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SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKU 
uzavřená dle § 2215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Smluvní strany: 

 

Město Řevnice 

IČO: 00241636,  

se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice  

zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou města 

číslo účtu: 388051399/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

 (dále jen „Nájemce“) na straně jedné 

 

a  

 

Jaroslav Sviták 

IČ: 05041112 

sídlo Selecká 645, 252 30 Řevnice 

(dále jen „Podnájemce“) na straně druhé 

 

společně též jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“ 

 

 

I. 

Předmět podnájmu 

1. Nájemce je oprávněn na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Nájemcem a Alžbětou Hazukovou, 

nar. 26.4.1946 (dále jen „Pronajímatel“) dne 15.12.2016 (dále jen „Nájemní smlouva“) užívat 

pozemek parc. č. 2699 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 1176  m
2
, ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha (dále jen „Pozemek“). 

2. Nájemce touto smlouvou přenechává Podnájemci do podnájmu část Pozemku o výměře 39 m
2 

graficky znázorněnou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Předmět 

podnájmu“). Podnájemce do podnájmu Předmět podnájmu přijímá za účelem a za podmínek dále 

uvedených.  

3. Nájemce dále prohlašuje, že je dle čl. IV. odst. 4.7. Nájemní smlouvy oprávněn Předmět podnájmu 

dále podnajmout, tj. přenechat k užívání třetí osobě – Podnájemci – na základě písemného souhlasu 

Pronajímatele, který byl udělen dne 11.1.2018. 

4. Podnájemce prohlašuje, že je mu stav Předmětu podnájmu znám. 

 

II. 

Účel podnájmu 

1. Předmět podnájmu Nájemce Podnájemci přenechává za účelem umístění stánku (3 x 3 m) užívaného 

jako zázemí půjčovny paddleboardů a pro prodej občerstvení a dále umístění kontejneru pro úschovu 

paddleboardů (2,2 x 5 m).  

2. Podnájemce prohlašuje, že si Předmět podnájmu pečlivě prohlédl a že je způsobilý ke smluvenému 

účelu užívání. 

3. Podnájemce se zavazuje užívat Předmět podnájmu výhradně pro účely uvedené v odst. 1 výše. 

 

III. 

Doba podnájmu 

1. Podnájem se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 5. 2018 do 30.9.2023 s 5-letou opcí za 

následujících podmínek. V případě, že nájemce nejpozději do 31.7.2023 doručí pronajímateli 

písemné oznámení o uplatnění opce na prodloužení podnájmu o 5 let, prodlouží se doba podnájmu 

automaticky do 30.9.2028; na žádost kterékoli ze stran bude prodloužení doby podnájmu stvrzeno 

písemným dodatkem k této smlouvě. K prodloužení podnájmu však nedojde v případě, že 

Podnájemce před 30.9.2023 poruší některou z povinností uvedených v čl. V. této smlouvy. Pokud 

Podnájemce Nájemci svůj záměr využít opce do 31.7.2023 neoznámí, tato smlouva o podnájmu 

skončí 30.9.2023. 
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2. Podnájemní vztah založený touto smlouvou může zaniknout kdykoli písemnou dohodou mezi 

Nájemcem a Podnájemcem. 

3. Před uplynutím této lhůty je možné platnost této smlouvy dále ukončit:  

- ze strany Nájemce písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že 

Podnájemce užívá Předmět nájmu k jinému účelu, než je dáno v čl. II. této smlouvy,  

- ze strany Nájemce písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že 

Podnájemce nesplní některé z ustanovení uvedených v čl. V. této smlouvy.  

- ze strany Nájemce písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že 

Podnájemce poruší jakékoli jiné ustanovení této smlouvy anebo zákona v souvislosti s 

podnájmem a nezajistí nápravu ani v dodatečné nejméně 14-denní lhůtě poskytnuté písemnou 

nebo e-mailovou výzvou k nápravě. 

Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. 

4. Strany se dohodly, že v případě nesouhlasu Podnájemce s výpovědí Nájemce je Podnájemce 

oprávněn podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do 2 měsíců od doručení 

výpovědi, jinak toto právo zaniká a její oprávněnost již nelze přezkoumat. 

5. Podnájemní vztah zaniká  rovněž v případě, kdy dojde k ukončení nájmu sjednaného Nájemcem s 

Pronajímatelem na základě Nájemní smlouvy, a to ke dni, kdy nájem zanikne.  

