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SMLOUVA O NÁJMU REKREAČNÍHO OBJEKTU 
uzavřená ve smyslu § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen Smlouva) mezi: 

 
Pronajímatel: 

Lenka Brslínková, IČ: 682 55 241  
se sídlem: Heydukova 744, 544 01, Dvůr Králové nad Labem  Tel.: 731 160 420, email: dolnimlyn@email.cz  
 

dále také jen „pronajímatel“ 
 

a 
 

Nájemce:    
Jméno a příjmení:   

nar.       Tel.:    
bydliště:       email:    
 

dále také jen „nájemce“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Předmět smlouvy  
Pronajímatel je vlastníkem objektu k bydlení č.p. 11, který je součástí zastavěné plochy a nádvoří stp.č. 164 v katastrálním území 
Huntířov a obec Vítězná.   
 
Vybavení předmětu nájmu je uvedeno v předávacím protokolu, který je podepsán současně s touto smlouvou. Nájemce je oprávněn 
užívat předmět nájmu spolu s jeho vybavením, a to včetně garáže umístěné u předmětu nájmu a instalované zásuvky pro nabíjení 
elektrických automobilů. 
 

Vše shora uvedené dále jen „předmět nájmu“. 
 

2. Obsah nájemního vztahu 
2.1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do užívání předmět nájmu specifikovaný v čl. I. odst. 1 a 2 této smlouvy. Nájemce 

předmět nájmu do užívání za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá a zavazuje se uhradit za užívání sjednané nájemné, 

spotřebu elektrické energie a případný poplatek za možnost užití koupacího sudu. Nájemce výslovně prohlašuje, že předmět nájmu 

neslouží pro zajištění jeho bytových potřeb. 

 

2.2. Nájem dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to s dobou trvání: 

od ___________15:00 hod. do ___________10:00 hod. 

2.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva nemůže být prolongována uplynutím doby nájmu či užíváním předmětu nájmu 

nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu. 
 

3. Nájemné a platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že nájemné za užívání předmětu nájmu činí: ___________,- Kč za výše uvedenou dobu nájmu. V ceně 
nájmu je již zahrnut pobytový poplatek obci.  
 

3.2. Nájemce se dále zavazuje uhradit paušální poplatek za možnost využití koupacího sudu, který činí 1.500,- Kč za dobu nájmu do 7 dní 
včetně. V této částce je zahrnuta rovněž spotřeba dřeva předaného pronajímatelem při počátku nájmu. V případě nájmu na dobu 
delší než 7 dní a/nebo v případě požadavku na užití dřeva nad rámec základního množství bude cena za užívání koupacího sudu 
doúčtována dle individuální domluvy s pronajímatelem. 
 
Nájemce prohlašuje, že chce využívat koupací sud.  

ANO     NE 

3.3. Nájemce se zavazuje uhradit částku v celkové výši: _____________,- Kč 

 
3.4. Před podpisem smlouvy bylo uhrazeno jako rezerv. záloha: 

 

_____________,- Kč;  
Doplatek splatný při podpisu této smlouvy:  
 
_____________,- Kč. 
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3.5. Nájemce se zavazuje uhradit cenu elektrické energie za spotřebu, která se rovná rozdílu stavu elektroměru v předávacím protokolu 
při předání a převzetí předmětu nájmu. 
 

4. Peněžní kauce 
4.1. Nájemce dále uhradil pronajímateli při podpisu této smlouvy v hotovosti kauci ve výši 5.000,- Kč. Prostřednictvím kauce bude při 

předání předmětu nájmu uhrazena skutečná spotřeba elektrické energie, tj. pronajímatel si ze složené kauce ponechá částku 

představující cenu spotřebované elektrické energie. Kauce dále slouží k uspokojení případných pohledávek na jakýchkoliv platbách 

dle této smlouvy, k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, k úhradě jakýchkoliv pohledávek dle této smlouvy nebo 

k úhradě škody, kterou nájemce pronajímateli způsobí, aniž by tyto pohledávky musely být přiznány vykonatelným rozhodnutím 

soudu nebo nájemcem písemně uznané. Smluvní strany se dohodly, že se kauce neúročí. 
 

5. Povinnosti nájemce 
5.1. Maximální počet ubytovaných činí 4 osoby. Počet ubytovaných osob je nepřekročitelný a dodržení této povinnosti je plně odpovědný 

nájemce. 

5.2. Nájemce není oprávněn v předmětu nájmu provádět jakoukoliv podnikatelskou činnost, není oprávněn do předmětu nájmu umístit si 

trvalé bydliště, místo podnikání ani toto umožnit jiné osobě ani umožnit právnické osobě umístění sídla v předmětu nájmu. 

5.3. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do užívání třetí osobě, a to bezplatně ani za úplatu. 

5.4. Nájemce není oprávněn provádět v předmětu nájmu jakékoliv stavební ani jiné úpravy. Úpravami se rozumí jakékoliv změny 

předmětu nájmu, jeho zařízení a vybavení, dispozice s nábytkem apod. 

