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Smlouva o podnájmu  
nebytových prostor, zařízení 
a poskytování dalších služeb 

 
 
Smluvní strany: 
 
 
1) Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s.,  

se sídlem: České Budějovice, Na Zlaté stoce č.p. 1619, PSČ 370 05,  
IČ: 26091143,  DIČ: CZ26091143, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským   
soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 109, 
Zastoupená: Ing. Petrou Vachovou, ředitelkou 

 
na jedné straně jako nájemce, 

 
a 
 
2) Klient, 

se sídlem  
IČ: 28140541  
spisová značka: vedená u rejstříkového soudu v  

 jednající  
 
 na druhé straně jako podnájemce, 

 
 
uzavřely dne, měsíce a roku níže uvedeného tuto smlouvu:  
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1) Nájemce je společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 31, 

370 05 České Budějovice, IČ 60 07 66 58 (dále jen „JU“) účastníkem Jihočeského 
vědeckotechnického parku České Budějovice (dále jen „JVTP“) představující specializované a 
organizované prostředí (organizační uspořádání) pro zabezpečení transferu technologií, jehož 
podstatou je spolupráce veřejných výzkumných a vývojových kapacit a komerčních subjektů na 
dílčích podnikatelských technologicky orientovaných projektech a záměrech, jejichž základním 
cílem je aplikace technologie a dosažení zisku.  

 
2) JU je nositelem Projektu I. etapy koncipování VTP České Budějovice a z tohoto titulu je příjemcem 

dotace na tento stanovený účel, a to ze strukturálních fondů ES, ze státního rozpočtu ČR, 
z rozpočtu Jihočeského kraje a z rozpočtu Statutárního města České Budějovice. Vzhledem 
k tomu má JU zájem na provozování a řádném fungování JVTP, jehož účelem je podpořit 
hospodářský rozvoj regionu, jeho konkurenceschopnost a prosperitu, podpořit intenzitu, kvalitu a 
rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu s důrazem na 
progresivní a inovační technologie, a přenos výsledků výzkumu a vývoje do produkční praxe. 
Hlavním cílem JVTP je systematicky a efektivně podporovat sociální, technologické, ekonomické 
a institucionální základy systému inovačního procesu pro jednotlivé inovativní a technologicky 
orientované záměry a projekty v rámci oblasti Jihočeského kraje, lokalizované v aglomeraci 
Českých Budějovic.  

 
3) Nájemce má stejný zájem na provozování a řádném fungování JVTP, když byl ze strany JU na 

základě smlouvy o nájmu nemovitostí a jejich správě ze dne 7.8.2008 pověřen k výkonu správní a 
řídící činnosti při provozování JVTP.  
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Článek II. 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je stanovit konkrétní podmínky pro využívání prostor, technologií a služeb 
v rámci JVTP podnájemcem při zachování a naplnění účelu poslání JVTP.  
 
 

Článek III.  
Předmět nájmu 

 
1) JU je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:  

budovy č. p. 1619 na parcele č. 1308/2 a této parcely č. 1308/2 o výměře 325 m2 zastavěná 
plocha a nádvoří, užívaných podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, v souladu s požárním řádem a bezpečnostními předpisy, které se na tuto stavbu 
vztahují,  
a dále parcely č. 1308/1 zastavěná plocha a nádvoří, když tyto nemovitosti jsou zapsány na LV 
č. 102 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích.  

 
2) Na základě smlouvy o nájmu nemovitostí a jejich správě uzavřené s JU dne 7.8.2008 má nájemce 

v nájmu nemovitosti uvedené v odst. 1 spolu s dalším souvisejícím majetkem, který je v těchto 
nemovitostech umístěn, a který byl pořízen v rámci realizace projektu JVTP. Tento movitý i 
nemovitý majetek je nájemce oprávněn a současně povinen využívat výlučně pro výkon správní a 
řídící činnosti v JVTP a v rámci součinnosti s JU při provozování JVTP.  