6. Po skončení podnájmu nenáleží Podnájemci žádná náhrada za vybudování zákaznické základny v 

Předmětu podnájmu, a to ani vůči Nájemci, ani vůči Pronajímateli. 

 

IV. 

Nájemné 

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět podnájmu poskytuje Nájemce Podnájemci za stejné nájemné, 

jaké hradí Nájemce Pronajímateli, tj. 3,- Kč/m
2
 ročně. Celkové nájemné za užívání Předmětu 

podnájmu činí 117,- Kč/rok. Dojde-li v souladu se zákonem či smlouvou s Pronajímatelem ke změně 

výše nájemného, upraví se automaticky na základě písemného oznámení Nájemce Podnájemci i 

nájemné podle této smlouvy, a to nejdříve s účinností od druhého kalendářního měsíce následujícího 

po doručení oznámení Podnájemci. Na žádost kterékoli ze stran bude tato změna upravena 

písemným dodatkem. Nesouhlasí-li Podnájemce s novou výší nájemného, je oprávněn bezodkladně, 

nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení, tuto smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou. Nevypoví-li Podnájemce podnájem z tohoto důvodu včas, právo zaniká. 

2. Nájemce se zavazuje hradit nájemné vždy do 31.března příslušného kalendářního roku na účet 

Nájemce č. 388051399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. s uvedením variabilního symbolu 

61712131 a specifického symbolu 2699. Nájemné za období od  1.5.2018 do 31.12.2018 činí 78,- Kč 

a je splatné do 31.5.2018.  

3. V případě prodlení s platbou nájemného bude nájemci účtován úrok z prodlení v zákonné výši. 

4. Při sjednání výše nájemného bylo přihlédnuto k závazkům Podnájemce zejména podle čl. V. této 

smlouvy. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Podnájemce se zavazuje užívat Předmět podnájmu pouze v rozsahu dle čl. I. a k účelu dle čl. II. této 

smlouvy.  

2. Podnájemce se zavazuje vlastním jménem provozovat v Řevnicích na levém břehu řeky Berounky 

v lokalitě nad jezem nejméně  v období od 1.5. do 30.9. každého kalendářního roku po celou dobu 

nájmu půjčovnu paddlebordů a půjčovat bude po celou dobu nájmu minimálně 10 kusů 

paddleboardů.  

3. Podnájemce se zavazuje na svůj náklad a na vlastní odpovědnost umístit na Předmět podnájmu, resp. 

na Pozemek v období  provozu  půjčovny, minimálně však od 1.5. do 30.9. každého kalendářního 

roku mobilní WC, zajistit na své náklady jeho pravidelný úklid a umožnit jeho užívání veřejností 

navštěvující pozemek parc.č. 2699 a přilehlý břeh řeky Berounky.  

4. Podnájemce se zavazuje na svůj náklad a na vlastní odpovědnost provádět pravidelnou seč trávy 

určené části pozemku parc.č. 2699 a části břehu řeky Berounky přiléhajícího k pozemku parc.č. 2699 

(viz. příloha č. 2) od 1.5. do 30.9. každého kalendářního roku a to v takovém intervalu, aby výše 

trávníku nepřevyšovala 15 cm (1 x měsíčně bude seč trávníku provádět na vlastní náklady Nájemce, 

tím však není závazek Podnájemce dotčen). 

5. Podnájemce se zavazuje na svůj náklad a na vlastní odpovědnost provádět v období  provozu  

půjčovny, minimálně  však od 1.5. do 30.9. každého kalendářního roku pravidelný úklid od odpadků 
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určené části pozemku parc.č. 2699 a části břehu řeky Berounky přiléhajícího k pozemku parc.č. 2699 

(viz. příloha č. 2). 

6. Podnájemce se zavazuje užívat Předmět podnájmu tak, aby nedošlo k jeho poškození a nevznikla na 

něm škoda. V případě, že v souvislosti s činností Podnájemce vznikne Nájemci na Předmětu 

podnájmu škoda, zavazuje se Podnájemce vzniklou škodu na vlastní náklady odstranit. 

7. Podnájemce nesmí dát Předmět podnájmu ani jeho část do užívání třetí osoby. 

8. Jestliže k užívání Předmětu podnájmu, k účelu dle čl. II. této smlouvy, je podle platných právních 

předpisů třeba povolení nebo souhlasu, tj. rozhodnutí či opatření orgánů veřejné moci, je 

Podnájemce povinen si je sám svým jménem a na svůj náklad opatřit. 

