
Smlouva o krátkodobém pronájmu - chata u Prokůpků, Horní 561, 512 44 
Rokytnice nad Jizerou

Pronajímatel: 
Eva Prokůpková
Na Klášterním 1898/6
162 00 Praha 6 
a
Nájemce:
Jméno a příjmení: ……………..……………………………………………………………
Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………….
Číslo občanského průkazu: ………………………………………………………………...

uzavírají tuto smlouvu o krátkodobém pronájmu chaty u Prokůpků, Horní 561, 512 44 
Rokytnice nad Jizerou

Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chata u Prokůpků, Horní 561, Rokytnice nad 
Jizerou, dále jen chata)

1. Specifikace pobytu.
Pobyt od……………………………………
do……………………………………………………
Celkem počet ubytovaných osob: …………………………………………………………..
Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: .…………………………………………………….
Zvíře po dohodě  …..…….………………………………………………………………….

Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00h do 6:00h
Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chaty o přezouvání.
Celý dům je nekuřácký
PŘÍSNÝ ZÁKAZ POHYBU MIMO PARKOVIŠTĚ, PŘEDEVŠÍM PO STRANÁCH 
DOMU (POD STŘECHOU) – NEBEZPEČÍ ÚRAZU - PADÁNÍ SNĚHU ZE STŘECHY

2. Všeobecné ujednání.
2.1. Nájemce si chatu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chatou jako místem k 
pronájmu se myslí obytná patra. Sklep s hlavním uzávěrem vody, kotelna a garáž k pronájmu 
není a slouží jako technické prostory. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek s posezením 
(pouze v létě), dále venkovní parkovací místo pro 5 aut a místnost pro uschování sportovního 
náčiní.
2.2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním 
stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-
li  před  odjezdem nájemce  zjištěná  škoda,  je  pronajímatel  nebo jeho  oprávněný  zástupce, 
oprávněn žádat  náhradu škody na místě  na úkor  složené kauce nebo přímým zaplacením 
vyčíslené škodné částky.
2.3.  Maximální  počet  ubytovaných  (počet  lůžek  12  +  2  přistýlky)  nesmí  být  zájemcem 
překročen  bez  předchozí  dohody.  Přicestuje-li  nájemce  s  větším  počtem  osob  než  je 
maximálně  dohodnutý  počet,  je  pronajímatel  vysloveně  oprávněn  hosta  odmítnout  nebo 
požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení 
ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat,  je rovněž oprávněn 
požadovat náhradu (doplatek) nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení 
smlouvy o pronájmu chaty.



3. Platba za pobyt nájemce.
3.1. Při rezervaci se platí předem 50% z celkové částky na účet pronajímatele.
3.2. Nejpozději v den nástupu uhradí nájemce zbývající částku z celkové částky hotově proti 
předání klíčů.

4. Stornovací podmínky
 více než 21 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku 
 od 21 do 15 dní před datem nástupu pobytu 30 % z ceny objednaných služeb
 od 14  dní do nástupu  pobytu se strhává zaplacená 50 % záloha objednaných služeb 

pokud nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá celá zaplacená záloha na pobyt  
 100%  stornopoplatek  z  objednaných  služeb  se  vztahuje  i  na  případné  předčasné 

ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již 
zaplacené částky 

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a 
případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či 
jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.
5.2. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 
této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se se „Smlouvou o pronájmu“ seznámil a souhlasí, což 
dobrovolně stvrzuje svým podpisem. Dále nájemce potvrzuje, že se seznámil s domovním 
řádem a souhlasí s jeho dodržováním.

V Rokytnici nad Jizerou dne: ………….

Podpis nájemce  ……………………………………….

Podpis pronajímatele ……………………......................