 
3) Na základě smlouvy specifikované v odst. 2 je nájemce oprávněn uzavírat smlouvy o podnájmu 

jednotlivých prostor a ploch v nemovitostech uvedených v odst. 1 s podnikatelskými subjekty, 
které budou využívat prostředí a služeb poskytovaných v souvislosti s fungování JVTP k rozvoji 
své činnosti v souladu s účelem a posláním JVTP.   

 
 

Článek IV. 
Podnájemní poměr 

 
1) Nájemce přenechává touto smlouvou podnájemci do podnájmu nebytové prostory (specifikace) 

nacházející se v x. nadzemním podlaží budovy č. p. 1619, specifikované v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy, o celkové výměře pronajímané plochy x m2, včetně příslušenství (dále jen „předmět 
podnájmu“) a podnájemce předmět podnájmu do podnájmu přijímá. Součástí podnájmu je i 
možnost podnájemce užívat další společné nebytové prostory nacházející se v předmětné budově 
č. p. 1619. Rozsah pronájmu může být upřesněn či změněn oboustranně odsouhlaseným 
evidenčním listem. 

 
2) Příslušenství předmětu podnájmu tvoří: movitý majetek – vybavení místnosti. Dále pak 

technologie a zařízení uvedená v evidenčním listu. 
 
3) Podnájemce bude využívat předmět podnájmu při výkonu své podnikatelské činnosti: 

podnikatelský záměr. 
 
4) Nájemce prohlašuje, že předmět podnájmu je vhodný pro tento účel užívání.  
 
5) Podnájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu podnájmu a způsobem obsluhy 

jednotlivých technologií a zařízení tvořících jeho příslušenství a přebírá je bez závad způsobilé 
k řádnému užívání podle této smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Práva a povinnosti nájemce 

 
1) Nájemce se zavazuje předat podnájemci předmět podnájmu do užívání ve stavu způsobilém 

smluvenému účelu podnájmu. 
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2) O předání a převzetí předmětu podnájmu bude sepsán protokol, který bude podepsán nájemcem 

a podnájemcem. V protokolu bude zachycen zejména stav předmětu podnájmu ke dni předání, 
stav případných podružných elektroměrů, vodoměrů, případně jiných dalších měřičů a počet 
předaných klíčů. Tento protokol bude po podpisu smlouvy v jednom vyhotovení založen 
u nájemce a jeden stejnopis obdrží podnájemce. 

 
3) Nájemce se zavazuje udržovat předmět podnájmu na svůj náklad ve stavu způsobilém 

smluvenému účelu podnájmu a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je 
s užíváním předmětu podnájmu spojeno. 

 
4) Nájemce je povinen zajistit služby uvedené v čl. VII. této smlouvy v plném rozsahu a požadované 

kvalitě.  
 
5) Nájemce se zavazuje umožnit podnájemci plný a nerušený výkon práv spojených s podnájmem. 
 
6) Nájemce se zavazuje umožnit podnájemci vstup do předmětu podnájmu nepřetržitě 24 hodin 

denně, 365 dní v roce. 
 
7) Nájemce se zavazuje zabezpečovat úklid a čistotu přístupových chodeb a schodiště vedoucích 

k předmětu podnájmu, přístupu do domu vně objektu, jakož i odvoz odpadu.  
 
8) Nájemce má právo na řádnou úhradu podnájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním předmětu podnájmu v termínech uvedených v této smlouvě. 
 
9) Nájemce je oprávněn zejména provádět průběžnou kontrolu předmětu podnájmu, a to kdykoliv v 

průběhu podnájmu s tím, že pravidelné kontroly podnájemci s předstihem oznámí. Nájemce je za 
tímto účelem oprávněn vstupovat do předmětu podnájmu pouze v doprovodu oprávněného 
zaměstnance podnájemce. 

