
Smlouva o nájmu úložného kontejneru 
 
Národní knihovna České republiky, se sídlem Klementinum 190, Praha 1 
statutární orgán: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel 
bankovní spojení: KB Praha,  č.ú.: 85535-011/0100 
IČO : 023 221 
DIČ : CZ00023221 
státní příspěvková organizace, zřízená MK ČR, 
zastoupená dr. Zdeňkem Matušíkem, vedoucím Oddělení studoven, 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
Jméno, příjmení, datum nar.: 
bydliště: 
(dále jen „nájemce“) 
 
uzavírají tuto smlouvu: 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Pronajímatel dává do nájmu nájemci pojízdný úložný kontejner (dále jen „kontejner“) za 

účelem uložení osobních věcí a studijních materiálů v prostorách Národní knihovny České 
republiky. 

2. Pronajímatel prohlašuje, že kontejner splňuje veškeré podmínky k plnění účelu této 
smlouvy, je uzamykatelný (klíč po dobu nájmu je v držení nájemce) a je hlídán 
kamerovým systémem umístěným ve studovně. Neuzamčený kontejner však není místem 
určeným k odkládání vnesených věcí nebo místem, kam se vnesené věci obvykle 
odkládají, ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 občanského zákona. 

3. V kontejneru není dovoleno uskladňovat ceniny, finanční hotovost, věci větší hodnoty, 
potraviny, nápoje, knihovní jednotky půjčené prezenčně, dále zbraně, střelivo, hořlaviny 
a jiné nebezpečné věci. 

4. Pronajímatel má v držení jeden exemplář klíče, který může použít k otevření kontejneru: 
- při důvodném podezření o uložení zakázaných předmětů, 
- po uplynutí doby nájmu, pokud nájemce nevyklidí kontejner ani po první výzvě. 

 
II. Doba nájmu 

1. Kontejner se pronajímá na období od ………................. 200.. do ………................. 200.. . 
2. Nájemce převzetí předmětu nájmu potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

 
III. Cena nájmu kontejneru 

1. Cena nájmu stanovená dohodou je Kč 40,- za kalendářní měsíc (tj. cena bez DPH Kč 34,- 
+ DPH Kč 6,-). Cena za kalendářní měsíc se neúčtuje, pokud v něm nájem trvá méně než 
jeden kalendářní týden. 

2. Cena nájmu se platí předem za celou dobu sjednaného nájmu, která činí alespoň jeden 
kalendářní měsíc, a je splatná v hotovosti při podpisu této smlouvy. 

 
IV. Závazky a práva nájemce 

1. Nájemce je oprávněn užívat kontejner po celou dobu účinnosti této smlouvy ve 
vyhrazených prostorách Národní knihovny ČR ve Studovně vědeckých pracovníků. 

2. Nájemce je povinen kontejner vždy uzamknout, pokud jej opouští.  



3. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli ihned po ukončení nájmu, a to ve 
stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

4. Pronajímatel má právo otevřít kontejner po uplynutí doby 7 kalendářních dnů ode dne 
skončení nájmu dle ustanovení ad II. této smlouvy. O věcech zjištěných v kontejneru 
pořídí protokol a uloží je mimo kontejner. Současně nájemce vyzve, aby si věci vyzvedl. 

5. Pokud nájemce umístí v kontejneru předmět, jehož uložení v něm je podle ustanovení ad 
I.3. této smlouvy vyloučeno, pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit 
a požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 100,-. 

6. Nájemce se zavazuje pečlivě střežit klíč od kontejneru a zejména dbát, aby nedošlo k jeho 
ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Nepoškozený a funkční klíč je povinen 
pronajímateli vrátit po skončení doby nájmu. Za porušení tohoto závazku se nájemce 
zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu v částce 500,- Kč. Pokuta je splatná ihned 
na první výzvu pronajímatele. 

7. Nájemce má právo tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět, a to vždy k poslednímu dni 
běžícího či dalšího kalendářního měsíce. Cenu za nevyužitou dobu nájmu pronajímatel 
vrátí. 

8. Pronajímatel na požádání nájemce vrátí cenu nájmu nebo její část za dobu, po kterou 
nájemce v důsledku překážky na straně pronajímatele (např.uzavření Studovny vědeckých 
pracovníků) nebude moci používat kontejner déle než dva kalendářní týdny. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
2. Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí jednotlivými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 

dvou provedeních, přičemž každé má platnost originálu; každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
 
V Praze dne ……………................ 2006. V Praze dne ……………................ 2006. 

