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Č. smlouvy: [●] 
     variabilní symbol: [●] 

 
SMLOUVA O BUDOUCÍ NÁJEMNÍ SMLOUVĚ BYX  

(„SBN BYX“) 
 

uzavřená mezi: 
Rezidence Letňany 22 s.r.o., IČO: 14118637, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360756 
(„Budoucí pronajímatel“) 
 
a 
 
BUDE DOPLNĚNO („Budoucí nájemce“) 
 
(Budoucí pronajímatel a Budoucí nájemce v této Smlouvě jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně 
jako „Smluvní strany“) 
 
uzavírají následující  
 
 

Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě BYX (SBN BYX) 
(dále jen „Smlouva“): 

 
PREAMBULE 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
(A) Budoucí pronajímatel má záměr realizovat výstavbu Bytového domu „Letnian“, jak je tento 

definován v Podmínkách BYX;  
(B) V Bytovém domě budou vymezeny po dokončení výstavby jednotky, dle příslušných ustanovení 

Dokumentace BYX, mj. v souladu s ustanovením § 1158 Občanského zákoníku; 
(C) Budoucí nájemce uzavírá společně s touto Smlouvou Dokumentaci BYX, jejímž účelem je 

stanovení povinností Smluvních stran, za kterých se Budoucí nájemce stane v rámci Programu 
BYX za podmínek takové smluvní dokumentace nájemcem Bytové jednotky vymezené v Kartě 
jednotky, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Byt“), a zároveň se zavazuje za podmínek 
stanovených Dokumentací BYX  Bytovou jednotku odkoupit, přičemž podrobnosti stanoví smluvní 
dokument SBK BYX, na základě principu „nájmem k vlastnictví“ („rent to own“). Na základě SBK 
BYX vzniká Budoucímu nájemci právo na to, aby s ním byla uzavřena KS BYX o převodu 
vlastnického práva k Bytové jednotce odpovídající Bytu; 
 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Tato Smlouva je součástí Dokumentace BYX uzavřené v souvislosti s touto Smlouvou mezi 

Budoucím nájemcem a Budoucím pronajímatelem. Součástí Dokumentace BYX jsou zejména 
Podmínky BYX, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.  

1.2 Pojmy definované velkými písmeny v Podmínkách BYX či jinde v Dokumentaci BYX mají totožný 
význam i v této Smlouvě, není-li jednoznačně uvedeno jinak. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy Budoucího pronajímatele uzavřou smlouvu o 

nájmu Bytu, ve znění, které tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy (dále jen „NS BYX“), a to do nejpozději 
do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení výzvy Budoucího pronajímatele Budoucímu 
nájemci. 

2.2 Za předpokladu, že Budoucí nájemce neporušil a není v prodlení s plněním žádné povinnosti dle 
Dokumentace BYX, je Budoucí pronajímatel povinen Budoucího nájemce vyzvat k uzavření NS 
BYX nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté, co:  
a) Budoucí nájemce uzavře s Budoucím pronajímatelem Dokumentaci BYX, včetně SBK BYX; 

a  
b) na dokončenou stavbu Bytového domu bude vydán pravomocný kolaudační 

souhlas/rozhodnutí; a  
c) budou v Bytovém domě vymezeny jednotky (včetně Bytu) a tyto budou zapsány do katastru 

nemovitostí, jak vyžaduje mj. Dokumentace BYX; a  
d) Budoucí nájemce bude mít řádně a včas uhrazeny veškeré splatné platby dle Dokumentace 

BYX, zejména, ale nejenom Úvodní zálohu, event. i Další zálohu, bude-li její úhrada tamtéž 
sjednána; a  

e) Budoucímu nájemci bude odeslána Výzva k prohlídce Bytu a umožněna prohlídka Bytu, za 
podmínek stanovených v Dokumentaci BYX a v této Smlouvě.  