 
10) V případě naléhavé situace jako je např. havárie, požár apod., je nájemce oprávněn vstoupit do 

předmětu podnájmu kdykoliv, a to i bez vědomí podnájemce. 
 
11) Opravy nebo stavební úpravy v předmětu podnájmu bude provádět nájemce, případně JU jako 

vlastník po předchozí konzultaci s podnájemcem. Nájemce je povinen s dostatečným předstihem 
informovat podnájemce o větších rekonstrukcích, opravách nebo stavebních úpravách, které by 
se dotýkaly jeho činnosti. Nájemce se zavazuje pokud možno přizpůsobit harmonogram 
opravných prací tak, aby mohl podnájemce nerušeně vykonávat svou činnost.  

 
12) Nájemce neodpovídá za škody, které podnájemci vzniknou při jeho činnosti v předmětu podnájmu 

nebo v přímé souvislosti s ní, ledaže by škoda vznikla jako důsledek zaviněného porušením 
povinností vyplývajících pro nájemce z této smlouvy či z obecně závazných právních předpisů.  

 
13) Nájemce se zavazuje umožnit podnájemci umístění informační tabule o firmě či pobočce 

podnájemce na nemovitostech uvedených v čl. III. odst. 1 v místech k tomu určených 
 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti podnájemce 

 
1) Podnájemce je oprávněn užívat předmět podnájmu pouze v souladu s posláním a účelem JVTP 

vymezeným v čl. I. této smlouvy a pouze v rámci svého předmětu podnikání uvedeného v čl. IV. 
odst. 3 této smlouvy. V případě, že by podnájemce hodlal v předmětu podnájmu vykonávat jinou 
činnost mimo takto vymezený předmět svého podnikání, může tak učinit jen na základě 
předchozího písemného souhlasu nájemce. Podnájemce bere na vědomí, že další související 
majetek, technologie a zařízení poskytnuté mu podle čl. IV. této smlouvy tvořící příslušenství 
předmětu podnájmu a společné vybavení jsou určeny k tomu, aby byly užívány s nebytovými 
prostory vymezenými v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, případně s nemovitostmi uvedenými v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy, když tento majetek nelze ve svém užívání od těchto prostor oddělit a při 
jejich užívání musí být respektováno poslání a účel JVTP. 
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2) Podnájemce je povinen užívat předmět podnájmu a veškerý majetek nájemce či vlastníka 

předmětných nemovitostí s péčí řádného hospodáře; podnájemce je povinen učinit veškerá 
opatření k tomu, aby předcházel vzniku škod v předmětu podnájmu. Podnájemce je povinen 
uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nájemci nebo třetím 
osobám jeho činností v předmětu nájmu. 

 
3) Podnájemce je povinen řádně a včas platit nájemci sjednané podnájemné a úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu podnájmu. 
 
4) Podnájemce je povinen zajistit při užívání předmětu podnájmu řádné dodržování předpisů požární 

ochrany, hygienických předpisů, ekologických předpisů a jiných předpisů souvisejících s činností 
podnájemce, včetně norem a dalších interních předpisů vydaných JU nebo nájemcem, pokud je 
tito vydají, jakož i dodržování dalších povinností uvedených v této smlouvě. 

 
5) Podnájemce je povinen na své náklady zajišťovat pravidelný úklid v předmětu podnájmu, a to za 

účelem jeho udržování ve stavu, v jakém mu byl předán k užívání. 
 
6) Podnájemce je povinen oznámit nájemci bez zbytečného odkladu všechna zjištěná nebezpečí 

a závady na zařízeních, která mohou vést ke vniku škody nájemci nebo JU jako vlastníkovi 
a poskytnout nájemci, případně JU nezbytnou součinnost k provedení jejich oprav. Podnájemce 
odpovídá za případné zvýšení nákladů opravy a škodu nájemce nebo JU v případě, že nesplní 
včas svoji oznamovací povinnost. Stejně je podnájemce povinen postupovat v případě potřebných 
stavebních úprav.  

