Smlouva o nájmu
I"

Smluvní strany
Pronajímatel

Ustav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
se sídlem: 602 00 Brno, Veveří 967l97
IČ: 68081715

DIČ:CZ6808l7l5
zapsaný v rejstříku v. v, i. vedeném naŠntr
jednajícíředitelkou prof. RNDr. LudmiIou Křivánkovou, CSc.
bankovní spojení: ČSOn Brno-město , č.ú.:372708843/0300
(dále jen,,pronajímatel")
a
nájemce

rodnéčíslo:-1
bl,tenr

Živnostenský

-

v Jeseníku

listč,38ll01-8773, vyclan1, drrc27.12.2007 odborem obecního žil,nostenskéhoúřadrr

(dále jen ..ná.jemoe")

v souladu s PříslrrŠnýrniustanovenírni obecně závaznÝch právrlích přecipisů,
zejmérra zákona č.
,10l]r964 Sb.. občanský zákoník. l,c znění pozcjě.išícil
předpisů, uzal,íra,jínásleclLrjící,,á_le,nnísmlouvu:
II.

lrřednlět nájrnu

1, Pronajímatel Prohlašuje. Že je vlastníkerl nenrol,itosti - budovv č.p.43 r, Re_jvízu (stavební
parcela
č,28, zastavěná ploclla a nádl,oří l l28nr]. zpťrsob vvužiti býdlenl a pozenrku
parc. číslo232/2
)
'
11667mr ostatní Plocha, zPŮsob využitízeleň) ,opruni v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálrrím Úřadem Pro Olon-ioucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
na listě vlastnictví čislo

45 Pro obec Zlaté Hory a katastrální úzelníRe.jvíz. Své vlastnické právo dokládá výpisem
z Příslušného listu vlastnictví, vyhotovenÝin katastrálnín úřadem dne 26"

1

l,

2009.

2. prorrajírnatel přerrechá.vá, a

je oprávněn př,ellechat. nájemci za nájemné clo iržívání
uvedený předrnět
nájrnu vČelně veŠkeréhoirrventář'e, vvbavení a zařízení, které
se nachází ve výše uveclené budově
Č.P.43 a llájenlce Předrrrět nájrnu za podrnírlek tétc snllouvl,přijímá
do Lržívání.

J.

výše uvedený výpis z katastrr: nenlovitostí tvoří přílolru č,1 a soupis veškerého
inventáře,
vYbavení azařízenÍ. které se nachází ve výše Ltvedené buclově č.p.43
ke c]ni uzavř.ení této smlouvy,
tvoří Pří|ohu č.2 této stnloltvy,
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3.

Nájemce se zavazuje objednávat a hradit veškerénáklady na pevná paliva a hradit rekreační
poplatky zalůžka.

4.

Smluvní strany si dohodly pro případ prodlení nájemce s platbami za plnění souvisejícís nájmem,
že nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve qýši 0,05 Vo zdlužnéčástky za
každý den prodlení, Touto smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Pronajímatel je povinen předmět nájmu vlastním nákladem udržovat ve stavu způsobilémke
smluvenému úěelu nájmu a předmětu podnikání, pokud není dále dohodnuto jinak. Pronajímatel je
povinen umožnit nájemci plný a nerušený r,rykon práv spojených s nájmem.

je povinen zajišťovat a hradit opravy spojerré s běžnou údržbou a drobné opravy předmětu
nájmu. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že při stanovení rozsahu prací, které jsou pokládány za
běžnou údržbua drobné opravy, budou vycházetznaŤizení vlády č. 25811995 Sb.§§ 5 a 6 (úprava

2. Nájemce

dané problematiky pro nájem bytů podle občanskéhozákoníku). Výčet prací zde uvedený se
přejímá v plném rozsahu.
J.

Nájemce se zavazuje uživat předmět nájmu jen pro účelnájmu a předmět podnikání, pro které byl
předmět nájmu pronajat. Nájemce je oprávněn uživat předrnět nájmu v rozsahu dohodnutém ve
smlouvě, Ke změně smluveného účelunájmu, předmětu podnikání a rozsahu užívánímůžedojít
pouze dohodou smluvních stran.
]

4.

Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k poškozenínebo nepřiměřenému opotřebení předmětu

nájmu. Št<oOy nad rámec běžného opotřebení způsobenézviny nájemce odstraní nájemce na
vlastní náklady, nebude-li to moáré, uhradí nájemce pronajímateli způsobenou škodu v penězích.
Nájernce je povinen umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup do pronajatých prostor, zejména
za účelemkontroly dodržování podmínek této smlouvy, provádění oprav, kontroly instalovaných

inženýrských sítí,jakož i kontroly dodržování platných předpisů na úseku hygieny, požámí

ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životníhoprostředí,
Termín prohlídky pronajímatel rrájemci oznámi v dostatečnémčasovémpředstihu, nejpozději však
3 dny před jejím zahájením.

6.

Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy pronajatých prostor pouze na základě předchozí
písemnédohody s pronajímatelem, jejímžobsahem bude také ujednání o vypořádání jím
vynaložených nákladů.
je povinen bezzb5,tečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav předmětu nájmu,
které má pronajímatel provést, umožnit provedení těchto ijiných nezbytných oprav; jinak nájemce
odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.

7. Nájemce

8.

Pronajímatel je povinen zajistit opravy předmětu nájmu, které přesahují rámec běžnéídržbya
drobných oprav a jejichž neprovedení znemožňuje jeho íádnéuživání, ,kromě škod způsobených
nájemcem. Pronajímatel je povinen informovat nájemce včas o případných opravách, úpravách ěi
jiných pracích stavebního charakteru a projednat sním.harmonogram těchto prací tak, aby
v případě narušení provozu nájemce bylo toto narušeníco nejmenší.

je oprávněn na svůj náklad instalovat v předmětu nájmu své přiměřené firemní označeni,
aniž by tím nepřiměřeně zasahoval do práv pronajímatele, a to jen s předchozím písemným
souhlasem pronajímatele a s případným souhlasem příslušných orgánů a úřadůstavební správy,
pokud to právní předpisy vyžadují.Nájemce je oprávněn označit předmět nájmu tak, jak mu

9, Nájemce

ukládá živnostenský zákon; a to po odsouhlasení způsobu provedení a umístěnítohoto označení
pronajímatelem. Tato firemní označeníje povinen na své náklady udržovat, opravovat a ke dni
skončenínájmu odstranit.

je oprávněn přenechat předmět nájrnu nebo jeho část do podnájmu jiné osobě pouze na
dobu určitou nepřesahující dobu nájmu a jen na základé předchozího písemnéhosouhlasu
pronajímatele. Smlouva o podnájmu musí být písemná. Absence souhlasu pronajímatele je

10. Nájemce

výpovědním důvodem ze strany pronajímatele.

11. Nájemce je povinen při ukončenínájmrr uvést předmět nájmu do původního stavu, pokud nebude
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak nebo to nebude možnépro provedené úpravy
realizované se souhlasem pronajímatele. Ani v případě, že nebude možnévrátit předmět nájmu do
pŮvodního stavu a provedené úpravy budou zacb,ovány, nerná nájemce nárok na úhradu nákladů.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen předat pronajímateli nejpozději ke dni
skončení nájmu předmět rrájmu vyklizený. O předání apíevzetísepíšístrany předávací protokol.

12. Za každý den prodlení svyk|izením a předáním předmětLr nájmu podle předchozího ujednání se
nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutr-r ve výši 500,-Kč (sloly: pět set korun
českých)

Zaplacenín sm|uvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu případnéškody ani na
domáhání se vyklizení soudní cestou.
13.

Nájemceje povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy v oblasti požárni prevence.
V případě porušení povinností nájemce odpovídá zapřipadné škody, které tím vzniknou. Nájemce
se zavazuje provádět pravidelnou kontrolu stavu předmětu nájmu z hlediska požární prevence.

14. Nájemce odpovídá pronajímateli za škody způsobenéklienty nájemce na pronajatém majetku.
15, Nájemce

je povinen lzayíítsmlouvu o pojištění svého majetku a pojištění odpovědnosti

způsobenéškody.

16. Nájemce

je

povinen na vlastní náklady

a

v předepsaných

za

termínech zajišťovatveškeré

bezpečnostni revize objektu (revize hromosvodů, el.instalace, hasícíchpřístrojťr, revize a čistění
komínůapod.). O provedenýclr revizích je povinerr vést evidenci.

17. Nájemceje povinen dodržovat veškerépožadavky příslušných úřadů,které ýto budou vyžadovaí
jako podmínku provozování podnikatelské činnosti nájemce související s účelemnájmu uvedeným
v části III této smlour,y. Při skončenínájmu končíi platnost souhlasu pronajímatele s umístěním
místa podnikatelské činnosti nájemce v místě předmětu nájmu uvederrého v části II této smlouvy.
1

8.

