
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. 

Jungmannova  972/25, 779 00 Olomouc – Hodolany 

Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících 

 

IČ: 66932246  mobil: 734 834 945 email: ounol@ounol.cz 

web: www.ounol.cz/pronajem-mistnosti/ 

OBJEDNÁVKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ 

Pronájemce: 

Název organizace: 

 

Adresa: 

 

IČO:                                                                       Číslo účtu: 

Tel.:                                                                        E-mail: 

Kontaktní osoba: 

Odpovědná osoba za užívání pronajatých prostor *: 

 

Údaje o pronájmu: 

Místnost:  Počet osob: Termín: Čas (od – do): 

Velký sál     

Učebna č. 1     

Učebna č. 2     

Typ uspořádání: 

    

    

 
 

          Divadelní             Kruhové                 Restaurační             Školní                    U-stavba 

 

Občerstvení:   ano, prosíme o zajištění (napište, co chcete a kolik)   ne 

   ................................................................ 

Cena služby za zajištění občerstvení: 70 Kč/den 

Možnost zapůjčit:   hrnky   skleničky            talířky     talíře 

      lžičky   varná konvice           karafy       

Cena služby za půjčení nádobí: 70 Kč/den 
  

Vybavení: 

Flipchart (250,-Kč/den)           Dataprojektor (500,-Kč/den)       Notebook (500,-Kč/den) 

 

 

* str. 2, odst. 3) 

 



Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. 

 

IČ: 66932246  mobil: 734 834 945 email: ounol@ounol.cz 

web: www.ounol.cz/pronajem-mistnosti/ 

 

Práva a povinnosti pronájemce a pronajímatele 

1) Pronájemce prohlašuje, že je mu stav pronajatých prostor dobře znám, neboť si je prohlédl  

před uzavřením této smlouvy a potvrzuje, že všechny jsou ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání a že jej pronajímatel seznámil s pravidly, která je třeba při užívání těchto 

nebytových prostor zachovávat. 

 

2) Pronájemce bere na vědomí, že budova je přístupna pouze v době sjednané touto smlouvou. 

 

3) Pronájemce se zavazuje pronajaté prostory užívat pouze za účelem školení, s péčí řádného 

hospodáře. Pronájemce stanoví osobu odpovědnou za užívání pronajatých prostor, která 

bude po dobu užívání přítomna. Tato pověřená osoba převezme od pronajímatele a opět 

předá prostory a jejich vybavení ve stavu přiměřeném opotřebení délce užívání. V případě 

poškození nebo ztráty, či odcizení vybavení či jeho části, je pronájemce povinen škodu 

nahradit v plné výši. 

 

4) Pronájemce bere na vědomí, že nesmí pronajaté prostory přenechat k užívání třetí osobě,  

a to ani zčásti. 

 

5) Pronajímatel se zavazuje předat pronájemci pronajatý prostor ve stavu způsobilém  

ke splněnému účelu a užívání a po skončení pronájmu pronajatý prostor od pronajímatele 

převzít zpět. 

 

6) Platba bude provedena fakturou. 
 

Stornovací poplatky 

Nájemce se zavazuje, že v případě zrušení nájmu prostor uhradí pronajímateli stornovací 

poplatky, a to v této výši: 

 

- při stornování 1 den předem …………...100 % 

- při stornování 2 – 3 dny předem……… ...80 % 

- při stornování 4 – 7 dnů předem..……......50 % 
 

 

 

 

 

 

Za pronájemce:………………………………….       Dne:……………………………………… 

 

  

 