 
7) Podnájemce je povinen na vlastní náklad provádět drobné opravy (do objemu 500,- Kč / oprava) 

nebytového prostoru a nést náklady spojené s běžnou údržbou předmětu podnájmu (přiměřeně 
dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. v platném znění).  

 
8) Podnájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání, která by rušila nebo mohla rušit výkon 

ostatních užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází předmět podnájmu. Jakékoliv 
zasahování do nájemních, užívacích a vlastnických práv ostatních osob v objektu, v němž se 
nachází předmět podnájmu, je nepřípustné. Podnájemce se zavazuje dodržovat ustanovení 
Provozního řádu budovy, bude-li vydán. 

 
9) Podnájemce odpovídá za zničení, odcizení a jakékoliv znehodnocení věci nájemce nebo JU 

nalézajících se v předmětu podnájmu pouze v případech, kdy došlo k porušení povinností 
podnájemcem. Tím není dotčena jiná zákonná odpovědnost nájemce nebo podnájemce.  

 
10) Podnájemce není oprávněn předmět podnájmu vybavit žádným svým zařízením s elektrickým 

příkonem převyšujícím 3 kW nebo s cenou vyšší než 50 000,-- Kč bez předchozího písemného 
souhlasu nájemce.  

 
11) Podnájemce není oprávněn provádět v předmětu podnájmu žádné stavební úpravy, pokud by 

k nim výjimečně došlo, tak jakékoliv stavební úpravy předmětu podnájmu a v předmětu podnájmu 
může podnájemce provádět jen na základě předchozího písemného souhlasu nájemce.  

 
12) Podnájemce není oprávněn přenechávat předmět podnájmu nebo jeho součásti k dalšímu 

podnájmu nebo užívání dalším osobám.  
 
13) Podnájemce nese plnou odpovědnost za dodržování právních předpisů týkajících se BOZP a 

hygienických předpisů v předmětu podnájmu a nese plnou odpovědnost za jejich porušení včetně 
sankcí orgánů státní správy.  

 
14) Strany se dále dohodly tak, že podnájemce v předmětu podnájmu neumístí, ani nedovolí umístit, 

nebude používat, ani nedovolí používat, nebude spravovat, ani nedovolí spravovat a nevnese ani 
nedovolí vnést do předmětu podnájmu žádné zdraví škodlivé látky, zamořující nebo znečišťující 
materiály, jedovaté látky nebo odpady, infekční materiál, ropné produkty, azbest, nebo materiály 
obsahující azbest (s výjimkou malého množství běžných čistících materiálů). Podnájemce se 
zavazuje nájemce odškodnit, chránit a uchránit před jakýmikoliv nároky, žalobami nebo řízeními 
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vznikajícími nebo spojenými s jakýmikoliv takovými nebezpečnými materiály, znečištěním, ztrátou 
nebo škodou. Výjimku může udělit nájemce. 

 
15) Podnájemce je povinen při užívání služeb dle této smlouvy jednat v součinnosti s nájemcem a 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Podnájemce se zavazuje dodržovat povinnosti 
uložené závaznými dokumenty vydanými nájemcem nebo JU upravujícími způsob užívání 
poskytovaných služeb, budou-li takové vydány, a to od okamžiku, kdy mu bude ze strany nájemce 
nebo JU doručeno jejich písemné vyhotovení.  

 
16) Podnájemce prohlašuje, že byl seznámen se způsobem obsluhování elektronického 

zabezpečovacího systému nainstalovaného v budově, ve které se předmět podnájmu nachází, a 
zavazuje se tento závazný způsob obsluhování dodržovat. Současně se podnájemce zavazuje 
poskytnout nájemci potřebnou součinnost při zajišťování bezpečnosti objektu, zejména spolupráci 
s bezpečnostní agenturou či umožnění přístupu do prostor.  