Nájemc e se zavazuje, že vlastní podnikatelskou činnost bude provozovat v souladu s příslušnými
hygienickými a ekologickými zákony a předpisy. Zejména bude dbát na dodržovánízákona o
nakládání s odpady a svou podnikatelskou činnostínebude způsobovat nadměrný hluk a
znečišťováníovzduší.

z ceny za ubytování pro zaníěstnance pronaj ímatele a
jejich rodinné příslušníky.Rodinnými příslušníkyse rozumí manželézaměstnanců a jejich

19. Nájemce se zavazuje poskytovat 40% slevu

nezaopatřené děti. Seznam zaměsttranců bude pronajímatelem aktualizovárr vždy k 1. dni každého
kalendářního čtvrtletí.

20. Termíny vybrané pronajímatelem pro pořádání odbomých seminářťr, konferencí apod. oznámi
pronajímatel nájemci vždy písemně nejpozději však 4 ýdny před termínem konání těchto akcí.

].

Smlurni stran}, se zavazuji vypořádat svá vzájernnápráva a závazky vyplývajícíztéto smlouvy
nejpozději do 30 dnů ode dne skončeníplatnosti této smlouvy.

vII.

Doba nájmu
Smlour a se uzavírá na dobu neurčitou od

1

.

března 2010.

vIII.

Skončenínájmu

\ájem můžeskončit:
a1 písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemnou výpovědí pronajímatele nebo nájemce bez

r-rdání dťrvodu.

\/ipovědní lhůta činí4 měsíce a počínáběžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího
po doručenípísemné qýpovědi druhé smluvní straně.

c) odstoupením od smlouvy,
Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, stane-li se předmět nájmu, anižby nájemce porušil
sroji povirrnost, nezpůsobilým ke smluvenému účelLra předmětu podnikání. Nájemní smlouva
zaniká uplynrrtím 30 dnů od doručenípísemného oznámení o odstoupení od nájemní smlouvy na

adresu druhé smluvní strany, která je uvedena v záhlaví tohoto dodatku.

Pronajímatel můžeodstoupit od smlouly, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu předmět
nájmu nebo trpí-li uživání předmětu nájmu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda,
nebo že mu hrozí značná škoda. Nájemní smlouva zaniká doručenímpísemného oznámení o
odstoupení od nájemní smlouvy na adresu druhé smluvní strany, která je uvedena v záhlaví tohoto
dodatku.

d) zánikem nájmu.

-

smrtí nájemce,

e) z důvodůzániku nájemního vztahu upravených v rámci obecných ustanovení občanského zákoníku
o nájemní smlouvě, resp. z obecných důvodůzániku závazků.

Ix.

závérečná ustanovení
1

.

Tato smlouva nabývá p|atnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Práva

a povinnosti z této smlouvy přecházejí na eventuální právní nástupce obou účastníků.

1

\á-iemce ProhlaŠuje, Že si Předmět nájnru prohlédl a že
seznárnen s jeho skutečným stavem.
Shora uvedený PI'ecimět nájmu Je ve stavu způsobilém ke"iesmluvené*u úč.lunájrnu předmětu
a
pocinikánr.,ieho stav umožňuje jeho r'ádné Lržír,ánípr-idle této
smlouvy.

4.

Ve rěcech touto smlouvot"t výslovlrě treupraverrýclr buclou snlluvní stran).postllpovat
podle zákona
Č i ]Órl990 Sb", Podle obČanskéhozákoníku (přerlevším 663 a násl.) adalšícň obecně závaznýclt
prát

5.

6

nf

gh předpisů.

§

Srniour,'u lze rněnit jen na základě dohodv obou srnluvníclt stran písemttě" a
1o fornlolr postupttě
cislo..aní,ch dodatkťr podepsaných oběrna smluvnírli stranatni.

Tato snlouva je Provedena ve dvou vvhotovetlích, z nichž obdržípronajírnatel a
nájemce každý
jedno yhotovení,
,"

1.

I-ČastnícismlouvY ProhlaŠujÍ.že smlottva bvla sepsána na základě
pravclivýclr uclajů ajejích pravé
a svobodné r'Ůle. S obsahetn stnlouvy se seznárnili, souhlasí s nínl a no riůko, tjlo pr.ipojujr
sve

podpis1.

a) Příloha č.l - kopie r,ýpisu z katastrtt nentovitostí
b) Příloha č.2 - soLrpis itlvetttáře. vybaverlí a zaí.íz-enípředmětrr nájmu
c) Pří]oha č" 3 - kopie živnostenskéholistrr ná.jernce
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