
MMPr/SML/   /2016 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

jednající náměstkem primátora Pavlem Košutkem 

(dále jako „pronajímatel“) 

 

a 

 

První KPU s.r.o. 

IČ: 29446635 

DIČ: CZ29446635 

se sídlem Kojetínská 3036/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53827 

jednající jednatelem Vratislavem Pospíšilem 

(dále jako „nájemce“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

po vzájemné dohodě uzavřeli dnešního dne tuto  

 

 n á j e m n í    s m l o u v u 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Pronajímatel prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 26.4.2000, na jejímž základě 

byl povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení sp.zn.                          

V-1252/2000-808 s právními účinky vkladu práva ke dni 26.4.2000, výlučným vlastníkem 

pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba- objekt k bydlení č.p. 1573, příslušná k části obce Přerov I - Město, 

(dále jen „předmětná nemovitá věc“), a movitých věcí specifikovaných v přílohách č. 1, 2 a 

3 této smlouvy (dále jen „vybavení“). Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru 

nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 

Přerov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Přerov, k.ú. Přerov. 

 

Článek II. 

Předmět nájmu  

(1) Pronajímatel přenechává nájemci do užívání předmětnou nemovitou věc a vybavení 

a nájemce předmětnou nemovitou věc a vybavení za podmínek stanovených touto 

smlouvou do nájmu přijímá a zavazuje se hradit pronajímateli za jejich užívání nájemné 

dle čl. V. smlouvy. 

(2) Nájemce prohlašuje, že je mu stav předmětu nájmu znám a že je způsobilý k užívání 

ke stanovenému účelu.  

 

Článek III. 

Doba nájmu  

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 29 dnů s účinností od 1.1.2017 do 29.1.2017. 



Článek IV. 

Účel nájmu  

Účelem nájmu předmětné nemovité věci je provozování ubytovny a účelem nájmu vybavení 

je zajištění provozu ubytovny.  

 

Článek V.  

Nájemné a náklady spojené s užíváním předmětu nájmu 

(1) Cena nájemného je stanovena dohodou smluvních stran celkem ve výši 42.811,- Kč, 

navýšených o DPH v platné sazbě daně. Ke dni účinnosti této smlouvy činí celkové 

nájemné 51.801,31 Kč vč. 21% DPH dle níže uvedené skladby: 

předmět nájmu nájemné bez DPH nájemné vč. 21% DPH 

předmětná nemovitá věc 41.474,00 Kč 50.183,54 Kč 

vybavení 1.337,00 Kč 1.617,77 Kč 

 42.811,00 Kč 51.801,31 Kč 

(2) Nájemné ve výši 42.811,- Kč navýšené o DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění  bude nájemcem uhrazeno na účet pronajímatele vedený u České 

spořitelny, a.s., č.ú.: 19-1884482379/0800, variabilní symbol ……………….., na základě 

daňového dokladu vystaveného pronajímatelem se splatností  na 15 dnů ode dne vystavení 

daňového dokladu. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle tohoto odstavce 

smlouvy je ve smyslu ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, považován datum účinnosti smlouvy, tj. 1.1.2017.  

Za termín zaplacení se považuje den připsání finančních prostředků na účet pronajímatele. 

(3) V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen uhradit 

pronajímateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob.  

(4) Nájemce je povinen hradit náklady za služby spojené s užíváním předmětu nájmu 

(tj. náklady na elektrickou energii, teplo, vodné, stočné a srážkovou vodu) na základě 

samostatných smluv uzavřených s dodavateli těchto služeb. 

 

 

Článek VI. 

Povinnosti smluvních stran 

(1) Pronajímatel  je povinen protokolárně předat předmět nájmu ke dni účinnosti této smlouvy 

nájemci a ke dni skončení smlouvy je od nájemce protokolárně převzít. 

(2) Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k dohodnutému účelu s tím, že užívat 

předmět nájmu k jinému než dohodnutému účelu lze pouze na základě písemného 

souhlasu pronajímatele. 

(3) Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jejich části do užívání třetí osoby 

bez souhlasu pronajímatele. 