9. Podnájemce bere na vědomí, že Pozemek parc.č. 2699 částečně tvoří břeh vodního toku. Podnájemce 

je povinen dodržovat příslušná ustanovení právních předpisů, zejména vodního zákona, stavebního 

zákona, zákona o odpadech, hygienických a bezpečnostních předpisů apod. 

10. Podnájemce nesmí na Předmětu podnájmu provádět terénní úpravy ani na Předmětu 

podnájmu umísťovat stavby bez předchozího písemného souhlasu Nájemce.   
11. Nájemce upozorňuje Podnájemce a Podnájemce bere na vědomí, že Předmět podnájmu se nachází 

v aktivní zóně záplavového území řeky Berounky a Nájemce neodpovídá za případné škody vzniklé 

Podnájemci povodní, odchodem ledu nebo jinými účinky vodního toku. V případě  vyhlášení 

povodňového stavu je Podnájemce povinen respektovat nařízení povodňového orgánu Nájemce. 

12. Podnájemce vůči Nájemci odpovídá za škody, které způsobí na Předmětu podnájmu on, jeho 

zaměstnanci nebo jím pověření řemeslníci, dodavatelé, zákazníci či jiné osoby, které k němu mají 

vztah, ledaže Podnájemce nezavinil příčinu škody, a to ani prostřednictvím jmenovaných osob. 

13. Ohledně předání Předmětu podnájmu strany sepíší Protokol o předání a převzetí Předmětu 

podnájmu. 

14. Podnájemce se zavazuje ke dni ukončení podnájmu dle této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, na 

vlastní náklady uvést Předmět podnájmu do původního stavu, zejména odstranit objekty z Předmětu 

podnájmu. V případě, že Podnájemce nevyklidí Předmět podnájmu a nevyzve Nájemce k předání a 

převzetí Předmětu podnájmu ke dni skončení podnájmu, je povinen zaplatit Nájemci částku 500,- Kč 

za každý den prodlení. 

15. Pro případ porušení shora uvedených jednotlivých povinností dle čl. V. této smlouvy, nedojde-li k 

nápravě do 5 pracovních dnů od e-mailové nebo písemné výzvy Nájemce k nápravě anebo 

neprokáže-li Podnájemce v uvedené lhůtě, že porušení povinnosti nezavinil a nemohl mu zabránit 

ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí, zaplatí Podnájemce Nájemci za každé 

jednotlivé porušení a každý den jeho případného trvání této smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč na 

účet Nájemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny další nároky 

Nájemce na náhradu případně vzniklé škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i v případě 

zániku této smlouvy. 

16. Nájemce zajistí Podnájemci v blízkosti Předmětu podnájmu kontejner na posečenou trávu, 

který bude k dispozici pouze Podnájemci a bude Nájemcem pravidelně vyvážen. 

 

VI. 

Závěrečné ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně závaznými 

právními předpisy. 

2. Podnájemce výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových 

stránkách města Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), a to včetně všech případných příloh a 

dodatků, po anonymizaci osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci Podnájemce. 

3. Případné rozpory se zavazují smluvní strany řešit dohodou. Nebude-li dohoda možná, pak k řešení 

sporu je příslušný věcně a místně příslušný soud.   

4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze vzájemnou dohodou smluvních stran formou 

vzestupně číslovaných písemných dodatků. 

5. Nájemce a Podnájemce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Nájemce a jedno Podnájemce. 

7. Záměr podnájmu dle této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Řevnice od 

1.2.2018 do 19.4.2018. 
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8. Podnájem dle této smlouvy schválila Rada města Řevnice na svém jednání dne 18.4.2018 (viz. zápis 

č. 173 ze dne 18.4.2018). 

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

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - grafické znázornění Předmětu podnájmu  

Příloha č. 2 - specifikace části Pozemku s povinností seče trávy a úklidu  

 

 

 

 

V Řevnicích dne ……….…..                                                V Řevnicích dne ……………….. 

 

 

 

       město Řevnice                                                            Jaroslav Sviták 

        Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                   

 

 

 

    ……………………………………                                      ………………………………. 

                       Nájemce                                                                       Podnájemce 


