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Smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Faunaparku 
 

Pronajímatel:   Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku  

sídlem:   Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

Identifikační číslo:       02900807    

zastoupený:  Petrem Dvořáčkem, předsedou spolku  

(dále jen „pronajímatel“) 

a 

nájemce: jméno  ________________________________________________ 

sídlem    ________________________________________________ 

zastoupený   _________________________________________________ 

(dále jen „nájemce“) 

uzavírají dle platného občanského zákoníku a za podmínek dále stanovených tuto smlouvu o krátkodobém  

pronájmu nebytových prostor. 

 

I. Předmět pronájmu 

1. Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory Faunaparku ve Frýdku-Místku vyznačené v příloze 1.    

Plánek pronajatého objektu areálu Faunaparku (dále jen „objekt“) 

2. Pronajímatel v rámci této smlouvy přenechává nájemci k užívání po dobu specifikovanou v krycím listu 

akce, který je přílohou 3. této smlouvy,  veškeré venkovní prostory Faunaparku a případně další prostory 

objektu specifikované v krycím listu. 

3. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným pronajímatelem výše uvedeného objektu s právem k dalšímu 

krátkodobému pronajímání zakotveným v nájemní smlouvě ze dne 17. 8. 2017 

 

II. Účel a doba pronájmu 

1. Účel pronájmu je specifikován v krycím listu akce, který je přílohou této smlouvy. 

2. Doba pronájmu je specifikována v krycím listu akce, který je přílohou této smlouvy. 

3. Pronajímatel předá prostory a zařízení nájemci v termínu dle dohody a nájemce vrátí tyto v předem 

dohodnuté době po skončení akce ve stavu, v jakém byly převzaty. 

 

III. Cena 

1. Sjednaná cena za pronájem předmětných nebytových prostor je uvedena v krycím listu akce, který je 

přílohou této smlouvy. 

2. Cena bude uhrazena nájemcem na základě pokladního příjmového dokladu nebo faktury (vystavené 

pronajímatelem). Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení. 

3. Pro případ prodlení s úhradou nájemného pronajímatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 100,- Kč 

za každý, byť započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nájemce, nejpozději při předání předmětu nájmu, zaplatí pronajímateli 

kauci ve výši uvedené v krycím listu akce, který je přílohou této smlouvy, a to v hotovosti do pokladny 

pronajímatele s tím, že při zpětném předání předmětu nájmu nájemcem pronajímateli bude kauce 

vrácena. 

 

IV. Práva a povinnosti pronajímatele 

1. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu trvání 

nájmu. 

2. Pronajímatel nenese odpovědnost za poškození, zničení, ztrátu nebo jinou újmu na majetku a zdraví 

návštěvníků a pořadatelů akce. 

3. Pronajímatel nenese jakoukoli odpovědnost za porušení veškerých předpisů a právních norem ze strany 

nájemce zejména v době trvání krátkodobého pronájmu nebytových prostor dle této smlouvy. 

3. Kontaktní osoba pronajímatele je uvedena v krycím listu akce, který je přílohou této smlouvy. 
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V. Práva a povinnosti nájemce 

1. Nájemce je povinen užívat pronajatý prostor pouze k účelu, za kterým byly prostory pronajaty. 

2. Nájemce je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, především předpisy protipožární, o ochraně 

bezpečnosti a zdraví při práci, ekologické, hygienické a další související právní předpisy a hradit eventuální 

sankce, udělené příslušnými státními či správními orgány. 

3. Nájemce je povinen udržovat v pronajatém prostoru a v přilehlém okolí pořádek. 

4. Nájemce je povinen dodržovat zákaz kouření. 

5. Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý prostor nebo jeho část do podnájmu či užívání třetí osobě 

bez písemného souhlasu pronajímatele.  

6. Nájemce se zavazuje, že škodu, která byla na majetku pronajímatele způsobena v době sjednaného 

pronájmu jím nebo návštěvníky jím uskutečněné akce nebo osobami, které pro něho akci zajišťovaly, 

nahradí v plném rozsahu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku neprodleně. 

7. Po skončení užívání předmětu nájmu je nájemce povinen uvést pronajatý prostor do stavu, v jakém ho 

převzal. Nájemcem vnesené předměty zůstávají v jeho vlastnictví a nájemce je musí ke dni skončení 

platnosti smlouvy o krátkodobém nájmu z pronajatého vyklidit, pokud se nájemce s pronajímatelem 

nedohodnou jinak. 

8. V případě neprovedení úklidu a nevrácení laviček a  ostatního zařízení na své místo bude účtována 

smluvní pokuta 1 000 Kč, respektive nebude vrácená kauce. 

 9. V případě prodlení nájemce s předáním pronajatých nebytových prostor, může pronajímatel vyúčtovat 

nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení (prodlení počíná od výše uvedené 

hodiny stanovené pro předání – pokud nebude včas předáno). Smluvní pokuta se nezapočítává na 

náhradu škody v důsledku prodlení pronajímateli vzniklé. 

10. Nájemce zajistí a odpovídá za dodržování návštěvního řádu Faunaparku (příloha 2) všemi účastníky akce. 

11. Kontaktní osoba nájemce je uvedena v krycím listu akce, který je přílohou této smlouvy. 

 

VI. Závěrečná ujednání 

1. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákony 

souvisejícími. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky smlouvy. 

3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků jako dodatků 

výslovně označených, pořadově očíslovaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 1 vyhotovení a nájemce obdrží 

1 vyhotovení. 

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že jejímu obsahu rozumí, a že se na jejím obsahu 

dohodli úplně a tak, aby mezi nimi nedocházelo v budoucnu k rozporům. 

