
SMLOUVA  O PRONÁJMU UZAVŘENÁ MEZI:
Kulturní Olomouc o.p.s.

Se sídlem: Tř. Svobody 31, 779 00 Olomouc
IČO: 28596358

DIČ: CZ28596358
Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 231700266/0300
Zastoupena Pavlem Crhanem

(dále jen pronajímatel) 

a

(dále jen nájemce)

I. 

Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je pronájem prodejního místa na Vánočních trzích, v

termínu od 18. 11. 2022 do 23. 12. 2022 na Dolním náměstí v Olomouci, konkrétně

na tyto dny: xxxx.  

1.2. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pronájem uzamykatelného

prodejního stánku, včetně elektroinstalace a osvětlení (dále také jako “prodejní

zařízení” nebo “prodejní stánek”). 

1.3. Prodejní stánek je umístěn na Dolní náměstí, s nápisem Olomoucký dizajn

stánek.

II. 

Cena a platební podmínky
2.1 Smluvními stranami dohodnutá cena plnění v rozsahu dle čl. I. této smlouvy činí

xxxxx,- Kč (slovy xxxxxx korun českých) za pronájem stánku. Případný paušál za

nadměrný odběr elektřiny je dle příkonů následující:

xxxxxxxx

2.2 Smluvní strany se dohodly, že nájemce poskytne pronajímateli dohodnutou

částku po podpisu této smlouvy následovně:

- 100% částky uhradí do 16. 11.2022, která slouží k závazné rezervaci místa, na

základě vystavené faktury, která bude Nájemci zaslána.



2.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že účinky této smlouvy nastávají teprve

včasným a úplným zaplacením faktury dle předchozího čl. 2.2.  

2.4 V případě prodlení nájemce s úhradou ceny plnění, je navíc pronajímatel

oprávněn požadovat na nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy
jeden tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen

nárok pronajímatele na náhradu škody.  

2.5 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti podle obecně závazných právních

předpisů a bude zaslána nájemci na email uvedený v záhlaví smlouvy.

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Nájemce se zavazuje na prodejním stánku prodávat zboží dle dohody s

pronajímatelem a to pouze: xxxxxx

3.2 Zboží nesmí mít povahu zboží erotického, hanlivého, nesmí se jednat o plagiáty

zboží a zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví a konečně se nesmí jednat

o zboží, které by jakýmkoli způsobem propagovalo hnutí směřující k potlačení práv a

svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo

zášť vůči jiné skupině.  

3.3 Po celou dobu konání akce je zakázán prodej spodního a nočního prádla, zbraní

a tiskovin propagujících hnutí směřující k potlačení lidských práv či propagujících

zájmy politických stran nebo hnutí.  

3.4 V případě porušení povinnosti dle č. 3. 1., 3.2 a 3.3 této smlouvy je pronajímatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za porušení této povinnosti je dále pronajímatel

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun

českých). Smluvní pokuta nekryje případnou škodu.  

3.5 Nájemce není oprávněn přenechat prodejní místo třetí osobě bez předchozího

písemného souhlasu pronajímatele. V případě porušení této povinnosti je

pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za porušení této povinnosti je

nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět

tisíc korun českých). Smluvní pokuta nekryje případnou škodu.  

3.6 Nájemce je povinen dodržovat během akce obecně závazné právní předpisy

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární, hygienické a ekologické

předpisy. Zároveň musí plnit povinnosti z těchto předpisů vyplývající. V případě



vzniklé škody při nedodržení těchto předpisů je nájemce povinen uhradit vzniklé

škody.  

3.7 Nájemce je povinen pojistit se proti případným škodám, jež by mohly vzniknout

v souvislosti s užíváním zařízení prodejního místa či v souvislosti s jeho provozní

činností. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost v případě odcizení jakýchkoli

věcí či zboží z prodejního zařízení. Nájemce je povinen si zajistit vlastní zámek

k uzamknutí prodejního zařízení.

3.8 Nájemce zajistí úklid odpadu způsobeného provozem stánku v jeho

bezprostředním okolí (1,5 m v okolí stánku) vč. odpadků mimo odpadkové koše,

krabic mezi stánky, vkládání nesložených krabic do popelnic. Krabice a kartony nutno

vynášet do připravených kontejnerů na krabice.