2.3 Smluvní strany sjednaly pro případ, že dojde ke změně dvoutýdenní REPO sazby ČNB nebo k 
úhradě Další zálohy či jakékoliv jiné Dílčí úhrady kupní ceny Budoucím nájemcem, že bude 
aktualizován Rozpis měsíčních plateb, v opačném případě zůstane v platnosti ten, který tvoří 
přílohu této Smlouvy (s výhradou položek Příspěvek na správu a záloha na služby spojené 
s užíváním Bytu, které je oprávněn určit Budoucí pronajímatel). Dle dohody Smluvních stran je 
rozhodná výše dvoutýdenní REPO sazby ČNB, platná k poslednímu dni měsíce předcházejícího 
měsíci, v němž budou splněny podmínky pro odeslání výzvy k uzavření NS BYX dle čl. 2.2 této 
Smlouvy. 

2.4 Nájemné bude v rámci NS BYX stanoveno podle pravidel uvedených v Podmínkách BYX, když 
výše Nájemného je ovlivněna výší Úvodní zálohy, případně Dalších záloh hrazených podle 
Podmínek BYX.  

2.5 V případě, že Budoucí nájemce v rozporu s podmínkami této Smlouvy neuzavře NS BYX, je 
povinen zaplatit Budoucímu pronajímateli smluvní pokutu dle SBK BYX.  
 

3. PRODLUŽOVÁNÍ NÁJMU V RÁMCI PROGRAMU BYX 
3.1 Smluvní strany konstatují, že existence nájemního práva k Bytu je podmínkou trvání účasti 

v Programu BYX. Nájem podle této Smlouvy bude prodlužován po dobu trvání účasti v Programu 
BYX, jak je upraveno v této Smlouvě.  

3.2 Budoucí nájemce bere na vědomí, že NS BYX bude uzavřena na dobu určitou odpovídající 
kalendářnímu roku (tedy dvěma Obdobím vymezeným v Podmínkách BYX) a s touto okolností 
výslovně souhlasí. Budoucí nájemce dále bere na vědomí, že délka prvního období nájmu Bytu 
však může být kratší než 12 měsíců, když trvání nájmu Bytu je vázáno na kalendářní rok (musí 
skončit k 31. 12. příslušného kalendářního roku), analogicky k definici pojmu a délky trvání 
Období dle Podmínek BYX, v závislosti na termínu uzavření Nájemní smlouvy vůči probíhajícímu 
kalendářnímu roku, resp. pololetí.  

3.3 Nájem Bytu bude prodloužen na základě dohody Smluvních stran v případě, že Budoucí nájemce 
bude plnit řádně a včas všechny povinnosti vyplývající z nájmu Bytu a současně bude řádně a 
včas hradit všechny platby dle NS BYX a dle Dokumentace BYX (ve smyslu vymezeném v 
Podmínkách BYX). Poruší-li Budoucí nájemce jakoukoliv z uvedených povinností, NS BYX nebude 
prodloužena, nerozhodne-li Budoucí pronajímatel sám jinak. 
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3.4 Budoucí pronajímatel je oprávněn v průběhu trvání nájmu dle NS BYX jednostranně změnit 
(zvyšovat i snižovat) výši Nájemného, a to s účinností k 1. 7. příslušného kalendářního roku 
z následujících důvodů: 
(a) změna dvoutýdenní REPO sazby vyhlašované ČNB. Nájemné se v případě tohoto důvodu 

zvýší či sníží v závislosti na změně výše dvoutýdenní REPO sazby vyhlašované ČNB, platné 
k 31. 5. příslušného kalendářního roku; a/nebo 

(b) snížení Doplatku kupní ceny ve stavu ke konci aktuálního Období a za předpokladu, že budou 
veškeré Dílčí úhrady kupní ceny do konce aktuálního Období skutečně uhrazeny; a/nebo 

(c) změna daňových předpisů, které mohou ovlivnit výši Nájemného, resp. jsou podstatné 
z hlediska plnění dle NS BYX či z hlediska užívání Bytu. 

Výše Nájemného se stanoví v souladu s Podmínkami BYX dle vzorce uvedeného v čl. 7.2 
Podmínek BYX. K Nájemnému bude připočtena DPH v aktuální výši. Návrh aktualizovaného 
Rozpisu měsíčních plateb pro další Období zašle Budoucí pronajímatel nejpozději 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů před začátkem následujícího Období, přičemž v něm uvede údaje o výši 
Měsíčních plateb BYX, včetně Nájemného pro další období. Budoucí nájemce je povinen potvrdit 
obratem, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů, upravený Rozpis měsíčních plateb. Porušení této 
povinnosti představuje závažné porušení povinností Budoucího nájemce dle Dokumentace BYX 
a jeho následkem je zánik práva Budoucího nájemce na prodloužení NS BYX na další období. 
 

