
 Smlouva o nájmu  

uzavřená podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

Pronajímatel: 

Název: MAS Sedlčansko, o.p.s. 

Sídlo: Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 

IČ: 274 08 116 

Zastoupený: 

Jméno a příjmení: Ing. Přemysl Růžička, statutární zástupce 

Číslo účtu: 2242391349/0800 

 

Nájemce: 

Název:  

Sídlo:  

IČ:  

Zastoupená: 

Jméno a příjmení:  

Funkce:  

Číslo účtu:  

 

II. 

Předmět smlouvy 

Pronajímatel se zavazuje přenechat za úplatu nájemci věc uvedenou v čl. III. této smlouvy, 

aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky a nájemce se zavazuje za 

užívání věci nebo za braní užitků z věci zaplatit pronajímateli nájemné stanovené v čl. IV. této 

smlouvy. 

 

III. 

Věc (předmět nájmu) 

Pronajímanou věcí se dle této smlouvy rozumí: nůžkový party stan TENTino BIG 

HEXAGON EXTREME o rozměrech 6 m x 4 m. Stan se skládá ze stojanu – konstrukce, 1x 

plachty vrchní, 2x plachty boční a 1x plachty čelní s potiskem. Dále ukotvovací háky 6x a 

pytle na zatížení 6x (dále jen předmět nájmu). 

 

IV. 

Nájemné 

Nájemné uhradí pronajímatel nájemci bezhotovostně ve formě jednorázového poplatku ve 

výši: 

1 – 2 dny 1 000 Kč 

3 – 5 dní 700 Kč za den 

7 a více dní 500 Kč 

víkend / pátek – neděle / 1 000 Kč 

 

Nájemné je splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem po skončení doby nájmu se 

splatností 15 dnů.  



 

V. 

Doba nájmu 

Nájem se sjednává na dobu určitou, počínaje dnem ……. a konče dnem ………….. 

 

VI. 

Sankce 

Za překročení doby nájmu uvedené v této smlouvě bude pronajímatel účtovat nájemci 1 000 

Kč za každý započatý den do doby vrácení předmětu nájmu. 

  

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání a poučit nájemce, jak stan složit a rozložit. Podpisem této smlouvy stvrzuje nájemce, 

že byl řádně poučen. 

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě 

dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit jej před poškozením, ztrátou nebo 

zničením. 

Není-li dohodnuto jinak, nesmí nájemce přenechat předmět nájmu k užívání další osobě. 

Pronajímatel může požadovat vrácení předmětu nájmu i před skončením stanovené doby 

nájmu, jestliže nájemce předmět nájmu neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s 

účelem, kterému slouží. 

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli v takovém stavu v jakém jej převzal. 

Pokud na předmětu nájmu vzniknou škody, pronajímatel nechá tyto škody odstranit u výrobce 

a přeúčtuje je v plné výši nájemci. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno z 

nich. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

 

 

 

 

V Krásné Hoře nad Vltavou, dne……………   V ……. dne………………….. 

 

 

 

 

..............................................................                                 ........................................................ 

        razítko a podpis nájemce                                                     razítko a podpis pronajímatele 

                                           


