zrušen v případě závažného porušení článků III, IV této 

smlouvy.  

5.2. Nájem prostor je sjednán na dobu určitou, končí tedy uplynutím sjednané doby ve smlouvě.  

5.3. Ke dni a hodině ukončení nájmu je nájemce povinen prostory ihned uklidit a předat je zpět 

pronajímateli ve stavu způsobilém k dalšímu užívání tak, jak je převzal na základě této smlouvy.  

 

Článek VI. 

Zvláštní ujednání 

 

6.1. Pokud nájemce se souhlasem pronajímatele vybaví prostory na své náklady předměty, jejichž 

odstranění by v případě ukončení nájmu nebylo ekonomicky účelné (technicky možné), zavazuje se, 

že předměty, které svým nákladem takto pořídil, pronajímateli daruje.  

6.2. Pronajímatel se zavazuje, že v případě skončení nájmu poskytne nájemci přiměřenou náhradu 

za předměty, které nájemce se souhlasem pronajímatele svým nákladem pořídit a se souhlasem 

pronajímatele v prostorech ponechá.  

6.3. V případě, že jeden z účastníků odstoupí podle §679 občanského zákoníku od smlouvy, ruší se 

smlouva dnem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhému účastníkovi smlouvy, v případě 

odstoupení nájemce od smlouvy v termínu kratším než týden před dnem akce, zavazuje se nájemce 

zaplatit penále ve výši 75 % z ceny nájmu.  

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

7.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro užívání prostor a zařízení příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a další platné obecně závazné předpisy.  

7.2. tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží pronajímatel a 

nájemce.  
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7.3. Případné změny a doplňky této smlouvy o nájmu vyžadují ke své platnosti 

písemný souhlas obou stran.  

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem sjednaného  

 

nájemního poměru. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Chebu, dne…………………………. 

 

Nájemce        Pronajímatel 

 

……………………………………………  ………………………………………………….. 

 

 

Předání prostor: (nehodící se škrtněte)  

 

 

- Prostory byly předané bez závad   

 

- Prostory byly předány včetně těchto 

závad: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Škoda byla vyčíslena předběžně na: ……………………………………………………………….. 

Bude uhrazena ………………………………………………………………………………….. 

 

V Chebu, dne ………………….. 

 

…………………………………………..   …………………………………….. 

Nájemce       Pronajímatel  