 
 

Pronajímatel: Nájemce: 
 
 



Smlouva o nájmu úložné skříňky 
 
Národní knihovna České republiky, se sídlem Klementinum 190, Praha 1 
statutární orgán: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel 
bankovní spojení: KB Praha,  č.ú.: 85535-011/0100 
IČO : 023 221 
DIČ : CZ00023221 
státní příspěvková organizace, zřízená MK ČR, 
zastoupená dr. Zdeňkem Matušíkem, vedoucím Oddělení studoven, 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
Jméno, příjmení, datum nar.: 
bydliště: 
(dále jen „nájemce“) 
 
uzavírají tuto smlouvu: 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Pronajímatel dává do nájmu nájemci jedno oddělení dvojskříňky (dále jen „skříňka“) za 

účelem uložení osobních věcí a studijních materiálů v prostorách Národní knihovny České 
republiky. 

2. Pronajímatel prohlašuje, že skříňka splňuje veškeré podmínky k plnění účelu této 
smlouvy, je uzamykatelná (klíč po dobu nájmu je v držení nájemce) a je hlídána 
kamerovým systémem umístěným ve studovně. Neuzamčená skříňka však není místem 
určeným k odkládání vnesených věcí nebo místem, kam se vnesené věci obvykle 
odkládají, ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 občanského zákona. 

3. Ve skříňce není dovoleno uskladňovat ceniny, finanční hotovost, věci větší hodnoty, 
potraviny, nápoje, knihovní jednotky půjčené prezenčně, dále zbraně, střelivo, hořlaviny 
a jiné nebezpečné věci. 

4. Pronajímatel má v držení jeden exemplář klíče, který může použít k otevření skříňky: 
- při důvodném podezření o uložení zakázaných předmětů, 
- po uplynutí doby nájmu, pokud nájemce nevyklidí skříňku ani po první výzvě. 

 
II. Doba nájmu 

1. Skříňka se pronajímá na období od ………................. 200.. do ………................. 200.. . 
2. Nájemce převzetí předmětu nájmu potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

 
III. Cena nájmu skříňky 

1. Cena nájmu stanovená dohodou je Kč 25,- za kalendářní měsíc (tj. cena bez DPH Kč 21,- 
+ DPH Kč 4,-). Cena za kalendářní měsíc se neúčtuje, pokud v něm nájem trvá méně než 
jeden kalendářní týden. 

2. Cena nájmu se platí předem za celou dobu sjednaného nájmu, která činí alespoň jeden 
kalendářní měsíc, a je splatná v hotovosti při podpisu této smlouvy. 

 
IV. Závazky a práva nájemce 

1. Nájemce je oprávněn užívat skříňku po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
2. Nájemce je povinen skříňku vždy uzamknout, pokud ji opouští.  
3. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli ihned po ukončení nájmu, a to ve 

stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 



4. Pronajímatel má právo otevřít skříňku po uplynutí doby 7 kalendářních dnů ode dne 
skončení nájmu dle ustanovení ad II. této smlouvy. O věcech zjištěných ve skříňce pořídí 
protokol a uloží je mimo skříňku. Současně nájemce vyzve, aby si věci vyzvedl. 

5. Pokud nájemce umístí ve skříňce předmět, jehož uložení v ní je podle ustanovení ad I.3. 
této smlouvy vyloučeno, pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit a požadovat 
smluvní pokutu ve výši Kč 100,-. 

6. Nájemce se zavazuje pečlivě střežit klíč od skříňky a zejména dbát, aby nedošlo k jeho 
ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Nepoškozený a funkční klíč je povinen 
pronajímateli vrátit po skončení doby nájmu. Za porušení tohoto závazku se nájemce 
zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu v částce 500,- Kč. Pokuta je splatná ihned 
na první výzvu pronajímatele. 

7. Nájemce má právo tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět, a to vždy k poslednímu dni 
běžícího či dalšího kalendářního měsíce. Cenu za nevyužitou dobu nájmu pronajímatel 
vrátí. 

8. Pronajímatel na požádání nájemce vrátí cenu nájmu nebo její část za dobu, po kterou 
nájemce v důsledku překážky na straně pronajímatele (např.uzavření Studovny vědeckých 
pracovníků) nebude moci používat skříňku déle než dva kalendářní týdny. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
2. Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí jednotlivými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 

dvou provedeních, přičemž každé má platnost originálu; každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
 
V Praze dne ……………................ 2006. V Praze dne ……………................ 2006. 

 
 

Pronajímatel: Nájemce: 
 
 
 


