
příloha č. 2 ke smlouvě o přidělení jednotky

Nájemní     smlouva na družstevní byt      
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Bytové družstvo IMOBILIEN 
sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3
IČ : 27291120
zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. vložka : 782
jednající předsedou a místopředsedou družstva společně

na  straně jedné jako vlastník  a pronajímatel 
dále jen pronajímatel

a
jméno, příjmení :
datum narození :
bytem : 
telefon :  
členské číslo : 

na straně druhé jako nájemce družstevní jednotky (bytu), 
dále jen nájemce 

uzavřeli tuto smlouvu o nájmu bytu,   
když nájemce splnil podmínky vyplývající ze stanov družstva, které je pronajímatelem a dále vyplývající ze smlouvy o přidělení 

bytu uzavřené s družstvem a vznikl mu tak nárok na nájem přidělené družstevní bytu :

článek I. 
Předmět nájmu

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem bytového domu v Nádvorní ul. 1163,  Liberec 6.  

V tomto domě je umístěn v ...NP byt č. .. o velikosti ……….., Rozpis podlahových ploch místností je uveden v Evidenčním listu, 
jež je přílohou této smlouvy .

článek II. 
Přenechání do užívání a předání předmětu nájmu

Touto smlouvou pronajímatel přenechává nájemci do jeho užívání za níže sjednané nájemné byt blíže specifikovaný v čl. 
I. se vším příslušenstvím včetně samostatné garáže č… a nájemce tento byt k užívání pro sebe tímto přijímá. 

Nájemce je oprávněn byt užívat pouze pro bydlení; byt s ním mohou užívat členové jeho domácnosti. Přenechat byt nebo jeho část 
jiným osobám je nájemce oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Vedle bytu má nájemce a členové jeho 
domácnosti právo užívat společné prostory domu - chodbu a schodiště a sklepní prostory a společné technické a obslužné prostory.

Seznam osob, které  tvoří domácnost nájemce je uveden v Evidenčním listu, jež je nedílnou přílohou této nájemní smlouvy. Změnu 
osob je nájemce podle ustanovení §689 odst. 2 Občanského zákoníku povinen nahlásit správci do 14 dnů. Nesplnění této povinnosti do 30 
dnů je hrubým porušením povinností nájemce podle §711 odst. 2 písmeno b) občanského zákoníku.

Byt nesmí být užíván pro chov zvířat, vyjma drobných standardně zájmově doma chovaných zvířat. Zvíře musí být očkováno, což 
je  nájemce povinen na požádání  doložit  a  musí  být  zajištěny takové podmínky chovu,  aby nebyl  poškozován majetek pronajímatele, 
znepříjemňováno soužití ostatním uživatelům prostor v domě a ohrožována bezpečnost zvířete i třetích subjektů.

 V případě porušení povinností nájemce uvedených v tomto článku si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10000,-Kč a to za 



každé i opakované porušení výše uvedených povinností. Tuto sjednanou smluvní pokutu je nájemce povinen pronajímateli zaplatit nejpozději 
do 7 dnů, kdy nájemce byl pronajímatelem k zaplacení smluvní pokuty vyzván.

Podpisem této smlouvy pronajímatel zároveň předává předmět nájmu nájemci, včetně výše uvedeného vybavení, spolu s 2 ks 
klíčů. Nájemce byt podpisem této smlouvy přebírá a potvrzuje, že s jeho stavem byl předem seznámen faktickou obhlídkou, předmět nájmu 
je ve stavu způsobilém k užívání, bez závad a v odpovídajícím stavu.

Zároveň strany potvrzují následující stavy měřidel médií :

stav elektroměru : _______________
stav vodoměru : _______________
stav tepelných poměrových měřičů : _______________

článek III. 
nájemné, služby, výše a způsob úhrady

Nájemce se zavazuje za nájem bytu platit řádně nájemné(pravidelnou hypoteční splátku) vždy nejpozději do 15.dne 
kalendářního měsíce na právě probíhající kalendářní měsíc tak, aby nejpozději v tento den tohoto měsíce byla částka připsána na účet 
pronajímatele číslo : 0989704359/0800, vedený u České spořitelny,a.s. pobočka Liberec, pokud mu nebude sdělen účet jiný, pod tímto 
variabilním symbolem  : 315.