 

(4) Nájemce je povinen v předmětu nájmu provádět na své náklady běžnou údržbu a opravu 

předmětu nájmu a to bez ohledu na výši nákladů na opravu (jedná se zejména o úklid, 

malování, zasklívání oken a dveří, výměnu žárovek, vadných vypínačů a zásuvek, opravy 

osvětlovacích těles, opravu a výměnu klik, okenních oliv, štítků zámků a okenních kování, 

opravu uvolněných dlaždic, obkladaček a lina, opravu žaluzií a rolet, opravu topných 



těles, upevnění umývadla, výměnu sifonu a baterií, opravu klozetové nádrže, čištění 

odpadů, výměnu těsnění).  

(5) Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, 

které má provést pronajímatel a umožnit pronajímateli provedení těchto oprav, jinak 

odpovídá za škodu, která v důsledku nesplnění této povinnosti pronajímateli vznikne. 

Opravy předmětu nájmu nad rámec běžné údržby hradí pronajímatel. 

(6) Nájemce je povinen bez nároku na finanční náhradu umožnit pronajímateli přístup 

do předmětné budovy v čase pronajímatelem určeném a strpět případné omezení v užívání 

předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav, údržby a rekonstrukce předmětu 

nájmu. V souvislosti s výše uvedeným je nájemce povinen poskytnout pronajímateli 

potřebnou součinnost, přičemž postup provádění oprav vyžadujících přerušení nebo 

omezení provozu ubytovny bude v patřičném předstihu mezi smluvními stranami 

projednán. 

(7) Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy, zásahy do stavebních částí předmětu 

nájmu nebo změny užívání předmětu nájmu jen na základě předchozího písemného 

souhlasu pronajímatele. 

(8) Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozováním, předcházet škodám 

na předmětu nájmu a pokud škoda hrozí, neprodleně učinit opatření k jejímu odvrácení. 

Vzniklou škodu je nájemce povinen neprodleně ohlásit pronajímateli. Smluvní strany se 

dohodly, že za účelem zabránění vzniku škod (živelná pohroma apod.) budou na odboru 

správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova uloženy v zapečetěné 

obálce náhradní klíče od pronajatých nebytových prostor. 

(9) Nájemce je povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, která vznikne i opomenutím 

nájemce na předmětu nájmu včetně všech věcí a zařízení ve vlastnictví pronajímatele 

nacházejících se na předmětu nájmu. 

(10) Nájemce je povinen plnit na vlastní náklady všechny povinnosti vyplývající z předpisů 

o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 

pozdějších předpisů), zejména obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích 

požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném 

stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, 

lze instalovat a používat pouze schválené druhy a nájemce je povinen provádět jejich 

pravidelné revize dokladované odbornou firmou. 

(11) Nájemce je povinen dodržovat v předmětu nájmu veškeré právní předpisy vztahující se 

k jím prováděné činnosti, zejména právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a uhradit sankce a pokuty 

vyměřené státním požárním dozorem nebo Inspektorátem bezpečnosti práce za porušení 

povinností nájemce v předmětu nájmu. V návaznosti na výše uvedené je nájemce povinen: 

 zabezpečit na své náklady revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, hasicích přístrojů, 

hydrantů a dalších přístrojů a zařízení, které jsou předmětem nájmu nebo jsou 

v předmětné budově instalovány nájemcem, v rozsahu a termínech stanovených 

normami a předpisy a kopie revizních zpráv odevzdávat pronajímateli, 

 odstraňovat na své náklady závady zjištěné příslušnými orgány státní správy 

nebo pronajímatele, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany, pokud nebudou souviset s vlastním stavebně technickým stavem předmětné 

budovy, který nevyvolal nájemce svou činností, 

 oznámit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje a odboru správy majetku 

a komunálních služeb Magistrátu města Přerova každý požár v předmětné budově, 



 umožnit přístup požárnímu a bezpečnostnímu techniku pronajímatele do předmětné 

budovy k provádění pravidelných kontrol. 

(12) Nájemce je povinen hradit případné sankce vyměřené státním požárním dozorem 

nebo Inspektorátem bezpečnosti práce za porušení povinností v  předmětné budově 

s výjimkou sankcí, které byly uloženy v důsledku stavebně technického stavu předmětné 

budovy, který nájemce nevyvolal svojí činností. 