4. PŘEVZETÍ BYTU 
4.1 Budoucí pronajímatel se zavazuje dokončit výstavbu Bytového domu a podat žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu v souladu s Dokumentací BYX nejpozději do [TERMÍN BUDE DOPLNĚN]. 
V případě, že výstavba Bytového domu bude pozastavena nebo nebude moci pokračovat 
z důvodů způsobených okolnostmi, které Budoucí pronajímatel nemohl ovlivnit, či předvídat, 
zavazuje se Budoucí pronajímatel Budoucího kupujícího o takové skutečnosti neprodleně 
informovat písemnou zprávou. 

4.2 Budoucí pronajímatel se zavazuje písemně vyzvat Budoucího nájemce:  
a) k prohlídce Bytu zahrnující pořízení soupisu případných vad a nedodělků Bytu („Výzva 

k prohlídce Bytu“), a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů před navrženým datem prohlídky 
Bytu; a 

b) k převzetí Bytu („Výzva k převzetí Bytové jednotky“) nejpozději současně s podpisem NS 
BYX.  

4.3 Ve Výzvě k prohlídce Bytu a ve Výzvě k převzetí Bytové jednotky Budoucí pronajímatel navrhne 
termín jejich konání. Budoucí nájemce se zavazuje zúčastnit se prohlídky a přejímky Bytu 
v navrženém termínu. 

4.4 V případě, že Budoucí nájemce nebude moci se prohlídky Bytu anebo převzetí Bytu zúčastnit 
v navrženém termínu, je povinen tuto skutečnost Budoucímu pronajímateli oznámit nejpozději 
do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení příslušné výzvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 
náhradním termínu konání prohlídky nebo převzetí Bytu, Budoucí pronajímatel stanoví náhradní 
termín a Budoucímu nájemci bude tento termín oznámen nejméně 15 (patnáct) dnů před nově 
stanoveným dnem konání prohlídky nebo převzetí Bytu. 

4.5 V případě, že se Budoucí nájemce bez předchozího oznámení nedostaví k prohlídce anebo 
k převzetí Bytu, stanoví Budoucí pronajímatel náhradní termín v souladu s ustanovením čl. 4.4.  

4.6 V případě, že se Budoucí nájemce nedostaví k prohlídce Bytu v náhradním termínu dohodnutém 
Smluvními stranami nebo stanoveném Budoucím pronajímatelem dle čl. 4.4 této Smlouvy či 
stanoveném Budoucím pronajímatelem v souladu s ust. čl. 4.5 této Smlouvy, považuje se 
prohlídka Bytu za uskutečněnou dnem, který byl jako termín náhradní přejímky Bytu Smluvními 
stranami dohodnut nebo stanoven Budoucím pronajímatelem dle ust. čl. 4.4 této Smlouvy, resp. 
který byl jako náhradní termín stanoven Budoucím pronajímatelem dle ust. čl. 4.5 této Smlouvy. 
Pro vyloučení pochyb je Smluvními stranami ujednáno, že Odkládací podmínka dle čl. 2.2e). je 
neposkytnutím součinnosti ze strany Budoucího nájemce považována za splněnou.  
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4.7 O prohlídce Bytu sepíše Budoucí pronajímatel protokol, do kterého budou uvedeny veškeré vady 
a nedodělky zjištěné při prohlídce Bytu a který se Budoucí pronajímatel spolu s Budoucím 
nájemcem zavazují po jeho vyhotovení podepsat („Protokol“). Protokol bude následně sepsán 
i u převzetí/předání Bytu, kdy bude provedena kontrola odstranění event. zapsaných vad a 
nedodělků.  

4.8 V případě, že při prohlídce Bytu nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky Bytu, případně budou 
zjištěny pouze vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Bytu, Budoucí nájemce se 
zavazuje přistoupit k uzavření NS BYX. Budoucí pronajímatel se zavazuje případné vady a 
nedodělky odstranit ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
v Protokolu jinak.  