 
17) Podnájemce nese odpovědnost za veškeré škody způsobené za dobu trvání podnájmu, a to jak 

způsobené jeho činností, tak i činností jiných osob, kterým umožnil tuto činnost v předmětu 
podnájmu vykonávat či osob, kterým umožnil vstup do objektů.  

 
18) V případě způsobení škody je podnájemce povinen zajistit odstranění škody nebo ji uhradit 

nájemci v plné výši. 
 
19) Podnájemce je povinen zajistit řádné uzavírání oken a zamykání hlavních dveří u všech prostor 

v předmětu podnájmu.  
 
20) Podnájemce bere na vědomí, že dodávka energií (el. energie, teplo, voda) je zajištěna třetí 

stranou a že nájemce nenese odpovědnost za přerušení dodávek a jiná pochybení ze strany 
jednotlivých dodavatelů.  

 
 

Článek VII. 
Podnájemné a služby 

 
1) Podnájemce se zavazuje platit nájemci za užívání předmětu podnájmu a jeho součástí podle čl. 

IV. této smlouvy podnájemné a nájemné za přístroje a služby, a to dle oboustranně 
odsouhlaseného evidenčního listu. Sleva na podnájemném je stanovena rozhodnutím správní 
rady takto: 

- v prvním roce 
- v druhém roce 
- ve třetím roce 
- ve čtvrtém roce 

 
2) V podnájemném podle odst. 1 nejsou zahrnuty náklady na dodávku elektrické energie, tepla 

a teplé užitkové vody, vodné a stočné, telekomunikační služby včetně napojení na veřejnou 
datovou síť (internet), likvidaci komunálního odpadu, provoz výtahu, ostraha a poskytování 
případných dalších služeb nájemcem nebo jeho prostřednictvím. Podnájemce se zavazuje hradit 
náklady za tyto služby vedle měsíčního podnájemného, a to formou záloh na základě měsíčních 
faktur těchto záloh, které budou specifikovány v podnájemci předaném evidenčním listu 
nebytového prostoru a následně prováděno jejich vyúčtování dle konečných faktur jednotlivých 
dodavatelů energií a služeb, tj. podle provedených odečtů z příslušných měřících přístrojů, a to do 
4 měsíců od ukončení příslušného zúčtovacího období (kalendářní rok). Služby poskytované 
nájemcem budou hrazeny na základě aktuálního ceníku, a to výhradně dle jejich skutečného 
využívání nájemcem.  Měsíční faktury záloh s náležitostmi daňových dokladů ve vztahu k DPH, 
obsahující pouze zálohy, budou vystaveny nájemcem a doručeny podnájemci. 

 
3) Podnájemné podle odst. 1) a platby za služby podle odst. 2) jsou splatné vždy do 15-ti dnů od 

doručení příslušné faktury, vystavené na příslušný běžný kalendářní měsíc, podnájemci, a to 
převodním příkazem na bankovní účet nájemce uvedený na každé faktuře. Podnájemce si 
s nájemcem může dohodnout platbu na určité období předem. 
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4) Dnem úhrady podnájemného podle odst. 1, ceny služeb nebo jejich záloh dle odst. 2 se rozumí 
den připsání částky příslušné faktury na bankovní účet nájemce.  

 
5) V případě prodlení se zaplacením podnájemného podle odst. 1 nebo ceny služeb a jejich záloh 

podle odst. 2 je podnájemce povinen zaplatit  úrok z prodlení ve výši stanovené v § 1 Nařízení 
vlády č.142/1994 Sb. v platném znění. 

 
 

Článek VIII. 
Doba podnájmu a jeho ukončení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání od xxxxxx do + až 4 roky. 
 
2) Nájemní vztah dle této smlouvy může být ukončen dohodou smluvních stran. V písemné dohodě 

smluvních stran je nutné uvést datum, ke kterému nájemní vztah končí, a důvod jeho ukončení. 
 
