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Eva Jungmanová – Centrum tance Harmonie z. s. 
Tel.: 604 323 306, email: info@artedance.cz 

www.artedance.cz 
 

 
 

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli účastníci, a to  
 
Centrum tance Harmonie z. s. zastoupená Evou Jungmanovou, IČO: 228 60 606  

smlouvu a to na základě: registrace MV ČR: VS/1-1/80786/10-2   

 

(dále jen CTH)  
 
a 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
dále jen nájemce  
 
tuto    

nájemní smlouvu  
 

 (pronájem kostýmů, rekvizit, obuvi, doplňků) 
 

  

I. Předmět nájmu:  
 
CTH prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dále uvedených movitých věcí, které si od ní nájemce pronajímá do nájmu, a to  
 
Označení předmětu nájmu    počet ks   stav   pořizovací cena      
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Zde se uvede poškození nebo závada na předmětu nájmu, která existuje v okamžiku jeho převzetí nájemcem  

 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………)  

 

II. Nájemné  
 
Nájemné pro jednotlivé movité věci se sjednává odděleně pro tu kterou movitou věc takto:  
 
                     Kč za jeden kus 
                      Kč za jeden kus 
                     Kč za jeden kus 
                      Kč za jeden kus   
                     Kč za jeden kus 
                     Kč za jeden kus  
Celkem        
Nájemné je splatné v hotovosti při podpisu smlouvy. 

 
III. Doba nájmu  

 

Předmět nájmu se pronajímá na dobu určitou ………………………(počet dní).  
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Stanovená doba nájmu: do__________________________ 

 
 

 
IV. Práva a povinnosti pronajímatele 

 

Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání v souladu 
s dohodnutým účelem. Podpisem smlouvy nájemce převzetí věcí potvrzuje.  
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat nájemce o neprodlené vrácení předmětu nájmu i před 
skončením stanovené doby nájmu, jestliže nájemce neužívá předmět nájmu řádně nebo jestliže jej užívá 
v rozporu s účelem, kterému slouží. 

 

 

V. Práva a povinnosti nájemce 
 

Nájemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se stavem předmětu, a že jej bude 
užívat v souladu s obsahem a účelem smlouvy.  
Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením.   
Nájemce není bez písemného souhlasu pronajímatele oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání třetí 
osobě. 
Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit v sídle pronajímatele, eventuálně na jiném dohodnutém místě, 
nejpozději do konce stanovené doby nájmu v pracovní době pronajímatele, a to ve stavu, v jakém jej převzal, 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 
Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení předmětu je nájemce povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného 
odkladu.  
Nájemce je povinen uhradit neprodleně pronajímateli veškeré škody, které vznikly v důsledku porušení 
povinnosti nájemce. 
Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit pronajímateli neznečištěný, v případě, že takto neučiní, bude částka 
vynaložená za jeho očištění doúčtována k nájemnému.  

 

 

VI. Prodlení/odpovědnost za škodu 
 
Je-li nájemce v prodlení se zaplacením nájemného nebo s vrácením předmětu nájmu nebo jeho části, je odpovědný za 
škodu, která v důsledku tohoto prodlení pronajímateli vznikla. Zejména je povinen nahradit jeho ušlý zisk. Dále je nájemce 
povinen zaplatit pronajímateli tyto smluvní pokuty:   

 
- za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu částku smluvní pokutu ve výši Kč 100,- Kč 
- za každý započatý den prodlení se zaplacením nájemného 0,5 % ceny sjednaného nájemného  
 
Smluvní pokuty jsou splatné bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody,  
za kterou nájemce odpovídá v souvislosti s porušením povinností stanovených touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ujednání o smluvních pokutách, které je pronajímatel oprávněn účtovat i v případě odstoupení od smlouvy.  
 
V případě zničení, ztráty či poškození předmětu nájmu se odpovědnost nájemce posuzuje dle obecných ustanovení o 
odpovědnosti za škodu dle občanského zákoníku. Nájemce je povinen pronajímateli škodu bezodkladně nahradit. 
 
V případě nevrácení předmětu nájmu nebo jeho části, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
dvojnásobku pořizovací hodnoty určené výše. Povinnost k náhradě škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčena. 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
Podmínkou účinnosti všech dodatků a změn této smlouvy je jejich písemná forma. Tato smlouva podléhá právu České 
republiky a v podrobnostech se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (občanským zákoníkem) v platném znění. 
V případě sporu z této smlouvy rozhodne s konečnou platností Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře ČR v Praze jedním rozhodcem jmenovaným podle řádu Rozhodčího soudu. Rozhodnutí bude vydáno pouze na 
základě písemných důkazů bez ústního jednání.   
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla uzavřena podle jejich svobodné, určité 
a srozumitelné vůle. Autentičnost této smlouvy stvrzují vlastnoručními podpisy. 
Tato smlouva je podepsána smluvními stranami ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. 
 
V Karlových Varech dne  

 
Pronajímatel :        Nájemce: 
         
……………………………………. ………………..            ………………………………………………… 
      Centrum tance Harmonie z. s. – Eva Jungmanová 