4.9 V případě, že při prohlídce anebo při převzetí Bytu budou zjištěny vady a nedodělky, pro které 
nebude možné Bytovou jednotku užívat, zavazuje se Budoucí pronajímatel tyto vady odstranit ve 
lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany v Protokolu jinak. O 
odstranění těchto vad a nedodělků Bytu zašle Budoucí pronajímatel písemné oznámení 
Budoucímu nájemci s výzvou k opětovné prohlídce, resp. převzetí Bytu, které bude Budoucímu 
nájemci doručeno nejméně 10 (deset) kalendářních dnů přede dnem konání prohlídky/převzetí 
Bytu. Pro případ, že se Budoucí nájemce nebude moci opětovné prohlídky či převzetí Bytu 
zúčastnit, je povinen tuto skutečnost Budoucímu pronajímateli oznámit nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne doručení příslušné Výzvy. Pro stanovení náhradního termínu konání 
opětovné prohlídky či převzetí Bytu, jejího oznámení Budoucímu nájemci a práv a povinností 
Smluvních stran s opětovnou prohlídkou či převzetím Bytu spojených, jakož i důsledků v případě 
nedostavení se k opětovné prohlídce či převzetí Bytu, platí obdobně ustanovení čl. 4.4 - 4.6, 
s tím, že vady byly Budoucím pronajímatelem odstraněny, resp. Byt se považuje za předaný 
Budoucímu nájemci bez vad a nedodělků. 

4.10 Budoucí nájemce je povinen převzít od Budoucího pronajímatele Byt nejpozději při zahájení jeho 
nájmu (užívání). V případě nepřevzetí Bytu v souladu s Dokumentací BYX je Budoucí nájemce 
povinen zaplatit Budoucímu pronajímateli smluvní pokutu ve výši dle SBK BYX.  

4.11 Smluvní strany se dohodly, že okamžik převzetí Bytu při zahájení nájmu je s ohledem na budoucí 
koupi Bytu v souladu s Dokumentací BYX rozhodným okamžikem pro uplatnění práv 
z odpovědnosti za vady Bytu. Budoucímu nájemci zejména nenáleží práva z vadného plnění, 
pokud o vadě před převzetím Bytu věděl, anebo pokud Budoucí nájemce vadu sám způsobil. 

4.12 Smluvní strany se rovněž dohodly, že okamžikem převzetí Bytu při zahájení nájmu přejde na 
Budoucího nájemce nebezpečí škody na Bytu a je to okamžik rozhodný pro počátek běhu záruční 
doby. Budoucí nájemce souhlasí s úpravou dle tohoto a předchozího odstavce a zavazuje se 
zajistit řádnou prohlídku Bytu za účelem zjištění jeho případných vad, jakož i řádné opatrování 
Bytu po celou dobu trvání nájmu.  

4.13 V případě, že v průběhu trvání Dokumentace BYX dojde ke změně osobního stavu Budoucích 
nájemců (zejména uzavření manželství, rozvod), jsou Budoucí nájemci tuto okolnost povinni 
Budoucímu pronajímateli oznámit. V případě, že změna osobního stavu vyžaduje změnu označení 
či okruhu smluvních stran NS BYX a/nebo SBK BYX, jsou povinni Budoucí nájemci povinni 
předložit vzájemnou dohodu nebo soudní rozhodnutí upravující jejich vzájemná práva a povinnosti 
z Dokumentace BYX. Stejným způsobem se postupuje v případě, že Dokumentace BYX byla 
uzavřena s Budoucími nájemci, kteří měli nabývat Byt do podílového spoluvlastnictví, a má dojít 
ke změně v jejich okruhu či změně v majetkovém režimu. Nebude-li dohoda či rozsudek 
předloženy, je Budoucí prodávající oprávněn odstoupit od Dokumentace BYX, resp. neprodloužit 
nájem dle NS BYX.  
 

5. DALŠÍ PLATBY V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ V PROGRAMU BYX A UŽÍVÁNÍM BYTU 
5.1 Vstupní poplatek, jakožto úplata Budoucímu pronajímateli za uzavření této Smlouvy, hrazený 

Budoucím nájemcem, je definovaný Podmínkami BYX a činí částku 1 (jednoho) měsíčního 
Nájemného stanoveného pro první Období v Rozpisu měsíčních úhrad. Vstupní poplatek je 
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splatný do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne uzavření NS BYX na základě daňového dokladu 
vystaveného Budoucím pronajímatelem, vždy však před předáním Bytu Budoucímu nájemci do 
užívání dle NS BYX.  