3) Podnájem zaniká rovněž:  

a. zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato osoba podnájemcem, 
b. smrtí fyzické osoby, byla-li tato osoba podnájemcem, 
c. zánikem nájemního vztahu mezi nájemcem a vlastníkem nemovitostí, k nimž se tento 

podnájem vztahuje. O tom, že má tato situace nastat, se nájemce zavazuje písemně 
informovat podnájemce v dostatečném časovém předstihu, aby mohl včas přijmout 
odpovídající opatření a nevznikla mu v této souvislosti škoda.    

 
4) Nájemce může vypovědět tuto smlouvu před uplynutím sjednané doby, a to s 2 měsíční 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
podnájemci, jestliže:  
- podnájemce je v prodlení více než dva měsíce s placením podnájemného nebo úhrady za 

služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem, 
- podnájemce nebo osoby, které s ním užívají předmět podnájmu, hrubě porušují klid a pořádek 

nebo jinak ruší výkon ostatních užívacích, nájemních nebo vlastnických práv, 
- bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání předmětu 

podnájmu, 
- podnájemce opakovaně (alespoň 2x) neumožní nájemci nebo jím pověřené osobě vstup do 

předmětu podnájmu za podmínek stanovených touto smlouvou, 
- podnájemce vybaví předmět podnájmu svým zařízením (mimo běžné kancelářské techniky, 

např. počítač, kopírka, fax, atd.) bez předchozího písemného souhlasu nájemce, 
- podnájemce nebude opakovaně a závažným způsobem dodržovat stanovený způsob 

obsluhování elektronického zabezpečovacího systému, 
- podnájemce opakovaně (alespoň 2x) porušuje povinnosti stanovené v čl. VI. této smlouvy, 
- podnájemce neplní povinnosti klienta uvedené v čl. IX. 
Smlouva zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty, pokud předtím nezanikne uplynutím 
doby, na kterou byla sjednána nebo odstoupením. 

 
5) Podnájemce může vypovědět tuto smlouvu před uplynutím sjednané doby z jakéhokoli důvodu, a 

to s 2 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi nájemci. Smlouva zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty, pokud 
předtím nezanikne uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo odstoupením. Ve výpovědi 
uvede klient důvod, který jej k jejímu podání vedl. 

 
6) Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže: 

- podnájemce užívá předmět podnájmu v rozporu se smlouvou, 
- podnájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez předchozího 

písemného souhlasu nájemce, 
- podnájemce provádí v předmětu podnájmu stavební nebo jiné úpravy bez předchozího 

písemného souhlasu nájemce, 
- podnájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího písemného souhlasu 

nájemce, 
Odstoupení je v těchto případech účinné okamžikem jeho doručení podnájemci, čímž tato 
smlouva k tomuto okamžiku zaniká.  
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7) Podnájemní vztah dle této smlouvy může být ukončen písemnou dohodou obou smluvních stran. 

V písemné dohodě smluvních stran je nutné uvést datum, ke kterému podnájemní vztah končí. 
 
8) Podnájemce je oprávněn od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit, jestliže: 

- předmět podnájmu se stane bez zavinění podnájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání, 
- nájemce porušuje své povinnosti sjednané v této smlouvě  
Odstoupení je účinné v těchto případech okamžikem jeho doručení nájemci, čímž tato smlouva 
k tomuto okamžiku zaniká.  

 
9) Při ukončení podnájmu se nájemce a podnájemce zavazují mezi sebou vyrovnat veškeré závazky 

vyplývající z tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data ukončení 
podnájmu.  

 
10) V den ukončení podnájmu je podnájemce povinen vrátit nájemci předmět podnájmu ve stavu, 

v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to s výjimkou úprav provedených 
s písemným souhlasem nájemce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zániku této 
smlouvy odstoupením se podnájemce zavazuje takto učinit nejpozději do 14-ti dnů ode dne zániku 
smlouvy.  

