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KRÁTKODOBÁ SMLOUVA
O NÁJMU PRODEJNÍHO MÍSTA
Smluvní strany:
1.

SYNOT REAL ESTATE, k.s., se sídlem Praha 8-Libeň, Sokolovská čp. 541, PSČ 180 00, IČ: 26221276, DIČ:
CZ26221276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76194,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2771722/0800, zastoupen: Pavel Malík / Robert Liška, Správce
v plné moci,
dále jen „Pronajímatel“

a
2.

Název/Jméno: ____________________________________________________________________,
sídlem: __________________________________________________________________________,
doručovací adresa (je-li odlišná od sídla): _________________________________________________,
zastoupen: _______________________________________________________________________,
IČ: _________________________, plátce / není plátce DPH, DIČ: CZ ___________________________,
kontaktní údaje: tel.: ___________________, e-mail: ______________________________________,
dále jen „Nájemce“

1.

Pronajímatel, jako výlučný vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 721/8 a pozemku parc. č.
1458/14, v katastrálním území a obci Uherské Hradiště, dále jen Slovácká tržnice, touto smlouvou
pronajímá a Nájemce touto smlouvou přebírá do nájmu:
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-

2.

Prodejní místo/místa č. __________ ve Slovácké tržnici o celkové podlahové ploše ________ m ,
vyznačené v projektové dokumentaci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Prodejní prostory“).
Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s umístěním i stavem Prodejních prostor před podpisem této
smlouvy.

Nájemce je oprávněn užívat Prodejní prostory pouze za tímto účelem:
-

prodej ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

3.

Nájem se sjednává na dobu určitou, a to __________________________________________ (datum).

4.

Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli za nájem Prodejních prostor podle této smlouvy nájemné
v dohodnuté výši: _________,- Kč vč. DPH denně, tj. celkem __________,- Kč vč. DPH.

5.

Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci úhradu za Ostatní služby, a to:
a) za dodávku el. energie, v sazbě 5,- Kč/kW vč. DPH,
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b) za dodávku vody a odvod vody, v sazbě 100,- Kč/m vč. DPH.
Nájemce je povinen uhradit nájemné v dohodnuté výši v hotovosti Správci před předáním Prodejních
prostor. V případě, že se touto smlouvou pronajímá Prodejní místo č. 1 až č. 62, je Nájemce povinen uhradit
Správci před předáním prostor úhradu za Ostatní služby dle VNP čl. V., bod 1 c), a to ve výši 40 Kč/prodejní
místo/den. Datem zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu.
6.

Nájemce je dále povinen před termínem předání Prodejních prostor složit Pronajímateli kauci, jako jistotu
k zajištění Pronajímatelem vyúčtovaných platebních povinností Nájemce z této smlouvy ve výši: 500,- Kč
(slovy: pětset korun českých)/prodejní místo, a to v hotovosti proti podpisu do knihy kaucí.

7.

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této
smlouvy vzniklé, se řídí 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Tato právní úprava se nepoužije tam, kde se
smluvní strany touto smlouvou dohodly odchylně.

8.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří:
a)

Příloha č. 1 – Určení a vyznačení Prodejních prostor

b) Příloha č. 2 – Předávací protokol
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9.

Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Tržního řádu a
Všeobecných nájemních podmínek, které jsou vyvěšeny na nástěnce v objektu Slovácké tržnice a také na
www.slovackatrznice.cz a výslovně s jejich zněním souhlasí. Nájemce tímto prohlašuje, že ho Pronajímatel
upozornil na ustanovení, která se odkazují či mají souvislost s Tržním řádem (dále jen „TŘ“) a Všeobecnými
nájemními podmínkami (dále jen „VNP“) stojící mimo vlastní text této smlouvy a jejich význam mu byl
dostatečně vysvětlen. Nájemce bere na vědomí, že je vázán nejen touto smlouvou, ale i TŘ a VNP a bere na
vědomí, že neplnění povinností uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako
nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany vylučují užití čl. III., IV. a V. odst. 2 a 3
uvedených ve VNP.

10. Jestliže Nájemce poruší kterékoli ustanovení této smlouvy, TŘ nebo VNP ukládající Nájemci nepeněžitou
povinnost, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli za každé jednotlivé porušení takové nepeněžité
povinnosti z této smlouvy smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: třista korun českých) za každé jednotlivé
porušení. Při porušení peněžitého závazku je Nájemce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení. V případě závažného porušení TŘ, VNP je Pronajímatel oprávněn
odstoupit od smlouvy a vykázat Nájemce z Prodejních prostor bez náhrady.
11. Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel (správce osobních údajů), zpracovával poskytnuté osobní údaje
obsažené v této smlouvě sám anebo prostřednictvím zpracovatele či jiné osoby. Nájemce bere na vědomí,
že údaje budou uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě a budou využívány zejména pro účely
prezentace či propagace Slovácké tržnice a pro účely certifikace Nájemce. Nájemce prohlašuje, že si je
vědom toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.
Nájemce prohlašuje, že zná svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo přístupu
k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení, právo domáhat se opatření k zajištění nápravy, právo
zablokování či zlikvidování údajů a právo žádat nápravu nemajetkové újmy, pokud by mi vznikla v souvislosti
se zpracováním osobních údajů.
12. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.
15. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je dostatečně určitý a
srozumitelný, a že s tímto obsahem souhlasí. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherském Hradišti dne _____________
Pronajímatel:

Nájemce:

SYNOT REAL ESTATE, k.s.

___________________________

___________________________

podpis

podpis
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