5.2 Smluvní strany se dohodly, že Budoucí nájemce bude hradit po dobu užívání Bytu na základě NS 
BYX v pravidelných měsíčních platbách Příspěvek na správu ve výši stanovené společenstvím 
vlastníků ve vztahu k Bytu. Důvodem této povinnosti Budoucího nájemce je skutečnost, že po 
ukončení Programu BYX a splnění jeho podmínek bude Budoucí nájemce oprávněn nabýt Byt do 
vlastnictví a čerpat výhody z toho, že hradil Příspěvek na správu po dobu trvání Programu BYX. 
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
6.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech; každá Smluvní strana obdrží 1 (jeden) 

stejnopis. 
6.3 Tato Smlouva se řídí českým právem. 
6.4 Jakékoli změny a dodatky této Smlouvy musí být učiněny písemně. 
6.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 5 (pěti) dnů od doručení výzvy k jejímu 

uhrazení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na právo požadovat náhradu škody v celém rozsahu. 
6.6 Dle dohody Smluvních stran bude doručování písemností probíhat na adresy uvedené v záhlaví 

Smlouvy, nebude-li oznámena změna. Oznámení změny je povinna prokázat Smluvní strana, která 
se změny dovolává. Písemnost je doručena v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice 
adresáta a tento bude mít objektivní možnost se s ní seznámit. V případě doručování 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb může tímto okamžikem být např. uložení zásilky 
u provozovatele poštovních služeb nebo marný pokus o doručení. 
 
 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění a že byla uzavřena po důkladném uvážení, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla 
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční, rozrušení 
a lehkomyslnosti, a že nebyla uzavřena distančním způsobem ani mimo prostory obvyklé pro podnikání 
Budoucího pronajímatele. 
 
Přílohy: 
a) Příloha č. 1 - Karta jednotky 
b) Příloha č. 2 - Podmínky BYX   
c) Příloha č. 3 - Rozpis měsíčních plateb pro první Období (vycházející ze stavu ke dni uzavření 

Smlouvy). 
d) Příloha č. 4 - Půdorysný plán Bytu a podlaží, ve kterém se nachází, půdorys podlaží Bytového domu 

s vyznačením Parkovacího stání a sklepa, náleží-li k Bytu. 
e) Příloha č. 5 - Znění NS BYX 
f) Příloha č. 6 – Popis Standardního provedení Bytu. 
 
Budoucí pronajímatel  
Rezidence Letňany 22 s.r.o. 

 BUDE DOPLNĚNO – BUDOUCÍ 
NÁJEMCE 

 
 
 

  

Jméno:  
Funkce:  
Datum: 
Místo: Praha 

 Jméno:  
Funkce:  
Datum: 
Místo:  
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Č. smlouvy: [●] 
     variabilní symbol: [●] 

 
SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU 

(NS BYX) 
 
uzavřená mezi: 
 
Rezidence Letňany 22 s.r.o., IČO: 14118637, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360756 
(„Pronajímatel“) 
 
a 
 
BUDE DOPLNĚNO („Nájemce“) 
 
(Pronajímatel a Nájemce v této Smlouvě jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) 
 

uzavírají následující Smlouvu o nájmu Bytu na dobu určitou (dále jen „Smlouva“): 
 
1 PŘEDMĚT NÁJMU 
1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem jednotky č. BUDE DOPLNĚNO (byt) 

nacházející se v budově Letňany, č.p. BUDE DOPLNĚNO, která je součástí pozemku parc. č. 
BUDE DOPLNĚNO, vše v katastrálním území Letňany a obci Praha (dále jen „Bytová jednotka“ 
a „Bytový dům“). 