Výše  nájemného a výše záloh na úhradu služeb jsou uvedeny v  evidenčním listu jež je nedílnou přílohou této nájemní smlouvy.
Toto  nájemné  bude  upravováno  v závislosti  na  indexu  růstu  spotřebitelských  cen,  tzv.  inflaci  tak,  jak  bude  zveřejňována 

každoročně ČSÚ. Na základě zveřejnění této „míry inflace“ vypočte pronajímatel novou výši nájemného tak, aby odrážela právě tento nárůst 
a oznámí ji  nájemci a dále může být nájemné upraveno v důsledku změny úrokové sazby vyhlášenou financující bankou. Nájemce je 
povinen od následujícího měsíce po tomto oznámení hradit nájemné, zaokrouhlené na celé desítky v takto stanovené výši. Pokud některý 
rok pronajímatel nevyužije možnost navýšit nájemné o inflaci, může v dalších letech dopočítat inflaci i předcházející neuplatněná léta, nová 
výše je však hrazena i v tomto případě až od měsíce po oznámení.

Kromě tohoto případu je pronajímatel oprávněn jednostranně změnit nájemné pouze v případě změny právní úpravy.
Kromě nájemného se společně a s ním – ve stejném termínu nájemce zavazuje platit služby spojené s užíváním bytu, jejichž 

poskytování zajišťuje pronajímatel, a to ve  výších či zálohově tak, jak je sjednáno v evidenčním listu, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha. 

V případě změny cen poskytovaných služeb nebo v případě změny jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení výše ceny či výše 
záloh, zejména počtu členů domácnosti, je pronajímatel oprávněn jednostranně upravit uvedenou cenu či výši záloh s tím, že novou výši je 
povinen oznámit nájemci. Výše se mění počínaje měsícem následujícím po změně rozhodných skutečností, tedy i zpětně pokud změny 
nenahlásí nájemce včas.

V případě prodlení s nahlášením změny počtu osob je nájemce povinen uhradit za každý započatý měsíc takového prodlení 
smluvní pokutu ve výši : 1.000,-Kč a vedle toho veškerou případnou škodu v případě, že z tohoto důvodu bude muset být přepracováno 
vyúčtování služeb, s čímž nájemce podpisem této smlouvy projevuje svůj souhlas.

Služby se vyúčtovávají podle následujícího klíče (nerozhodne-li členská schůze jinak): 

 dodávka tepla a TUV podle aktuální právní úpravy 
 osvětlení společných prostor, úklid a údržba společných prostor, odvoz odpadů : podle počtu členů domácnosti (průměrný počet za 

zúčtovací období)
 vodné a stočné : podle skutečné spotřeby, ev. poměrem naměřených hodnot bude rozúčtována případná vyšší spotřeba než je 

součet měřidel, naměřená na patě domu
 kontrola a čištění komínů : podle počtu využívaných vyústění do komína
 domovnické a správcovské služby, úklid chodníků a údržba souvisejících pozemků, pojištění  domácnosti,  daň z nemovitosti, 

ekonomickou  a  administrativní  správu  nemovitosti  :  poměrem  podle  výměry  podlahové  plochy  bytů,  resp.  podle  velikostí 
spoluvlastnických podílů příslušejících k jednotkám poté, co bude učiněno prohlášení vlastníka

 připojení na společnou televizní anténu nebo kabelovou televizi, některé správcovské služby – rovným dílem na každý byt 
v domě


 výtah : bude rozúčtován podle počtu členů domácnosti event. podle výše obsluhovaných pater mezi byty od 2.NP výše a 1PP 



níže

Vyúčtování zálohově hrazených služeb provede pronajímatel 1x ročně, nejpozději do tří měsíců od doručení všech dodavatelských 
vyúčtování za uplynulý rok. Vyúčtování je nájemcem oprávněn reklamovat do jednoho měsíce od doručení, reklamaci pronajímatel prověří a 
podá nájemci zprávu rovněž do jednoho měsíce. V případě oprávněnosti reklamace zároveň všem dotčeným doručí opravná vyúčtování. 
Případný  přeplatek  či  nedoplatek  je  splatný  nejpozději  do  konce  kalendářního  měsíce  následujícího  po  měsíci  definitivního  uzavření 
reklamací.

