
Příloha č. 2 ke směrnici č.  

 

OBJEDNÁVKOVÝ LIST PRO PRONÁJEM 

TĚLOVÝCHOVNÉHO AREÁLU UNIVERZITY PARDUBICE 
 

 

Objednavatel (nájemce): …………………………………………………..…………………. 

Sídlo: 

jednající 

IČ/datum narození 

DIČ: 

 

Název akce / sport: …………………………………………………………………………… 

 

Datum: …………………. Čas: …………………. 

 

Předpokládaný počet účastníků: ………………. 

 

 

Jméno a příjmení odpovědné osoby/objednavatele:………………………………………..  

 

Adresa: ……………………………………………………….……………………………….. 

 

Mail: ………………………………………………... 

 

Telefon: ……………………………………..............  

 

Způsob platby: hotově  –  převodem  

 

 

Předmět pronájmu (zakřížkujte/ tučně zvýrazněte správnou variantu): 

 

Tělocvičny:      

tělocvična T1 celá □    tělocvična T2 celá □ 

sektor T1A  □    sektor T2A  □  

sektor T1B  □    sektor T2B  □  

sektor T1C  □ 

Badminton - počet kurtů  1□ 2□ 3□ jiný počet …..... 

 
Venkovní sportoviště: 

multifunkční hřiště    □ 

tenisové hřiště     □ 

antukové hřiště     □    

beach volejbalové hřiště 1□    2□ 

 

 



Další požadavky (zázemí, technické zajištění):  

 

 

 

 

 

 

Právní forma objednavatele (zakroužkujte/ tučně zvýrazněte správnou variantu): 

a) Fyzická osoba (soukromá osoba) 

b) Fyzická osoba, nebo právnická osoba, která nemá sportovní činnost uvedenu mezi svými 

podnikatelskými aktivitami. 

c) Fyzická osoba, nebo právnická osoba, která má sportovní činnost uvedenu mezi svými 

podnikatelskými aktivitami. 

 

Účel užití (zakroužkujte/ tučně zvýrazněte správnou variantu): 

a) Poskytnutí služba – činnost úzce související se sportem (běžné sportování). 

b) Pronájem - činnost sportovní včetně výběru vstupného, reklamy, prodeje občerstvení nebo 

nesportovní (přednášky, semináře apod.). 

 

Další ujednání: 

• Objednavatel touto objednávkou žádá o uzavření nájemní smlouvy podle zákona 

č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 

• Svým podpisem objednavatel stvrzuje seznámení s podmínkami pronájmu tělovýchovného areálu 

a s provozním řádem tělovýchovného areálu Univerzity Pardubice. V případě zrušení potvrzené 

objednávky pronájmu je nutné kontaktovat vedoucího Katedry tělovýchovy a sportu do pěti dnů 

před konáním akce. Jinak nebude možno akci zrušit a objednateli bude vyúčtován pronájem v plné 

výši. 

• V odůvodněných případech může pronajímatel od smlouvy odstoupit.  Nájemce bude o této 

skutečnosti bezodkladně vyrozuměn. 

• Objednavatel pronájmu nese finanční odpovědnost za škodu jím způsobenou. 

• Objednavatel je povinen cenu za pronájem prostor a poskytnuté služby zaplatit nejpozději 

jeden pracovní den před začátkem pronájmu. V případě prodlení s platbou je pronajímatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. 

• Univerzita Pardubice jako pronajímatel souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za výše uvedených 

podmínek. 

 

 

V Pardubicích, dne ………………………… 

 

Podpis odpovědné osoby objednavatele: …………………………………… 

 

 

Za Univerzitu Pardubice: 

Mgr. Jan Němec, vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu  
 

 

Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, Studentská 92, 532 10 Pardubice, telefon 466 036 279, e-

mail kts@upce.cz, IČ: 00216275 

mailto:kts@upce.cz

