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TERM SHEET – NÁJEMNÍ SMLOUVA  
 

Smluvní strany  Top Properties a.s., IČO: 666 00 420, se sídlem Kerberosova 3, Praha 1, PSČ 110 00 („Pronajímatel“) 

101 Labradorů s.r.o., IČO: 207 69 138, se sídlem Chlupáčova 2, Praha 5, PSČ 150 00 („Nájemce“) 

Specifikace nájmu Prostory v přízemí a prvním patře domu a část zahrady o rozloze 500 m2 na adrese Mopslíkova 7, Praha 6, PSČ 

160 00.  

Doba nájmu Smluvní strany se dohodly, že Nájemce bude oprávněn fakticky užívat předmět nájmu od 1. 4. 2023 do 1. 4. 

2035. Nájemce dále požaduje, aby: 

- mohl ukončit nájem předčasně z důvodu neuspokojivých finančních výsledků (break fee 25 %); 

- měl možnost jednostranně prodloužit dobu nájmu.  

Nájemné Smluvní strany se shodly na indexovaném měsíčním nájemném zohledňujícím budoucí hospodářský vývoj. 

Smluvní strany se dále dohodly, že výše nájemného by měla v průběhu doby nájmu reflektovat míru obsazenosti 

hotelu, a to následujícím způsobem:  

- obsazenost vyšší než 80 % = zvýšení nájemného o 10 %; 

- Pronajímatel dále souhlasil s možností snížení nájemného v jiných určitých případech; první návrh 

takového ustanovení očekává Pronajímatel od Nájemce.  

Nájemce požaduje, aby nájemné bylo stanoveno v GBP. S tím Pronajímatel souhlasí, ale za předpokladu, že bude 

přiměřeně zajištěn proti kurzovému riziku; první návrh měnové doložky očekává od Nájemce. 

Výchozí výše nájemného pro první rok doby trvání nájmu činí 5.000 GBP / měsíc + 10 % až 20 % z čistých 

tržeb.  

Strany Smlouvy nechtějí žádné prázdniny. 

Převod nájmu Nájemce chce mít možnost v budoucnu převést nájem na jinou společnost ovládanou stejnou osobou jako 

Nájemce. Pronajímatel s tím souhlasí, ale požaduje, aby ho Nájemce o převodu notifikoval nebo informoval.  
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Zařizovací práce Před předáním prostor je Nájemce oprávněn provést v rozsahu a termínech odsouhlasených Pronajímatelem 

určité zařizovací práce v předmětu nájmu spočívající v montáží či instalací vybraných zařízení uvedených 

v nájemní smlouvě, které jsou nezbytné pro provozování podnikatelské činnosti Nájemce. Náklady ponesou 

Pronajímatel a Nájemce dle dohody. 

Incentiva Pronajímatel nalákal Nájemce k nájmu předmětných prostor mimo jiné závazkem, že přispěje na úhradu 

zařizovacích prací částkou až do výše 200.000 Kč/GBP.  

Fasáda Nájemce bude oprávněn na fasádu budovy umístit štít s názvem hotelu. 

Zajištění Tržní standarta. 

Mlčenlivost Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně nájemní smlouvy a jiných smluv.   

Služby Pronajímatel bude zajišťovat služby spojené s nájmem vyjmenované ve smlouvě. Výše záloh na poskytované 

služby bude činit 30.000 Kč / měsíc / libra.  

Pronajímatel souhlasí s poskytnutím přiměřené slevy z nájemného, dojde-li k přerušení dodávky služeb na více 

než jeden týden, ale pouze za předpokladu, že bude vyloučena jakákoli jiná kompenzace. 

Sankce za porušení smlouvy Smluvní pokuty pro Pronajímatele: 

- závažné porušení vyjmenovaných povinností Pronajímatele z nájemní smlouvy (20.000 až 100.000 Kč); 

- další dle návrhu Nájemce v rozsahu a výši akceptovatelné pro Pronajímatele. 

Smluvní pokuty pro Nájemce: 

- prodlení s jakoukoliv platbou podle nájemní smlouvy (0,1% dlužné částky za každý den prodlení); 

- Nájemce nezřídí dohodnuté zajištění; 

- Pronajímatel vypoví smlouvu z důvodu opakovaného porušování povinností Nájemcem (3x měsíční 

nájemné); 

- Nájemce poruší povinnosti související s opuštěním prostor při skončení nájmu.  
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Ukončení smlouvy Výhradně z důvodů stanovených ve smlouvě; dle market standardu se zohledněním podnikatelské a jiné činnosti 

Nájemce. Pronajímatel zejména trvá na možnosti ukončit smlouvu v případě, že psi ubytovaní v hotelu budou 

způsobovat škody nebo dělat nadměrný hluk. 

Rozhodné právo České právo. 

Rozhodování sporů Případný spor ze smlouvy nebude zpřístupněn české a britské veřejnosti. 

Spor bude rozhodován způsobem, který bude pro obě strany co nejméně nákladný. 

 


