Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově, Markétská 1, 169 01 Praha 6,
zastoupené P. Prokopem Siostrzonkem OSB,
převorem-administrátorem
IČO: 00408344
DIČ: CZ00408344
Bank. spojení: č.ú. 2109786958/2700, UniCredit Bank Czech Republic
(dále jen pronajímatel)
a
jméno a příjmení ………………………………………………………………………………..................................
(dále jen nájemce)
bytem …………………………………………………………………………………………………………………….
uzavírají tuto smlouvu o krátkodobém pronájmu prostor v areálu břevnovského kláštera:

I. Předmět nájmu
Pronajímatel a nájemce sjednali, že dne………………..v době od…………. do……………hodin umožní
pronajímatel nájemci užití prostor:
horní sál pavilonu Vojtěška
Pronajímané prostory jsou v řádném stavu, způsobilém pro sjednaný účel nájmu a nájemce se zavazuje
udržovat je v tomto stavu po celou dobu krátkodobého nájmu až do jejich odevzdání zpět pronajímateli.
Právo vstupu pronajímatele do pronajatých prostor není tímto nájmem omezeno.

II. Podmínky krátkodobého nájmu
Nájemce se zavazuje, že po dobu pronájmu bude respektovat, že pronajaté prostory se nacházejí v sídle
pronajímatele a nenaruší denní program kláštera.
Nájemce je oprávněn užívat pronajaté prostory pouze ke smluvenému účelu. Jakoukoliv další činnost je
povinen před zahájením nájmu s pronajímatelem dohodnout.
Povinnosti nájemce:
Nájemce odpovídá za všechny škody a úrazy, které by vznikly po dobu trvání krátkodobého nájmu
neplněním nebo porušením jeho smluvních či zákonem stanovených povinností ze strany jeho pracovníků
nebo hostů.
Nájemce je povinen řídit se pokyny pracovníků pronajímatele a odpovídá za chování svých hostů, za
činnost svých pracovníků, za provoz dopravních prostředků svých hostů a pracovníků v areálu
břevnovského kláštera.
Ve vnitřních prostorách platí zákaz kouření.

Povinnosti pronajímatele:
Pronajímatel se zavazuje zajistit pro nájemce pracovníka pověřeného koordinací akce a přístup do prostor,
které jsou předmětem krátkodobého nájmu.

III. Nájemné
Pronajímatel a nájemce sjednali, že úplata za tento krátkodobý pronájem výše uvedených prostor činí
7.000,- Kč + 21 % DPH, tj. slovy sedmtisíc korun českých (8 470,- Kč s DPH).

V. Závěrečná ustanovení
Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, vztahy mezi smluvními stranami smlouvou výslovně
neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 89/2012 Sb.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem přijetí platby na účet pronajímatele.

V Praze …………………………….

Pronajímatel:

Nájemce:

