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SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ 
 
Technické služby Holešov, s.r.o. 

zastoupené Liborem Liškou – jednatelem společnosti 
Květná 1555, 769 01 Holešov 
IČ: 25583140 
DIČ: CZ25583140 
na straně jedné jako nájemce 
(dále jen „nájemce“) 
 
a 
 
Firma…………………….. 
Zastoupený ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  jednatelkou / jednatelem společnosti 
Adresa:…………………... 
IČ:  
DIČ:  
na straně druhé jako podnájemník 
(dále jen „podnájemník“) 
 

uzavírají tuto 
 

Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v souladu s ust. § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I. 
Předmět pronájmu 

 
1. Nájemník prohlašuje, že mu byl na základě smlouvy o nájmu ze dne ??? přenechán do užívání areál 

městského koupaliště v Holešově, Partyzánská ulice, rozkládající se na pozemcích p.č. 460/1, p.č. 
460/3-9, vše v k.ú. Holešov, zapsáno na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Holešov, jehož vlastníkem je Město Holešov, Masarykova 628, 76901, IČ: 
00287172, a to včetně staveb plaveckého bazénu, šaten, bufetu a čističky, a veškerých součástí a 
příslušenství výše uvedených staveb, včetně technického vybavení a movitých věcí, a že je na základě 
této nájemní smlouvy oprávněn přenechat areál nebo jeho část do podnájmu jinému s písemným 
souhlasem vlastníka. 

 
2. Nájemce se zavazuje přenechávat touto smlouvou podnájemníkovi prostor sloužící podnikání - budovu 

bufetu s příslušenstvím o rozloze 102 m2 k dočasnému užívání nájemci za účelem provozování jeho 
podnikatelské činnosti v tomto prostoru a podnájemník se zavazuje platit nájemci níže sjednané 
nájemné. 
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3. Součástí výš uvedeného pronájmu je i využívání vydlážděné plochy před prostory bufetu pro venkovní 
posezení hostů. 

 
4. Nájemce souhlasí s tím, že návštěvníci bufetu budou využívat sociální zařízení koupaliště. 
 
5. Všechna energetická média jsou osazena odpočtovými měřidly s tím, že veškerou spotřebovanou 

energii v pronajatých prostorech hradí podnájemník a to na základě faktury vystavené nájemcem do 10 
dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů energií. 

 
Výchozí stavy odpočtových měřidel ke dni převzetí prostoru sloužícího podnikání do nájmu jsou 
následující: 

odpočtový vodoměr  ……………  m3 
odpočtový elektroměr NT ……………  kWh 
odpočtový elektroměr VT ……………  kWh 

 
6. O předání předmětu podnájemníkovi sepisuje nájemce předávací protokol, který obě strany podepíší. 

Protokol bude obsahovat seznam inventáře budovy včetně vypůjčených věcí od dodavatelů a seznam 
předaných klíčů.  
 

7. Podnájemník prohlašuje, že pronajatý prostor sloužící podnikání přebírá v dobrém a provozuschopném 
stavu a bude je užívat k provozování rychlého občerstvení návštěvníků koupaliště, což níže stvrzuje 
svým podpisem. 

  
II. 

Doba trvání nájmu a úhrada nájemného 
 
1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 5. 20? do 15. 9. 20?. Roční výše nájemného 
činí ?? 000,-Kč bez DPH a je splatné následně: 1 splátka ve výši ??.000,- Kč do 30.6., 2. splátka ve 
výši ??,000,- Kč do 31.7. a 3. splátka ve výši ??.000,- Kč + DPH  do 31.8.. 
 

2. Podnájemník prohlašuje, že se plně seznámil se stavem pronajímaných prostor sloužících k podnikání 
před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že jsou vhodné pro sjednaný účel nájmu. 
 

3. Podnájemník je povinen poskytovat služby bufetu v po celou dobu trvání sjednaného nájmu a v 
odpovídající kvalitě. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,00 
Kč za každý den, kdy podnájemník porušuje tuto svoji povinnost. 

 
III. 

Opravy a údržba 
 

1. Podnájemník se zavazuje zajišťovat na své náklady běžnou údržbu pronajatých prostor a jejich úklid 
včetně úklidu venkovních prostor přiléhajících k pronajatým prostorám a plochy pro venkovní 
posezení hostů. Podnájemník je povinen svůj technologický odpad ukládat na smluvené místo. 
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2. Stavební úpravy nad rámec běžné údržby je podnájemník oprávněn provádět jen po předchozím 

písemném souhlasu nájemce. 
 

 
3. Podnájemník je povinen umožnit nájemci přístup do pronajatých prostor za účelem kontroly jejich 

užívání. 
 
4. Podnájemník provede zabezpečení budovy v zimním období proti poškození mrazem. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Podnájemník je povinen v pronajatých prostorech dodržovat zásady požární ochrany a bezpečnosti 

práce. 
 
2. Podnájemník je po skončení nájmu povinen předmět nájmu předat ve stavu způsobilém užívání 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. Případné škody na předmětu nájmu, které 
vzniknou v době nájmu, uhradí podnájemník v plné výši nájemci. 

 
3. Podnájemník se zavazuje provozovat bufet v otevírací době koupaliště. 
 
4. Mimo otevírací dobu koupaliště je podnájemník oprávněn bufet provozovat po předchozím souhlasu 

nájemce a se zajištěním fyzického oddělení bufetové části od části bazénové. 
 
5. Podnájemník je povinen akceptovat připomínky nájemce k provozu pronajatých nebytových prostor. 
 
6. Změny podmínek, za nichž byla tato smlouva sjednána, mohou být provedeny jen písemným 

dodatkem, který se stane nedílnou součástí této smlouvy. 
 
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  
 
8. Nájemce a podnájemník po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem a podmínkami 

souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
V Holešově dne ?,?,20?? 
 
 

………………………………..                                     ………………………………..  
    Libor Liška           ??????????????????  
    pronajímatel       nájemce  
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