článek IV. 
trvání a skončení nájmu

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, jednoho roku ode dne  ………….. a končí uplynutím této doby. V případě 
řádného plnění všech povinností nájemce i člena družstva, zejm. řádného hrazení všech závazků vůči družstvu, se tato smlouva obnovuje 
automaticky na stejně dlouhé období. V tomto případě se nesjednává k této nájemní smlouvě dodatek.

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení, jestliže je v prodlení s jakoukoliv platbou, kterou je povinen dle této smlouvy pronajímateli zaplatit, s tím, že nájemce se k těmto 
smluvním pokutám podpisem této smlouvy zavazuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu vzniklé 
škody.

V případě, že nebude nájemní smlouva prodloužena, není pronajímatel povinen zajišťovat bytovou náhradu. Nájemce je však 
povinen nejpozději  v poslední den trvání lhůty byt  vyklidit  a vyklizený pronajímateli  předat,  jinak je povinen uhradit  smluvní pokutu za 
nepředání bytu ve výši 1.000,-Kč denně až do jeho předání.

Nájem bytu lze vypovědět na základě skutečností stanovených příslušným právním předpisem a stanovami družstva. Pro účely 
výpovědi podané pronajímatelem a naplnění výpovědních důvodů se považuje 1) za porušování dobrých mravů zejména : opakované rušení 
nočního klidu, opakované vážné znečišťování, fyzické či slovní napadání ostatních nájemců či zástupců pronajímatele, opětovné nebo po 
delší dobu trvající hrubé porušování povinností vyplývajících z této smlouvy;
2) za hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu se považují zejména případy, kdy :
- nájemce nezaplatil hypoteční splátku, nájemné, úhradu za služby poskytované s užíváním bytu, byť i jen částečně, po dobu delší než tři 
měsíce; pokud bude nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s platbou za některou ze služeb, kterou mu pronajímatel na základě 
této smlouvy poskytuje, a to jak s platbou zálohy, tak i doplatku, je pronajímatel oprávněn poskytování této služby pozastavit. Ihned po jejím 
doplacení je pronajímatel povinen poskytování předmětné služby obnovit.
- nájemce dal byt či jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele;
- nájemce nebo osoby, které s ním byt užívají nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, zejména k jiným účelům než je uvedeno v této 
nájemní smlouvě;
- nájemce nebo osoby, které s ním byt užívají, provedou bez písemného souhlasu pronajímatele stavební či jiné podstatné změny předmětu 
nájmu;
- byt užívá bez písemného souhlasu pronajímatele jiná osoba než osoby uvedené v evidenčním listě, který je přílohou této smlouvy;
- nájemce neplní oznamovací povinnost ohledně potřeby oprav bytu nebo provedení potřebné opravy znemožní
- nájemce nebo osoby, které s ním byt užívají, poškozují tento byt, který je ve vlastnictví pronajímatele;
- nájemce znemožní pronajímateli nebo jím pověřené osobě přístup do bytu za účelem kontroly, způsobu užívání bytu, instalace a údržby 
měřící regulační techniky,odpočtu naměřených hodnot, ačkoli byl nájemce na tuto kontrolu předem řádně upozorněn.

V případě, že bude nájemce po ukončení této nájemní smlouvy v prodlení s vyklizením bytu a jeho předáním pronajímateli po 
dobu delší 10 (deseti) dnů, sjednávají si strany v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku (dovolená svépomoc), že pronajímatel je 
oprávněn  nájemce  z bytu  vyklidit  a  vystěhovat  na  náklady   nájemce  a  na  náklady  nájemce  věci  uskladnit,  k čemuž  dává  nájemce 
pronajímateli podpisem této smlouvy výslovný souhlas a zároveň pronajímateli k tomuto úkonu uděluje plnou moc, kterou pronajímatel 
přijímá.

V souladu se stanovami  BD Imobilien  a dále  dle  ustanovení  §714 občanského zákoníku dochází  v souvislosti  s vyloučením 
z družstva z důvodu opakovaného hrubého porušování členských povinností dle Čl.37 Stanov družstva taktéž k zániku nájmu bytu, s čímž 
člen družstva výslovně souhlasí.