3.9 Stánky provozující občerstvení jsou povinny zajistit dostatečné množství

popelníků. V případě, že tak neučiní, jsou nájemci těchto stánků povinni zajistit úklid

nedopalků v okolí stánku na vlastní náklady. V případě, že nájemce tento úklid

nezajistí, bude za každý den pokutován smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč (slovy:

jeden tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen

nárok pronajímatele na náhradu škody.

3.10 V případě opakovaného nedodržování úklidu v okolí stánků nebo v případě

prodlení s úhradou smluvní pokuty v případě, že pronajímateli vznikne na její úhradu

nárok, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3.11 Nájemce se zavazuje dodržet po celou dobu trvání akce minimální prodejní

dobu od 10:00 do 20:00 hod a maximální prodejní dobu od 8:00 do 22:00 hod s tím,

že ve 22:00 hod bude prodejní zařízení již uzamčeno a bude dodržován noční klid.  

3.12 Nájemce je povinen zajistit prodejní dobu ve stánku během každého dne konání

Vánočních trhů včetně soboty a neděle. Ve výjimečných případech (nepříznivých

klimatických podmínek, sněhové kalamity atd.) může být stánek uzavřen. Uzavření

stánku je nutno nahlásit pořadateli Vánočních trhů.

3.13 Při nedodržení prodejní doby dle článku 3.11 a 3.12 této smlouvy je nájemce

povinen zaplatit pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy:

pět tisíc korun českých) za každý den, kdy dojde k porušení prodejní doby.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok pronajímatele na náhradu

škody.  



3.14 Nájemce je při zásobování prodejního místa povinen respektovat všechna

dopravní značení. Zásobování stánků je povoleno pouze od 6:00 do 10:00 a od

18:00 do 21:00 hod. Při zásobování je nutno dbát na bezpečnost lidí, kteří se v

prostorách náměstí pohybují. Po zásobení stánků je každý prodejce povinen

zaparkovat auto mimo prostory Vánočních trhů.

3.15 Nájemce odpovídá během akce za škodu vzniklou na prodejním zařízení, na

jeho vybavení i v něm uloženém zboží. Tuto případnou škodu na prodejním zařízení i

jeho vybavení se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit. Nájemce bere na vědomí,

že předáním prodejního zařízení na něj nepřechází vlastnické právo k tomuto

prodejnímu zařízení.

3.16 Při předání stánku zpět musí být stánek vyklizený, musí být odstraněny veškeré

šrouby, hřebíky atd. V případě poškození stánku zaviněním prodejce budou náklady

na opravu nájemci naúčtovány.

3.17 Nájemce se zavazuje dodržovat zákaz umístění zboží před prostorem stánku a

v blízkosti prodejního zařízení. Zboží musí být vystaveno pouze v prostorách

prodejního stánku a prodáváno pouze z prodejního stánku. Nájemce není oprávněn

jakkoli rozšiřovat prodejní plochu stánku. V případě porušení této povinnosti je

pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za porušení této povinnosti je dále

pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc

korun českých). Smluvní pokuta nekryje případnou škodu.

3.18 Nájemce je povinen dodržovat tržní řád vydaný městem či pronajímatelem, který

je k dispozici zde:

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10813/07-2013.c

s.pdf

3.19 Nájemce je povinen vyklidit stánek ke dni ukončení nájmu a řádně vyklizený jej

předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal.

IV.

Zvláštní ujednání
4.1 V areálu je bez souhlasu pronajímatele zakázáno rozmisťování propagačních

materiálů, reklamních tabulí apod. vyjma označení stánku firmou nájemce s nabídkou

prodávaného zboží. Nájemce je povinen mít reklamní poutače i prodejní zařízení

ozdobeny vánoční tematikou. Veškeré reklamní poutače typu: výprodej, akce,

zlevněné zboží apod. jsou zakázány. V případě nedodržení tohoto zákazu zaplatí



nájemce smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý

jednotlivý případ porušení.  

4.2 Během konání akce platí zákaz prodeje veškerých alkoholických nápojů s

výjimkou zvláštního povolení organizátora. Prodejci, kteří budou mít v sortimentu

prodej lihovin, musí dodržovat ustanovení § 11 až § 16 zákona č. 65/2017 Sb., o

ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších

předpisů.  

4.3 V případě porušení jakéhokoli dalšího zákazu stanoveného touto smlouvou či

porušení touto smlouvou uložené povinnosti je nájemce povinen uhradit smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). V takovém případě je navíc

pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo

pronajímatele na náhradu škody.  