 

Přílohy:   1.) Plánek pronajatého objektu areálu Faunaparku 

  2.) Návštěvní řád Faunaparku 

3.) Ceník  

4.) Krycí list akce 
 

Ve Frýdku-Místku dne      Ve Frýdku-Místku dne  

 

 

 

 

……………………………………………………………...    ……………………………………………………………... 

Za pronajímatele       Za nájemce 

Petr Dvořáček, předseda spolku 

Příloha 1 Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Faunaparku 
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         Plánek pronajatého objektu areálu Faunaparku 
 

 

 

Příloha 2 Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Faunaparku 



 

4/6 
 

 

Návštěvní řád Faunaparku ve  Frýdku-Místku 
  

Návštěvníci Faunaparku ve Frýdku-Místku (dále jen Faunaparku) vstupem do areálu Faunaparku souhlasí s tímto 

Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla: 

1. Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky, s výjimkou dětských 

kočárků, mechanických či elektrických invalidních vozíků a vypůjčených dětských vozíků Faunaparku. Pohyb 

dětí v dětských vozících Faunaparku je možný pouze v doprovodu dospělé osoby, samostatný pohyb dětí ve 

vypůjčených vozících Faunaparku je zakázán. Vstup s jinými donesenými/dovezenými jízdními prostředky 

(mechanickými i s vlastním pohonem), jako jsou například jízdní kola, odrážedla, trojkolky, koloběžky, 

segwaye a další, je z důvodu bezpečnosti návštěvníků zakázán. 

2. Za větru, deště a bouřky musí s ohledem na svou bezpečnost návštěvníci neprodleně opustit areál 

Faunaparku. 

3. Nekrmit chovaná zvířata (kromě koz a králíků, které je možno krmit k tomu určeným krmivem zakoupeným v 

bistru) a nevhazovat žádné předměty do jejich expozic.  

4. Chovat se ohleduplně ke svému okolí a ke zvířatům, nerušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním. 

Chovaných zvířat se dotýkat opatrně s ohledem na možné pokousání a podrápání.     

5. Zajistit dětem do 15 let odpovědný dozor dospělé osoby. Faunapark tuto odpovědnost nepřebírá ani při 

konání Akcí a Naučných programů pro děti. 

6. Nevnášet do areálu Faunaparku zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní či 

toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku Faunaparku 

anebo ostatních osob, a stejně tak nevnášet do areálu Faunaparku předměty potenciálně nebezpečné pro 

zvířata. Nepoužívat drony či podobná elektronická zařízení bez souhlasu Faunaparku. 

7. Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neničit zeleň, majetek Faunaparku ani majetek jiných osob. 

Udržovat čistotu a pořádek. Dbát a dodržovat pravidla bezpečnosti  a ochrany zdraví.         

8. Držet psy výhradně na krátkém vodítku tak, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky, chovaná zvířata či 

provoz Faunaparku. Návštěvník je povinen zajistit, že pes je řádně očkovaný, což musí být schopen na 

vyžádání prokázat odpovídajícím způsobem. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním 

psem. V případě odložení psa musí mít pes pevný náhubek. Držitel psa je odpovědný za případná poranění 

zvířat, jiných psů i osob. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán. 

9. Nepohybovat se v Faunaparku v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek. 

10. Je zakázáno kouřit jak ve venkovních, tak i ve vnitřních prostorách areálu Faunaparku, s výjimkou k tomu 

určených označených venkovních míst. 

11. Odpadky třídit a vhazovat do popelnic u vchodu a ohniště. 

12. Návštěvník svým vstupem do areálu Faunaparku dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo 

zvukového, obrazově zvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho 

přítomnosti v areálu k propagačním účelům Faunaparku, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez 

časového nebo prostorového omezení. Toto svolení lze kdykoli odvolat a kontaktovat pracovníky Faunaparku 

za účelem požadavku umělého rozmazáním podoby návštěvníka, případně smazáni videa či fotografie kde 

se návštěvník nachází. 

13. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost a sbírky v areálu Faunaparku je možné pouze se souhlasem 

Faunaparku. 

14. V případě vzniku nestandardní bezpečnostní situace se řídit pokyny zaměstnanců Faunaparku, či příslušníků 

Integrovaného záchranného systému. 

15. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu Faunaparku instalován kamerový systém sloužící pro potřeby 

ostrahy Faunaparku a k monitorování a zajištění bezpečnosti chovaných zvířat. 

16. Oznámit neprodleně zaměstnancům Faunaparku porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující 

bezpečí návštěvníků či zvířat. 

17. Porušením Návštěvního řádu ztrácí návštěvník právo dalšího pobytu v areálu Faunaparku. 

18. Dodržovat veškerá aktuální protiepidemická opatření. Do parku vstupovat bez zvýšené teploty    

a pouze s požadovanými potvrzeními.  

Děkujeme Vám, že Návštěvní řád dodržujete, a přejeme Vám mnoho krásných zážitků. 

 

Platnost od 16. 8. 2021 

 

 

Příloha 4 Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Faunaparku 
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Ceník Faunaparku ve  Frýdku-Místku 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Faunaparku 
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Název akce

Typ akce tábor/ koncert / přednáška / divadlo/ workshop/svatba/ soukromá/ veřejná

Datum konání akce 

Začátek akce Konec akce

Zpřístupnění od Vyklizení do

Cena

Kauce

Zařízení k užívání

Poznámka

Jméno

Mobil

E-mail

Jméno

Mobil

E-mail

Krycí list akce 

Kontaktní osoba nájemce

stodola / projektor/ bistro/       ks laviček/       ks stolů/

Kontaktní osoba pronajímatele


