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ZADÁNÍ 

 

Elizabeth Chrtová, úspěšná podnikatelka českého původu a majitelka luxusního hotelu pro psy 

v londýnském Marylebone, je zcela zdrcena smrtí královny. Proto se rozhodla po více než 20 letech 

opustit Anglii a přestěhovat se do Prahy, odkud bude nadále řídit svůj anglický business. Zároveň ale 

chce využít své dosavadní know-how a rozjet v Praze nový projekt – další přepychový psí hotel. 

Po několika prohlídkách našla Elizabeth ideální místo, kde by mohla svůj podnikatelský záměr 

realizovat – historickou budovu s rozlehlou zahradou, v blízkosti Psí louky v parku Stromovka. Majitel 

budovy, společnost Top Properties a.s., souhlasil s tím, že Elizabeth pronajme prostory v přízemí a 

prvním patře budovy, a dále část zahrady o rozloze 500 m2. V ostatních patrech budovy se nacházejí 

kancelářské prostory (které byly dříve i v přízemí a prvním patře), jež jsou plně obsazené dalšími 

nájemci.  

Elizabeth je z prostor, které vybrala, nadšená a chce hotel otevřít co nejdříve. V České republice již 

stihla zřídit společnost s ručením omezeným, prostřednictvím které chce nájemní smlouvu uzavřít. 

Zvažuje však, že v budoucnu založí akciovou společnost, na kterou by provoz hotelu převedla. 

Investice spojená s vybavením hotelu je pro Elizabeth finančně náročná, a proto požaduje, aby nájemní 

smlouva byla uzavřena na dostatečně dlouhou dobu. Protože se však obává hrozící recese, a navíc není 

dobře obeznámena s místním podnikatelským prostředím v oblasti hotelových služeb pro domácí 

mazlíčky, je pro ni velmi důležité, aby měla možnost nájem ukončit, pokud se hotelu nebude dařit podle 

jejích představ.  

Po několika kolech jednání se s pronajímatelem dohodla na základních podmínkách nájmu. Tyto body 

sepsali do tzv. term-sheetu a Elizabeth začala vlastními silami připravovat návrh nájemní smlouvy. 

S ohledem na neznalost českého práva a komplikovanost projektu však zjistila, že na vypracování 

kvalitní nájemní smlouvy nestačí. Proto se obrátila na Vás, abyste jí s přípravou smlouvy pomohli a 

zastupovali ji při finálním vyjednávání s pronajímatelem.  

 

Vaším úkolem je doplnit nájemní smlouvu tak, aby zajistila pro Vaši klientku zdárnou realizaci jejích 

záměrů a aby byla dostatečně sankčně zajištěná. Zároveň si klientka přeje, aby byla smlouva napsána 

co nejjednodušeji a nejstručněji tak, aby ideálně nepřesahovala délku 10 stran. S ohledem na šibeniční 

termín pro přípravu smlouvy je zcela klíčové, aby byl první návrh smlouvy přijatelný pro obě strany a 

aby respektoval předložený term-sheet.  

Na druhou stranu je však potřeba si při dopracování nájemní smlouvy uvědomit, že term-sheet byl psán 

samotnými stranami bez přítomnosti právníků. Z toho vyplývá, že určitá ustanovení jsou vágní či 

nejasná. Je rovněž Vaším úkolem využít vágnost či nejasnost některých ustanovení term-sheetu ve 

prospěch Vaší klientky. 

Zároveň je nutné počítat s tím, že první verzi smlouvy, která Vám byla klientkou zaslána, připravila 

sama klientka. Není tedy vyloučeno, že některá ustanovení smlouvy nejsou v souladu s term-sheetem, 

případně že nejsou po právní stránce zcela v pořádku. Je také možné, že nepokrývají všechna rizika, 

kterým Vaše klientka v této transakci čelí. Proto je nutné zkontrolovat všechna její ustanovení a při 

jejich úpravách se ujistit, že smlouva bude dostatečně pokrývat všechna rizika, avšak zároveň bude i v 

souladu s právními předpisy. 

 
 

 
 


