
Jedná se pouze o vzorový dokument. 
Tato smlouva není upravena pro individuální potřebu, a proto Realitka-zdarma.cz neodpovídá za žádné právní důsledky 

jejího užití. 
 

Nájemní smlouva 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 
Jméno a příjmení: …………………………………, 
Trvalé bydliště: …………………………………, 
RČ: …………………………………, 
Číslo OP: …………………………………, 
dále jen „pronajímatel“ 
 
a 
 
Jméno a příjmení: …………………………………, 
Trvalé bydliště: …………………………………, 
RČ: …………………………………, 
Číslo OP: …………………………………, 
dále jen „nájemce”. 
 

Článek I. 
Předmět nájmu 

 
Pronajímatel je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. …………… v domě č.p. ……. na pozemku parc. 
č.………… , umístěné v ..... nadzemním podlaží, o celkové podlahové ploše ..... m2, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. ….. o velikosti ……./…… a včetně 
spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č.  …… o velikosti …..…./……, vše na LV č. ………, jak 
zapsáno pro k.ú. ………… v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ………………….., 
Katastrální pracoviště ………………….., (dále jen „byt“).  
 
Pronajímatel touto smlouvou pronajímá byt s veškerým jeho příslušenstvím a vybavením nájemci, aby 
jej řádně užíval po dobu stanovenou v této smlouvě. 

Nájemce byl obeznámen se stavem bytu a přebírá ho v tomto stavu do užívání. 

Předání bytu a jeho vybavení bude zaznamenáno do předávacího protokolu. 
 

 
Článek II. 

Doba trvání nájmu 
 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od … … … …. do … … …  . 
 

Článek III. 
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu 

 
Nájemce bude pronajímateli hradit nájemné ve výši .................,- Kč (slovy: 
................................................. korun českých) za měsíc. 
Úhradu za elektrickou energii a dodávky plynu a další služby spojené s nájmem bytu (dále jen „úhrada 
za služby“) hradí nájemce po celou dobu nájmu, a to zálohově, ve výši jak bude stanoveno 
pronajímatelem s ohledem na očekávanou spotřebu, počet osob v bytě a podle právních předpisů.  



Jedná se pouze o vzorový dokument. 
Tato smlouva není upravena pro individuální potřebu, a proto Realitka-zdarma.cz neodpovídá za žádné právní důsledky 

jejího užití. 
 

a) Rozpis záloh na služby předloží pronajímatel písemně nájemci, pokud se změní, jinak platí stav 
ke dni podpisu této smlouvy1: 

Elektřina  …. 

Plyn …. 

Úklid společných prostor …. 

Osvětlení společných prostor …. 

Vodné a stočné .... 

Vytápění .... 

 Další... .... 

Celkem …. 

 
Skutečná výše úhrady za služby se zúčtuje se zaplacenými zálohami na jednotlivé druhy služeb za 
kalendářní rok nejpozději do konce června následujícího roku. 
 
Jakýkoliv nedoplatek nebo přeplatek je splatný do 30-ti dnů ode dne, kdy bylo vyúčtování doručeno 
nájemci.  
 
Nájemce bude hradit nájemné a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu každý měsíc 
bezhotovostním převodem na účet č........................................../........, který je veden u 
...................................., a to vždy předem, nejpozději posledního dne předcházejícího kalendářního 
měsíce, za který se nájemné a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu hradí. 
 
Nezaplatí-li nájemce nájemné a zálohy na úhradu za služby do pěti dnů po tomto termínu, je povinen 
zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení, 
nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc. 
 
Smluvní strany se dohodly, že při podpisu této smlouvy zaplatí nájemce do rukou pronajímatele částku 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného celkem tedy ..........................,- Kč (slovy: 
....................................... korun českých) v hotovosti jako kauci. Tato kauce bude po ukončení nájemní 
smlouvy nájemci vrácena, nebude-li mít nájemce vůči pronajímateli žádný nesplacený závazek. 
 