článek V. 
povinnosti stran

  Pronajímatel je povinen:

 zajistit nájemci řádný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu



 provádět  v  bytě  na svoje  náklady stavební  opravy nosných konstrukcí,  rozvodů plynu,  elektřiny,  vody a  tepla,  kromě koncových, 
regulačních a měřicích prvků v bytě 

Nájemce je povinen zejména :

• užívat byt, dům a zařízení domu v souladu s dobrými mravy a touto smlouvou
• dbát při výkonu svých užívacích práv, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv
• platit v souladu s platnými předpisy nájemné za užívání bytu, včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ; při prodlení v platbě 

o více jak 5 dní uhradit pronajímateli zákonný poplatek z prodlení 
• zajišťovat na vlastní náklady údržbu bytu a v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem (vyhl.č. 258/95 Sb.) též opravy v bytě; v rámci  

údržby (zejm. plynových a elektrických a dále tam, kde to právní předpisy vyžadují) zařizovacích předmětů uhradit náklady na jejich 
pravidelné preventivní prohlídky a čištění a zajišťovat vyžadované revize těchto zařízení

• na vlastní náklady je rovněž povinen odstranit závady a poškození v domě, která způsobil nebo způsobili ti, kteří v jeho bytě bydlí
• oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě a domě, které má nést pronajímatel a umožnit mu jejich 

provedení
• neprovádět stavební úpravy nebo podstatné změny v bytě bez souhlasu pronajímatele a to i v případě, že je provádí na svůj  náklad
• neumísťovat žádné předměty (zejména televizní a satelitní antény) na fasády bytových domů a balkonů
• hlásit  pronajímateli  skutečnosti  rozhodné  pro  stanovení  nájemného,  služeb  nebo  záloh na služby;  změna  se  uskuteční  od 1.dne 

následujícího měsíce
• u nově dodaných zařizovacích předmětů uplatňovat u výrobcem pověřené osoby reklamační nároky
• umožnit pronajímateli vstup do bytu ke kontrole bytu a jeho technických zařízení 
• po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a 

regulaci tepla, teplé a  studené vody a dále průběžně odpočet naměřených hodnot
• provádět úklid společných prostor, s tím, že tento úklid provádí periodicky tak, aby se v něm v týdenních cyklech vystřídali postupně 

všichni nájemci bytů v domě. Úklid musí být proveden nejpozději do konce týdne, ve kterém má nájemce „ službu“ a frekvence střídání 
se mění vždy podle počtu obsazených - pronajatých bytů v domě s tím, že  pořadí  nájemce se stanoví podle čísla jeho bytu. V případě, 
že úklid nebude řádně prováděn, pronajímatel zajistí provedení úklidu na náklady nájemce, které je mu tento povinen nahradit.

• po  skončení  nájmu předat  byt  vyklizený,  vymalovaný  (resp.vybílený)  a  ve  stavu  odpovídajícím  obvyklému  opotřebení;  v  případě 
nesplnění této povinnosti je povinen uhradit pronajímateli náklady na uvedení bytu do tohoto stavu

článek VI. 
rozhodčí doložka

Strany souhlasí, že všechny případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, vyjma sporů týkajících se přivolení 
k výpovědi z nájmu bytu nebo sporů o určení neplatnosti výpovědi, budou řešeny dle Zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění, a že se podvolí rozhodnutí jediného rozhodce v plném rozsahu jako rozhodnutí konečnému.

Strany se dohodly, že rozhodcem, který je oprávněn řešit případné spory je Ing. Jan Brodníček, r.č. 500426/245, bytem Rakovník, 
V Lukách 2166. Místo a čas konání rozhodčího řízení oznámí účastníkům řízení rozhodce nejméně 5 dnů přede dnem jeho konání. Místem 
konání rozhodčího řízení je Praha. Poplatek za případné zahájení rozhodčího řízení bude žalující stranou placen v souladu se zákonem č. 
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, náhrada nákladů rozhodčího řízení bude poskytována v souladu se zákonem č. 
99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, v platném znění a v souladu s vyhláškou MS č.  484/2000 Sb.,  v platném znění.  Pro doručování 
písemností platí zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

článek VII.
závěrečná ustanovení

Strany si tuto smlouvu přečetly a podepisují ji s tím, že obsahuje jejich skutečnou a vážně míněnou vůli.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom. Měnit tuto smlouvu je možné pouze 

na základě písemných a číslovaných dodatků.

V Liberci dne   _______________

Pronajímatel : ______________________ Nájemce : ________________