 
11) V den předání předmětu podnájmu nájemci bude vyhotoven předávací protokol o předání 

předmětu podnájmu, který bude obsahovat především popis stavu předmětu podnájmu v době 
jeho předání, zjištěné závady a nedostatky a hodnotu oprav či zhodnocení. Tento protokol 
podepíší oprávněné osoby za obě smluvní strany. Nedostaví-li se zástupce nájemce ke zpětnému 
převzetí podnajatých prostor v dohodnutý den předání, má se za to, že předmět podnájmu byl 
převzat nájemcem zpět, a to bez jakýchkoli závad. 

 
 

Článek IX. 
Podmínky působnosti podnájemce v JVTP 

 
1) Podnájemce prohlašuje, že přečetl a bude dodržovat ustanovení Statutu JVTP, Klientského řádu 

JVTP a Provozního řádu budovy a že bude při svém působení v JVTP respektovat usnesení 
Správní rady JAIP a doporučení projektového manažera. 
 

2) Podnájemce se zavazuje jednou ročně, a to do 31.1. následujícího roku, podat nájemci stručnou, 
veřejně publikovatelnou informaci o své činnosti v JVTP, o dosažených výsledcích a svých dalších 
plánech (v rozsahu 1 – 2 stran A4). 
 

3) Veškeré další informace technického, organizačního, výrobního, obchodního, případně finančního 
charakteru, které podnájemce nájemci v jakékoli formě poskytne v souvislosti s realizací této 
smlouvy nebo s realizací pozdějších smluv, a které nebyly prokazatelným způsobem zveřejněny, 
se považují za důvěrné, neboť tvoří předmět obchodního tajemství, případně jiné informace, které 
budou podnájemcem za důvěrné výslovně označeny, jsou smluvní strany oprávněny použít 
výhradně v souladu s plněním a účelem této smlouvy a/nebo pozdějších smluv. Uvedené 
informace se nájemce zavazuje nesdělovat třetím osobám bez předchozího výslovného 
písemného souhlasu podnájemce, není-li dále ujednáno jinak. Nájemce může tyto informace bez 
souhlasu podnájemce sdělovat pouze Správní radě JAIP a svým zaměstnancům podílejícím se na 
plnění této smlouvy nebo pozdějších smluv uzavřených s klientem, státní agentuře CzechInvest 
nebo kontrolním orgánům, a to v míře nezbytně nutné k naplnění účelu příslušné smlouvy. 
 

4) V případě každého jednotlivého porušení povinnosti mlčenlivosti správcem ve smyslu odstavce 3) 
tohoto článku, má podnájemce právo účtovat nájemci smluvní pokutu v částce 100.000,-- Kč 
(slovy: jednostotisíc korun českých). Zároveň má podnájemce právo od této smlouvy jednostranně 
odstoupit. 
 

5) Podnájemce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se dověděl 
o nájemci nebo o ostatních subjektech využívajících prostor a služeb JVTP. Ustanovení uvedená 
v odstavci 3 a 4 tohoto článku se použijí obdobně ve věci zachování mlčenlivosti podnájemce vůči 
nájemci nebo ostatním subjektům využívajícím prostor a služeb JVTP. 
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6) Podnájemce je povinen nahlásit na příslušných orgánech státní správy po dobu trvání této 

smlouvy budovu, kde se nachází předmět podnájmu, jako místo jeho provozovny. Po skončení 
této smlouvy je podnájemce povinen tento údaj o místě svého sídla, místa podnikání nebo 
pobočky bez zbytečného odkladu zrušit.  
 