1.2 Součástí Bytové jednotky je byt s označením BUDE DOPLNĚNO o dispozici BUDE DOPLNĚNO 
a výměře, který se nachází v BUDE DOPLNĚNO. nadzemním podlaží Bytového domu (dále jen 
„Byt“ nebo „Předmět nájmu“). 
 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Pronajímatel touto Smlouvou přenechává za úplatu Nájemci k dočasnému užívání Předmět nájmu 

za účelem zajišťování jeho bytové potřeby, případně bytové potřeby členů Nájemcovy domácnosti. 
Ke změně účelu nájmu je potřebný předchozí písemný souhlas Pronajímatele. Při porušení této 
povinnosti (užívání Bytu k jinému účelu než zajištění bytové potřeby Nájemce nebo členů jeho 
domácnosti) je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši JEDNÉ POLOVINY 
MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO Kč. 

2.2 Nájemce za podmínek této Smlouvy Předmět nájmu do svého užívání přijímá a zavazuje se 
Předmět nájmu řádně užívat, platit Pronajímateli za užívání Předmětu nájmu nájemné, případně 
další platby, ve výši a dle podmínek této Smlouvy. 

2.3 Nájemce prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy bude Byt užívat BUDE DOPLNĚNO osob. 
V případě změny počtu osob užívajících Byt je Nájemce povinen o této skutečnosti Pronajímatele 
bezodkladně informovat. 
 

3 DOBA TRVÁNÍ NÁJMU A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 
3.1 Nájem se sjednává na dobu určitou, a to na dobu do 31. 12. aktuálního kalendářního roku BUDE 

DOPLNĚNO. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) o automatické 
prolongaci nájmu Bytu se nepoužije. Prodloužení nájmu Bytu je možné pouze na základě dohody 
Smluvních stran. 
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3.2 Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém k užívání nejpozději ke dni 
počátku nájmu. O předání Předmětu nájmu bude mezi Smluvními stranami sepsán Protokol. 

3.3 Nájemce prohlašuje, že si věci, které jsou součástí Předmětu nájmu, prohlédl a shledal Předmět 
nájmu způsobilý k užívání dle této Smlouvy, přičemž prohlašuje, že Předmět nájmu přebírá ve 
stavu, v jakém se ke dni jeho smluveného předání nachází.  
 

4 NÁJEMNÉ A DALŠÍ PLATBY 
4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že Nájemce bude hradit Pronajímateli za užívání celého 

Předmětu nájmu nájemné měsíčně ve výši dle Rozpisu měsíčních plateb („Nájemné“). 
K Nájemnému bude připočtena DPH v aktuální výši. 

4.2 Dále se Nájemce zavazuje hradit měsíční zálohy na plnění spojená s užíváním Bytu (dále jen 
„Služby“) ve výši uvedené v Rozpisu měsíčních plateb. Pronajímatel má právo v průběhu roku 
měnit výši záloh na Služby v závislosti na změně ceny Služby nebo z dalších oprávněných důvodů, 
zejména změny rozsahu nebo kvality Služby. Změny výše zálohy na Služby je Pronajímatel povinen 
oznámit Nájemci předem. Vyúčtování a rozúčtování záloh a nákladů na Služby proběhne v souladu 
s příslušným právním předpisem (zejména zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé 
otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 
s byty).  

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Nájemce bude hradit po dobu užívání Bytu na základě této Smlouvy 
v pravidelných měsíčních platbách Příspěvek na správu ve výši stanovené společenstvím vlastníků 
ve vztahu k Bytové jednotce. Důvodem této povinnosti je skutečnost, že po ukončení Programu 
BYX a splnění jeho podmínek bude Nájemce oprávněn nabýt Byt do vlastnictví a čerpat výhody 
z toho, že hradil Příspěvek na správu. 

4.4 Nájemné včetně záloh na Služby a jiných pravidelných plateb dle této Smlouvy bude Nájemcem 
hrazeno vždy nejpozději do 15. (patnáctého) dne měsíce, za který se platí, a to na účet 
Pronajímatele specifikovaný v záhlaví této Smlouvy (dále jen „Účet Pronajímatele“). Platby za první 
měsíc nájmu Bytu jsou splatné do 5 (pěti) dnů od podpisu této Smlouvy. Číslo účtu pro úhradu 
Nájemného a dalších plateb je Pronajímatel oprávněn jednostranně měnit a tuto změnu je povinen 
bez zbytečného odkladu písemně oznámit Nájemci. 

