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Sokolovna - všeobecné smluvní podmínky  
 
 

1.1. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku.  Osoby 
vstupující do areálu Sokolovny jsou povinny dodržovat veškeré zásady bezpečnosti, 
ochrany zdraví a požární bezpečnosti. Do pronajatých prostor je zakázáno vnášet 
nedovolené látky, zejména těkavé a nelegální látky, výbušniny. Rovněž je zakázáno 
vnášet nebezpečné předměty, hořlaviny, střelné zbraně apod. Nájemce odpovídá za to, že 
osoby, kterým umožní vstup do předmětu nájmu, budou dodržovat povinnosti uvedené 
v tomto článku. 

 
1.2. Nájemce nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a 

technických zařízení nacházejících se v předmětu nájmu a nese odpovědnost za škodu 
způsobenou pronajímateli, včetně škody způsobené třetími osobami, kterým umožnil 
přístup do pronajatých prostor, a to ve stejném rozsahu jakoby tuto škodu způsobil sám. 

 
1.3. Nájemce je povinen udržovat čistotu a pořádek, před odchodem z pronajatých prostor 

uvést předmět nájmu do původního stavu, včetně případného úklidu, likvidace odpadu a 
oprav event. vzniklých škod. Nájemce je dále povinen neprodleně informovat správce 
budovy nebo pronajímatele o škodách na předmětu nájmu, nadměrném znečištění, potřebě 
opravy zařízení, apod.     

 
1.4. Nájemce je povinen dbát o ochranu svěřeného majetku, dodržovat zákaz kouření v celém 

objektu, řádně uzavřít objekt a zhasnout po skončení užívání, apod., v případě užívání 
venkovních částí zamezit rušení nočního klidu. 

 
1.5. Pronajímatel neručí za předměty vnesené do pronajatých prostor. 

 
1.6. V případě znečištění pronajatých prostor (zašpiněná obuv, apod.) je pronajímatel 

oprávněn vyúčtovat nájemci náklady spojené s uvedením znečištěného prostoru do 
původního stavu. Pronajímatel je současně oprávněn požadovat po nájemci smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč, splatnou bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění.  

 
1.7. Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na delší období, pokud 

nájemce opakovaně porušuje jakoukoliv svoji povinnost. 
 
 

1.8. Nájemce byl vlastníkem seznámen s bezpečnostně technickým stavem poskytnutých 
prostor. Kontrolu bezpečnosti po dobu trvání nájmu prostor zajišťuje nájemce. 

 
1.9. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. 

 
1.10. Nájemce je povinen řídit se provozními řády Sokolovny. 

 