(13) Nájemce je povinen umožnit přístup Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje nebo jím pověřeným osobám k sirénám varovného a informačního systému města 

a okresu Přerova, které jsou umístěny na střeše předmětné budovy a jednat tak, aby svou 

činností neohrozil funkčnost uvedených sirén. 

(14) Nájemce je povinen objednávat a hradit povinné hygienické prohlídky související 

s činností nájemce v předmětu nájmu. Postup odstranění zjištěných závad je nájemce 

povinen sjednat samostatně. 

(15) Pronajímatel prohlašuje, že předmětná budova je zatížena věcnými břemeny ve 

prospěch společnosti Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 

Přerov, spočívajícími v právu umístění výměníkové stanice v 1. PP předmětné budovy a 

v právu přístupu do 1. PP a 1. NP předmětné budovy za účelem provádění údržby, revize, 

oprav a kontrol výměníkové stanice, která byla do katastru nemovitostí vložena na základě 

smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.1.2009 v řízení sp.zn. V-500/2009-808 

s právními účinky vkladu práva ke dni 11.2.2009. Nájemce prohlašuje, že je mu přesný 

rozsah výše uvedených věcných břemen znám a zavazuje se umožnit oprávněnému 

z věcných břemen plně a bez jakýchkoliv omezení realizovat výkon práv vyplývajících 

z věcných břemen.  

(16) Nájemce je povinen na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu v bezprostředním  

okolí předmětu nájmu a provádět úklid chodníků přilehlých k předmětu nájmu, včetně 

úklidu sněhu a odstranění náledí. 

 

Článek VII. 

Ukončení nájmu 

(1) Nájemce je povinen předmět nájmu ke dni skončení nájemního vztahu vyklidit a předat jej 

pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal do užívání, s přihlédnutím k obvyklému 

opotřebení a dodatečným změnám, které provedl na předmětu nájmu se souhlasem 

pronajímatele. Nájemce je současně povinen předat pronajímateli všechny klíče od 

předmětné budovy. Opotřebení, ke kterému došlo zaviněním nájemce, se považuje za 

škodu, kterou je nájemce povinen na svůj náklad ve lhůtě stanovené pronajímatelem 

odstranit. 

(2) V případě, že nájemce nevyklidí předmět nájmu ani v dodatečně mu pronajímatelem 

poskytnuté lhůtě, bude vyklizení provedeno pronajímatelem nebo prostřednictvím třetí 

osoby, a to na náklady nájemce. Současně se nájemce zavazuje, že uhradí pronajímateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním povinnosti dle tohoto 

odstavce a dále náklady a škodu vzniklou pronajímateli v souvislosti s případnou 

úschovou věcí.  

(3) Opotřebení předmětu nájmu nad míru obvyklou, ke kterému došlo zaviněním nájemce, 

se považuje za škodu, kterou je nájemce povinen na svůj náklad odstranit ve lhůtě 

stanovené pronajímatelem nebo uhradit pronajímateli škodu v penězích. 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

(1) Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: 



 nájemce bude v prodlení s placením nájemného,  

 nájemce poruší některou z povinností stanovených v čl. VI odst. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 a 15 této smlouvy, 

 nájemce opakovaně poruší některou z povinností stanovených v čl. VI odst. 4 a 16 této 

smlouvy, přestože byl pronajímatelem písemně upozorněn na porušení povinnosti a 

vyzván ke sjednání nápravy. 

(2) Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného oznámení 

pronajímatele o odstoupení smlouvy nájemci.  

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem 1.1.2017. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 

obdrží pronajímatel a půjčitel a jednu nájemce a vypůjčitel. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

Článek XII. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu 

podmíněné schválením nájemní smlouvy Radou města Přerova na její ... schůzi konané dne 

……….. usnesením č. ……………….“ 

 

 

 

 

         V Přerově dne ..........................             V Přerově dne ............................. 

 

 

 

 

 

 

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

                      Pavel Košutek                   Vratislav Pospíšil 

                  náměstek primátora              jednatel        