4.4 Je přísný zákaz používání veškerých elektrických spotřebičů, plynových
topidel (kromě spotřebičů potřebných pro provoz stánku - po domluvě s

pořadatelem) v prodejních zařízeních. V případě zjištění použití přímotopů a
jiných el.spotřebičů a plynových topidel v prodejních zařízeních je pronajímatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě potřeby použití světel na lepší

osvětlení stánku je nutno použít pouze led svítilny - nikoli halogeny. Za porušení

těchto povinností zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

(slovy: pět tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen

nárok pronajímatele na náhradu škody.

4.5 Pokud dojde k výpadku elektřiny vinou nájemce, hradí nájemce veškeré náklady

spojené se znovuzapojením elektřiny. Nájemce je dále povinen mít na každém

prodejním zařízení 6 kg hasící přístroj (včetně revize). V případě porušení této

povinnosti je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy:

jeden tisíc korun českých) za každý den.  

4.6 Nájemce je povinen zajistit, aby veškeré spotřebiče potřebné k provozu stánku

byly v bezvadném a provozuschopném stavu, který bude v souladu s příslušnými

právními předpisy. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit

pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za

každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen

nárok pronajímatele na náhradu škody.



4.7 Nájemce je povinen mít na zboží cenovky, nejlépe v rámci grafického designu

s vánočním motivem.

V.

Covid 19
5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou ke dni podpisu této smlouvy seznámeny s

aktuální situací pandemie způsobené virem Covid 19. V této souvislosti berou na

vědomí, že opětovné nařízení orgánů státní správy může zapříčinit, že se Akce

neuskuteční nebo uskuteční v omezeném rozsahu.

5.2. Smluvní strany proto sjednávají následující speciální ustanovení této smlouvy:

(i) v případě, že bude v termínu do 1.11.2022 ze strany orgánů státní správy přijato

nařízení, na základě kterého dojde ke zrušení, či omezení Akce, může být ze strany

pronajímatele bez udání dalších důvodů vráceno nájemci 100 % plnění, které od

nájemce pronajímatel obdržel.

(ii) v případě, že nebude kdykoliv v termínu po 1.11.2022 možné podnájem dle této

smlouvy realizovat v ujednaném termínu / účinnosti, a to z důvodu státem nařízených

mimořádných opatření následkem epidemiologické situace, vyhrazuje si nájemce

právo od této smlouvy odstoupit. Nájemci pak bude vrácena poměrná část

podnájemného po odpočtu nezbytných nákladů nájemce za dobu, kdy podnájem

oproti ujednanému rozsahu nebyl realizován.

VI.

Trvání smlouvy
6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami

s účinností dnem zaplacení ceny plnění dle čl. II odst, 2.3 této smlouvy a uzavírá se

na dobu určitou od podpisu smlouvy do 23.12. 2022.

6.2 Tuto smlouvu lze ukončit:

• Dohodou smluvních stran.

• Odstoupením pronajímatele v případech touto smlouvou stanovených.

6.3 Odstoupení je účinné okamžikem doručení nebo předání písemného oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně.

VII.

Závěrečná ustanovení



7.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré nároky na zaplacení smluvní

pokuty jsou splatné ve lhůtě 2 dnů ode dne jejich vyčíslení povinné straně, není-li v

této smlouvě stanoveno jinak.

7.2 Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na tom, že po dobu trvání

vánočních trhů je pronajímatel oprávněn doručovat nájemci veškerá písemná

oznámení přímo v místě stánku, a to v kterýkoliv den v době od 10:00 do 11:00 hod.,

nebo v době od 21:00 do 22:00 hod. V případě, že se nájemce nebude v uvedené

době v místě stánku zdržovat, nebo v případě, že odmítne písemné oznámení

o odstoupení převzít, sepíše o tomto pronajímatel písemný protokol s tím, že

okamžikem sepsání protokolu bude písemné oznámení o odstoupení považováno

za doručené. Mimo dobu trvání vánočních trhů se písemná oznámení zasílaná druhé

smluvní straně považují za doručená pátým dnem ode dne odeslání zásilky

prostřednictvím držitele poštovní licence na dohodnutou komunikační adresu,

případně tam, kde bude tato smluvní strana zastižena, a to i v případě, že se o

zaslání příslušné zásilky nedozvěděla nebo se v místě doručování nezdržovala.  

7.3 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných,

vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

7.4 Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů.  

7.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz

čehož připojují své podpisy.  

7.6 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z

nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.  

V Olomouci dne

…………………………….. ……………………………….
Pronajímatel Nájemce


