
                                                                                                                                            
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŘEPORYJE 

    Jáchymovská 613/1, Praha 5, 155 00 

IČO: 71201181, č. ú. 2222050002/5500 RB 

   Tel: 776 699 651, reporyje@sokol.eu 

______________________________________________________________ 

 

Smlouva o nájmu nebytových prostor 

kterou uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje se sídlem Jáchymovská 613/1, Praha 5, 155 00, 

IČ: 71201181 
Zastoupená starostkou Simonou Šťastnou a jednatelem Janem Kluganostem, 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 
Č. ú. 2222050002/0500 
Právní forma: Pobočný spolek 
Email: reporyje@sokol.eu 

Tel: 776 699 651 

 
(dále jen pronajímatel) 

 

a 

 

(dále jen nájemce) 
 
Uzavírají tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nebytových prostor a pozemků, 

včetně budovy č. p. 613, část obce Řeporyje, postavené na pozemcích parc. Č. 
277 a 278, vše v katastrálním území Řeporyje, obec Praha, na adrese 
Jáchymovská 613, Praha 5 Řeporyje, 155 00,  zapsané v na LV č. 1439 vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.  

mailto:reporyje@sokol.eu


 
2. Nájemce je spolek, jeho hlavním předmětem činnosti je provozování sportu a 

sportovních aktivit. 
 

3. Pronajímatel dále prohlašuje, že v budově č. p. 613 je vymezen nebytový 
prostor –  velká tělocvična o výměře 400m2 a malá tělocvična o výměře 44m2  
spolu se zázemím v podobě vstupní haly, předsálí, šaten, sprch a WC (dále jen 
jako Malá a Velká Tělocvična). 
 

4. Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci Velkou Tělocvičnu v rámci Budovy jako 
samostatný předmět užívání a pozemek.  Nájemce si tímto najímá Velkou 
Tělocvičnu a pozemek od Pronajímatele, a to za všech podmínek stanovených 
touto Smlouvou. 

 
II. 

ÚČEL NÁJMU 
Předmět nájmu specifikovaná v čl. I. Této smlouvy, bude využit k jednorázové akci - 

oslava maturantů. 

 
III. 

DOBA NÁJMU A UKONČENÍ NÁJMU 
 
Od........do...... 
 

IV. 
NÁJEMNÉ 

 

1. Smluvní strany se dohodly na nájemném za pronájem ve výši 13.000,- Kč, 
vratná kauce 5.000,-Kč. 
 
 

 

V. 
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 

 

1. Nájemce zodpovídá pronajímateli za škody, které by pronajímateli vznikly v 
souvislosti s užíváním prostor, a zavazuje se takto způsobenou škodu uhradit.  

2. Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat obecné hygienické, bezpečnostní a 
požární předpisy a směrnice, jakož i provozní řád tělocvičny, kdy podpisem této 
smlouvy prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem a protipožární směrnicí 



tělocvičny. 
3. Nájemce bere na vědomí, že odpovídá za odložený majetek a osobní věci osob, 

které využívají pronajaté prostory v době nájmu. Pronajímatel nezodpovídá za 
takto vzniklé škody. V případě vzniku takovéto škody, je nájemce povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele. 

4. Nájemce je povinen dodržet sjednanou dobu nájmu. 
5. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal klíč(-e) od hlavního 

vchodu, kuchyňky a balkonu. V případě ztráty klíče má nájemce povinnost tuto 
skutečnost neprodleně nahlásit pronajímateli a v případě ukončení nájemní 
smlouvy tento klíč(-e) odevzdat pronajímateli. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě ztráty nebo neodevzdání klíče(-ů) je nájemce povinen uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

6. Nájemce je povinnen po akci odvést odpadky, v případě neodvezení uhradí 
smluvní pokutu 1.000,-Kč. 

 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou 

všech smluvních stran. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez 
předchozího písemného souhlasu ostatních smluvních stran postoupit ani 
jinak převést (ať už smluvně, ze zákona či jinak) jakákoliv práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, a není oprávněna zastavit ani jinak zatížit svá 
práva a nároky z této smlouvy, a to zcela ani z části. 

2. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a vylučují na své 
smluvní vztahy založené touto smlouvou uplatnění ustanovení § 1765 odst. 
1 a § 1766 Občanského zákoníku. Na smluvní vztah založený na základě této 
smlouvy se rovněž vylučuje uplatnění ustanovení § 1971 a § 2050 
Občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti sjednané v této smlouvě 
nejsou v rozporu s dobrými mravy, s veřejným pořádkem, s právem na 
ochranu osobnosti ani neporušují právo, které se vztahuje k postavení osob. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran neutrpěla uzavřením 
této smlouvy nedůvodnou újmu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, každý s platností 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 



že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, ani jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 

 
 
V Praze dne:                                                                          V  Praze dne:                                                              

 
 
 
 
Pronajímatel:                                                                           Nájemce: 
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Řeporyje                               
Starostka Simona Šťastná                                                     
 
Jednatel Jan Kluganost 
 