5.5. Nájemce se zavazuje bezodkladně pronajímateli oznámit potřebu provedení jakékoliv opravy či údržby a poskytnout pronajímateli 

potřebnou součinnost, aby oprava či údržba mohla být provedena. 

5.6. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli jakoukoliv škodu na předmětu nájmu či jeho vybavení, kterou způsobí nájemce, osoby 

užívající předmět nájmu spolu s nájemcem nebo osoby, kterým nájemce umožní vstoupit do předmětu nájmu, přičemž vznik takové 

škody je nájemce povinen pronajímateli bezodkladně oznámit. Škodu je nájemce povinen uhradit nejpozději při skončení nájmu a to 

v hotovosti či bezhotovostním převodem na účet pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli poskytnout součinnost v podobě 

podepsání protokolu o škodě. 

5.7. Nájemce se dále zavazuje: 

- v předmětu nájmu nechovat bez předchozího písemného souhlasu nájemce domácí ani jiná zvířata, vyjma „vychovaného“ psa, 
přičemž nájemce odpovídá za veškeré škody, které pes v předmětu nájmu způsobí; 

- nekouřit ve vnitřních prostorách; 
- neužívat jakékoliv psychotropní látky či jedy; 
- neskladovat jakékoliv nebezpečné či silně hořlavé látky; 
- nerozdělávat oheň mimo krbová kamna; 
- dodržovat noční klid v době od 22:00 do 06:00; 
-    při vzdálení se z předmětu nájmu v době trvání nájmu uzamknout objekt a zavřít všechna okna. 

 

6. Práva a povinnosti při skončení nájmu 

6.1. Ke dni skončení nájmu se nájemce zavazuje předmět nájmu předat ve stavu, v jakém jej převzal. 

6.2. V případě, že nájemce nevyklidí a/nebo nepředá předmět nájmu pronajímateli ve lhůtě dle této smlouvy, zavazuje se nájemce uhradit 

pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin jdoucích od sjednaného okamžiku předání předmětu 

nájmu. 

6.3. Současně smluvní strany sjednávají, že po skončení nájmu je pronajímatel oprávněn vstoupit do předmětu nájmu a to i bez souhlasu 

nájemce a za překonání překážky, a předmět nájmu vyklidit. Strany se dohodly, že veškeré předměty ve vlastnictví nájemce, které 

budou nalezeny v předmětu nájmu po skončení nájmu, jsou věci bezprizorní a nájemce prohlašuje, že pro něj mají hodnotu 0,- Kč 

(nula korun českých). Pronajímatel je nájemcem zmocněn si tyto předměty ponechat a naložit s nimi dle svého uvážení. K tomu mu 

nájemce tímto uděluje plnou moc a pronajímatel tuto plnou moc přijímá. 
 

7. Ostatní ujednání 
7.1. Pronajímatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob, které užívají předmět 

nájmu. Pobyt a pohyb osob užívajících předmět nájmu včetně okolních pozemků je výhradně na vlastní nebezpečí a na jejich plnou 

odpovědnost. Nájemce v této souvislosti bere na vědomí, že v blízkosti předmětu nájmu se nachází potok. 

7.2. Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že pronajímatel bude mít každý den přístup do objektu za účelem závlahy rostlin a údržby  

zahradního jezírka. 

7.3. Nájemce má právo na zrušení rezervace nájmu bez storno poplatku do 30 dnů před prvním dnem rezervovaného nájmu, a to 

výhradně písemnou formou e-mailem na adresu dolnimlyn@email.cz. Za okamžik zrušení rezervace se považuje den doručení zrušení 

rezervace zde uvedenou formou. V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, dále uvedený storno poplatek nehradí. 

Storno poplatek je nájemce povinen uhradit po uvedené lhůtě následujícím způsobem:  

- 30 – 21 dnů před počátkem nájmu činí stornopoplatek 20% z celkové ceny nájmu; 

- 20 – 8 dnů před počátkem nájmu činí stornopoplatek 50% z celkové ceny nájmu; 

- 7 – 0 dnů před počátkem nájmu činí stornopoplatek 100% z celkové ceny. 
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8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech účastníků a pořizuje se v počtu, že každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 

8.2. Pro případné změny a dodatky Smlouvy se sjednává písemná forma jako podmínka platnosti. 

8.3. Účastníci prohlašují, že Smlouva obsahuje projevy jejich vůle, jsou svéprávní, že nikdo nejednal v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho Smlouvu podepisují. 

 

Datum: __________  Místo podpisu: Komárov 11 

 

 

Pronajímatel:        __________________________________ 

 

 

Nájemce: ______________________________________ 
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Předávací protokol 

 

Stav elektroměru při nástupu VT                    kWH NT                   kWH 

Stav elektroměru při ukončení pobytu: VT                    kWH NT                   kWH 

Skutečná spotřeba el. energie: VT                    kWH NT                   kWH 

Celková spotřeba el. energie:                                                                   kWH 

Cena za spotřebovanou el. energii:                                                                   Kč 

Vratná kauce ve výši 5.000Kč uhrazena dne:  

 

Obsah vinotéky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Komárově 
Dne:  
 

 

   

Nájemce  Pronajímatel 
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