7) Podnájemce souhlasí s tím, aby nájemce zpracovával všemi potřebnými a vhodnými způsoby 
veškerá data (včetně veškerých osobních údajů), které podnájemce sdělil nájemci v souvislosti 
s uzavíráním této smlouvy a ve fázi před a po jejím uzavření v rámci působení podnájemce 
v JVTP, a to po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu alespoň 10 let ode dne ukončení této 
smlouvy, za účelem výkonu řídící a správní činnosti nájemce a kontroly ze strany pověřených 
institucí a orgánů.  
 

8) Podnájemce se zavazuje poskytnout všem oprávněným subjektům provádějícím kontrolu, šetření, 
či jiná zjištění (dále: „kontrolní úkony“), za předpokladu, že tyto subjekty podnájemci zároveň 
prokáží a relevantně odůvodní jejich zákonný účel a svoje oprávnění tyto kontrolní úkony 
provádět, nezbytné doklady a informace, které nepodléhají povinnosti mlčenlivosti, pokud tato 
povinnost mlčenlivosti nebyla závaznými právními předpisy odstraněna, a které souvisejí 
s provozováním JVTP a účastí podnájemce v jeho rámci a zavazuje se poskytnout těmto 
subjektům veškerou svou součinnost.  
 

 
Článek X. 

Smluvní pokuty 
 
1) Poruší-li smluvní strana své povinnosti vyplývající jí z této smlouvy a způsobí tak újmu druhé 

smluvní straně, zavazuje se (vyjma případy uvedené v předchozím článku) zaplatit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč (slovy: desetitisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti, pokud tuto smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vyúčtuje 
(fakturou) zavázané smluvní straně. 

 
2) Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo účastníka na náhradu škody.  
 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany si sjednávají tato místa pro doručování korespondence: 
 

▪ místo pro doručení nájemce – Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, 
▪ místo pro doručení podnájemce – Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, 
 
Jestliže je nezbytné podle této smlouvy nebo podle zákona doručit jakoukoli písemnost druhé 
smluvní straně nebo je to vhodné z důvodu právní jistoty, má se za to, nebude-li prokázáno datum 
jejího skutečného doručení, že k doručení písemnosti došlo třetího dne následujícího po dni jejího 
odeslání k doručení na adresu sídla smluvní strany – adresáta - uvedenou výše  v tomto odstavci 
1), článku XI. této smlouvy nebo aktuálně zapsanou v obchodním rejstříku, a to i v případě, pokud 
se zásilka s písemností vrátí smluvní straně – odesílateli – zpět z jakéhokoli důvodu. V případě 
doručování elektronickou poštou (e-mailem) nebo telefaxem se písemnosti zasílají na kontaktní 
spojení smluvním stranám prokazatelně známá a za doručené se považují dnem jejich odeslání 
druhé smluvní straně.  
  

2) Pro věcná jednání týkající se této smlouvy jsou zmocněni:  
 

▪ za nájemce– 
▪ za podnájemce – ……………………………………. 

 
3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uvedeným v čl. VIII. odst. 1) této smlouvy.  
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4) Smlouva se vyhotovuje ve 2 originálních stejnopisech, z nichž jeden obdrží nájemce a jeden 

obdrží podnájemce. 
 
5) Případné změny nebo doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 
 
6) Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatným nebo chybí-li 

ustanovení zcela, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena. Smluvní strany jsou povinny 
bez zbytečného odkladu nahradit neplatné ustanovení platným, a to takovým, které bude nejblíže 
odpovídat v této smlouvě projevené vůli smluvních stran na základě neplatného ustanovení a 
smyslu této smlouvy  a/nebo  v tomto smyslu písemným dodatkem do této smlouvy doplnit 
chybějící platné ustanovení. 

 
7) Obě smluvní strany podpisem potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a nikoliv v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek, že jí plně rozumějí a že vyjadřuje v celém rozsahu vůli obou 
smluvních stran. 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Nájemce:       Podnájemce: 
 
 
 
 

Jihočeská agentura pro podporu  
inovačního podnikání o.p.s. 

Jméno/název podnájemce vč. právní 
formy 
 

 


