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Podmínky pronájmu 

Nájemce bere na vědomí následující základní podmínky pronájmu, které musí v případě 

uzavření nájemní smlouvy plně respektovat. 

 nájemce nemá možnost vypovědět nájemní smlouvu, 

 nájemné bude hrazeno vždy k počátku každého dílčího časového intervalu po celou 

sjednanou dobu nájmu, 

 nájemce je povinen po ukončení nájmu předat pronajímateli majetek v původním 

stavu nebo ve stavu přiměřeném běžnému opotřebení, 

 nájemce je povinen se o pronajatý majetek starat s péčí řádného hospodáře, 

zejména zajišťovat nemovitosti před rozkrádáním, poškozením, zničením nebo 

zneužíváním, a v souladu s ochranou životního prostředí, 

 technická zhodnocení a stavební úpravy mohou být realizovány jen po předchozím 

souhlasu pronajímatele, 

 nájemce je povinen respektovat případné provozování vážení vozidel v areálu 

hraničního přechodu v rozsahu a podmínkách, které budou nutné k zajištění jeho 

bezproblémového průběhu, 

 nájemce je povinen v případě, že bude dočasně zavedena ochrana státních hranic, 

umožnit bezplatně užívat v nezbytném rozsahu pronajaté nemovitosti  nebo jejich části 

České republice – Ministerstvu vnitra a umožnit v nezbytném rozsahu užívání 

sociálního zařízení a napojení na rozvody elektrické energie, vody apod. 

Nájemce je povinen hradit náklady spojené s užíváním pronajatých nemovitostí a movitých 

věcí, zejména: 

 služby (tj. především el. energii, vodné, stočné, odvoz odpadků, ostraha),  

 pojistné (pojištění majetku), 

 náklady spojené se změnou způsobu užívání (zejména poplatky za správní řízení, 

náklady za zpracování technické dokumentace aj.), 

 náklady vynaložené na běžnou opravu, úpravu a údržbu pronajatých nemovitostí 

(budovy, stavby, pozemky), 

 náklady na technické prohlídky, periodické revizní prohlídky a servisní zkoušky 

 náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení, inženýrských sítí, dešťových svodů 

a kanalizačních vpustí aj. 

Nájemce je povinen zajišťovat a zabezpečovat: 

 údržbu venkovních a vnitřních prostor (úklid celého areálu včetně komunikací a 
parkovišť od odpadků, údržba zeleně, sekání trávy, úklid sněhu), 

 zimní pohotovost osob a mechanizace pro zajištění odstraňování závad ve sjízdnosti 

komunikací a přilehlých ploch, 

 provoz veřejného osvětlení v rozsahu nutném k zajištění bezpečnosti osob a majetku 

ve zhoršených viditelných podmínkách, 

 zabezpečovat provoz technologických zařízení čistíren odpadních vod, kotelen, 
rozborů odpadních vod, septiků, vzduchotechnického zařízení, zdvihacích zařízení 
(výtahy). 
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Rozsah výše uvedených činností (údržba venkovních a vnitřních prostor, provoz veřejného 
osvětlení apod.) bude stanoven v nájemcem předloženém a pronajímatelem odsouhlaseném 
provozním řádu. 
 
V případě porušení základních podmínek nájmu a neplnění povinností nájemce v řádném 

termínu, zajistí splnění těchto povinností za nájemce na vlastní náklady pronajímatel. Náklady 

takto vynaložené bude pronajímatel následně vymáhat po nájemci. 

Pronajímatel může smlouvu vypovědět s šesti měsíční výpovědní lhůtou. Při hrubém porušení 

nájemní smlouvy ze strany nájemce činí výpovědní lhůta jeden měsíc. 