Peněžitý závazek dle této smlouvy je splacen, je-li uhrazen v hotovosti k rukám příslušné smluvní strany 
nebo připsán v celém rozsahu na bankovní účet příslušné smluvní strany.  

 
Článek IV. 

Práva a povinnosti pronajímatele 
 
Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu stanoví ust. § 687 - 716 občanského zákoníku. 
 

                                                           
1
 Nutno specifikovat dle skutečnosti 
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Nájemce hradí drobné opravy bytu související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou 
bytu, které jsou vymezeny v § 5 a § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský 
zákoník. 
 
Stavební úpravy a podstatné změny v bytě smí nájemce uskutečnit jen s předchozím písemným 
souhlasem pronajímatele /§694 obč. zák./. 
 
Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup do bytu, aby zjistil, jaký je jeho stavebně technický stav, 
stavy vodoměrů apod., dále jak nájemce byt udržuje a zda při jeho užívání šetří jeho technický stav. 
Nájemce je povinen tuto prohlídku umožnit, po předběžném oznámení, ve vhodnou denní dobu a 
předložit všechny vyžádané doklady včetně průkazů totožnosti osob, které v bytě bydlí. 
 
Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli byt ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení. 
 
Nájemce má nárok řádně a nerušeně užívat byt a služby s užíváním bytu spojené v rozsahu a účelu 
dohodnutém v této smlouvě. 
 
Nájemce není oprávněn přenechat byt do podnájmu třetí osobě. 
 
Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem 
v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kde ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, 
příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. 

 
 

Článek V. 
Skončení nájmu 

 
Nájemní vztah může skončit uplynutím sjednané doby, písemnou dohodou smluvních stran o ukončení 
nájemní smlouvy, výpovědí dle ust. § 711 a § 711a občanského zákoníku nebo písemným odstoupením od 
smlouvy z důvodů uvedených v ust. § 679 občanského zákoníku. 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů a předpisy, které jej provádějí a doplňují.  
 
Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu České republiky. 
 
Tato smlouva může být měněna a doplňována  jenom písemnou dohodou smluvních stran.  
 
Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol sepsaný při převzetí bytu nájemcem od pronajímatele 
označený jako Příloha č. 1. 
 
Účastníci jsou si navzájem povinni sdělit změnu adresy v případě její změny, jinak pro doručování platí 
adresa této dle této smlouvy. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu smluvními 
stranami. 
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Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopise.  
 
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, že její obsah je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
 
V ….................... dne ..................................  V ….................... dne .................................. 
 
 
 
…..................................................................  ….................................................................. 
               podpis pronajímatele       podpis nájemce 
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Příloha č. 1 - Předávací protokol 

 
Dne ……………., nájemce - přebírající ......................., číslo OP …................ převzal/a byt č.........., o 
velikosti ....., ..... kategorie, ve .... patře domu č.p. ........., na adrese ............., ............., od pronajímatele 
- předávajícího ….........................., číslo OP …................  
Předávající a přebírající svým podpisem potvrzují, že byt byl přebírajícímu řádně předán a byl jím bez 
výhrad řádně převzat. 

 
Článek I. 

Vybavení a zjištěné závady 
 
Místnost: 
Místnost: 
Místnost: 
Místnost: 
Místnost: 
Místnost: 
 

Článek II. 
Měřidla 

 
Elektroměr - výrobní číslo: ……………… stav: ………………. 
Plynoměr - výrobní číslo: ……………… stav: ………………. 
Měřič vody - výrobní číslo: ……………… stav: ………………. 
 

 
Článek III. 

Klíče 
 
Klíče od  …........: počet ............ 
Klíče od  …........: počet ............ 
Klíče od  …........: počet ............ 
Klíče od  …........: počet ............ 
Klíče od  …........: počet ............ 
Klíče od  …........: počet ............ 
 
 
 
Podpis pronajímatele - předávajícího    Podpis nájemce - přebírajícího 
 
 
….......................................................    …................................................... 
 


