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Smlouva o nájmu uměleckého díla 

uzavřená ve smyslu ust. § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 

Smluvní strany: 

jméno a příjmení:………………………………………………….. 

bydliště: ………………………………………………………………… 

datum narození: ……………………………………….. 

(dále jen pronajímatel)   

 a 

jméno a příjmení:………………………………………………….. 

bydliště: ………………………………………………………………… 

datum narození: ……………………………………….. 

(dále jen nájemce)   

(pronajímatel a nájemce společně dále jen smluvní strany) 

se dohodly na uzavření následující nájemní smlouvy (dále jen smlouva) 

I. Úvodní ustanovení 

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem níže specifikovaného díla a je 
oprávněn jej přenechat nájemci do dočasného užívání. 

II.  Předmět smlouvy 

2. Předmětem smlouvy je pronájem následujícího autorského díla (dále jen dílo): 
a. druh díla: Obraz - originál 

b. autor: Ing.arch. Marie Pápolová 

c. název: ................................... 

d. cena obrazu: …………… ,-Kč 

e. cena rámu: ………… ,- Kč 

3. Smluvní strany potvrzují, že si předmět nájmu (dílo) před jeho předáním prohlédly 
a že je věc přenechána nájemci ve stavu způsobilém k užívání, tj. na předmětu 
nájmu (díle) nejsou žádné nedostatky s výjimkou zjištění uvedených v příloze č. 2 
této smlouvy. Podrobná specifikace díla je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy. 

4. Nájemce převezme od pronajímatele dílo na základě předávacího protokolu, 
podepsaného oběma smluvními stranami. Předávací protokol je přílohou č. 2 této 
smlouvy. 

III. Užití díla 

5. Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává nájemci dílo k dočasnému 
užívání pro účely vystavení díla v soukromých prostorách.  
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6. Pronajímatel tímto uděluje nájemci souhlas s užitím díla v souladu s § 12, odst. 4 
zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen autorský zákon) k 
účelům vystavování, způsobem nesnižujícím hodnotu díla. Jakékoli další užití 
podléhá předchozímu souhlasu autora díla. 

IV. Doba trvání nájmu 

7. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to od ......................... do 
…………......, tedy na dobu ………. dní.  

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

8. Nájemce je povinen chránit dílo před poškozením, znehodnocením, ztrátou nebo 
zničením, nesmí jej užívat k jiným účelům, než je stanoveno v jejich dokumentaci, 
nesmí dílo právně zatěžovat, za což nese plnou odpovědnost od doby převzetí díla 
až do jeho vrácení zpět pronajímateli. 

9. V případě, že dojde k poškození díla, je nájemce povinen o této skutečnosti 
bezodkladně informovat pronajímatele. 

10. Nájemce není oprávněn přenechat dílo k užívání třetím osobám. 
11. Smluvní strany se dohodly, že místem převzetí díla bude ………………………   
12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen vrátit dílo 

pronajímateli v místě, kde jej od pronajímatele převzal, a to nejpozději v 
den skončení nájmu. 

VI. Umístění díla 

13. Nájemce prohlašuje, že dílo bude umístěno v těchto prostorách: 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

kde zůstane po celou dobu nájmu. 

14. Nájemce se zavazuje, že pronajaté dílo bude umístěno v odpovídajících 
podmínkách, tedy že bude umístěno v interiéru, v němž teplota nepřesáhne 
30°C a neklesne pod 16°C a v němž vlhkost vzduchu nepřesáhne 60%, 
což odpovídá běžným podmínkám bytů, kanceláří, ateliérů a obdobných prostor. 

15. Nájemce se dále zavazuje, že dílo nebude vystaveno přímému slunečnímu 
světlu. 

16. Nájemce bere na vědomí, že nedodržením těchto podmínek může dojít 
k nenávratnému poškození díla. 

VII. Nájemné 

17. Smluvní strany se dohodly na nájemném ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc 
korun českých) jednorázově.  

18. Nájemné poskytuje nájemce hotově k rukám nájemce. 
19. Smluvní strany se dohodly, že nájemné bude placeno při podpisu této smlouvy. 

VIII. Poškození pronajatých movitých věcí 
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20. V případě, že dojde k poškození obrazu či rámu či zcizení obrazu, je nájemce 
povinen uhradit škodu pronajímateli následujícím způsobem: 

a. V případě poškození obrazu zaplatí nájemce pronajímateli plnou výši ceny 
obrazu uvedenou v Článku II. této smlouvy. 

b. V případě poškození rámu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli 
škodu, která mu tímto vznikla. Do škody se započítává cena za opravu 
rámu (případně nový rám) a náklady na dopravu na místo a z místa 
opravy. 

c. V případě zcizení obrazu, zaplatí nájemce pronajímateli součet ceny 
obrazu a ceny rámu, které jsou uvedeny v Článku II. této smlouvy. 

21. Nájemce je povinen uhradit veškeré dodatečné náklady, které pronajímateli 
vzniknou při odstranění poškození nebo znehodnocení předmětu pronájmu 
zaviněné nájemcem. 

IX. Ukončení smlouvy 

22. Tato smlouva končí uplynutím sjednané doby nájmu. 
23. Tato smlouva může být ukončena kdykoli dohodou smluvních stran. 
24. Tuto smlouvu je možné ze strany pronajímatele vypovědět i před uplynutím doby, 

na niž byl sjednán nájem v případě, že pronajímatel nalezne na daný obraz kupce. 
Pronajímatel se zároveň zavazuje, že nájemci vrátí část nájemného vypočteného 
podle následujícího vzorce: 

výše nájemného dělená počtem dnů sjednaného nájmu díla a vynásobená počtem 
zbývajících dnů od předčasného vrácení díla do ukončení doby nájmu. Výsledek 
bude zaokrouhlen na celé koruny. 

25. Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy před uplynutím doby nájmu 
v případě, pokud nájemce používá najaté dílo v rozporu s touto smlouvu nebo 
hrozí-li dílu při pokračování nájmu vážná újma. 

X. Závěrečná ustanovení 

26. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

27. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemně. 
28. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ a 

autorským zákonem. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran.   

  

V…………………. dne……………..          V…………………. dne……………..        

  ………………………………………             ……………………………………… 

         Pronajímatel          Nájemce 