4.5 V případě, že nájem dle této Smlouvy začne nebo skončí v průběhu kalendářního měsíce, bude 
Nájemné, zálohy na Služby a Příspěvek na správu za takový kalendářní měsíc vypočteno poměrně 
podle počtu dnů, po které nájem dle této Smlouvy v daném kalendářním měsíci trval. 

4.6 Jakákoliv platba podle této Smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na Účet 
Pronajímatele. 

4.7 Pronajímatel je oprávněn v průběhu trvání nájmu dle této Smlouvy jednostranně změnit (zvyšovat 
i snižovat) výši Nájemného, a to s účinností k 1. 7. příslušného kalendářního roku z následujících 
důvodů: 
(a) změna dvoutýdenní REPO sazby vyhlašované ČNB. Nájemné se v případě tohoto důvodu zvýší 

či sníží v závislosti na změně výše dvoutýdenní REPO sazby vyhlašované ČNB, platné k 31. 5. 
příslušného kalendářního roku;  

(b) snížení Doplatku kupní ceny ve stavu ke konci aktuálního Období a za předpokladu, že budou 
veškeré Dílčí úhrady kupní ceny do konce aktuálního Období skutečně uhrazeny; 

(c) změna daňových předpisů, které mohou ovlivnit výši Nájemného, resp. jsou podstatné 
z hlediska plnění dle NS BYX či z hlediska užívání Bytu. 

Výše Nájemného se stanoví v souladu s Podmínkami BYX dle vzorce uvedeného v čl. 7.2 Podmínek 
BYX. Návrh aktualizovaného Rozpisu měsíčních plateb pro další Období zašle Pronajímatel 
nejpozději 14 (čtrnáct) kalendářních dnů před začátkem následujícího Období, přičemž v něm 
uvede údaje o výši Měsíčních plateb BYX, včetně Nájemného pro další Období. Nájemce je povinen 
potvrdit obratem, nejpozději do 5 (pět) pracovních dnů upravený Rozpis měsíčních plateb. 
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5 OPRAVY A ÚDRŽBA PŘEDMĚTU NÁJMU 
5.1 Nájemce je povinen zajišťovat vlastním nákladem běžnou údržbu a drobné opravy Předmětu nájmu 

v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Škody vzniklé na Předmětu nájmu z důvodů na straně Nájemce, zejména neodborným zacházením, 
nešetrným užíváním, nedbalostí, násilným poškozením, zničením zařízení Nájemcem nebo 
osobami, jež Nájemce do Předmětu nájmu vpustí, nebo provedením úprav Předmětu nájmu, ke 
kterým nedal Pronajímatel souhlas, odstraňuje Nájemce v plném rozsahu na své náklady, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o běžnou údržbu či drobnou opravu ve smyslu předchozího odstavce 
5.1 této Smlouvy. Nájemce je povinen Pronajímatele informovat o jakékoliv úpravě či opravě v/na 
Předmětu nájmu dle tohoto a předchozího odstavce. 

5.3 Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli potřebu oprav Předmětu nájmu, 
které má Pronajímatel nést. Nájemce je zároveň povinen umožnit provedení těchto oprav, jinak 
odpovídá za vzniklou škodu. Pokud Nájemce nesplní tuto svou oznamovací povinnost do 10 
(deseti) pracovních dnů ode dne, kdy vznik potřeby opravy zjistil či mohl a měl zjistit, je povinen 
nahradit Pronajímateli z toho vzniklou škodu.  

5.4 Nájemce je oprávněn provádět na Předmětu nájmu jakékoliv stavební a jiné úpravy pouze 
s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele a na vlastní náklad. Před udělením takového 
souhlasu se Smluvní strany dohodnou zejména na rozsahu a podmínkách prací, které je Nájemce 
oprávněn na Předmětu nájmu činit, dále se dohodnou na tom, v jakém stavu bude Nájemce vracet 
Pronajímateli Předmět nájmu po ukončení Smlouvy a/nebo na způsobu vypořádání případného 
technického zhodnocení Předmětu nájmu k okamžiku ukončení Smlouvy. Za získání veškerých 
veřejnoprávních povolení, souhlasů a dalších zákonných náležitostí potřebných k realizaci 
zamýšlených stavebních a jiných úprav Předmětu nájmu nese odpovědnost Nájemce.  Při porušení 
povinnosti neprovádět stavební a jiné úpravy Bytu bez předchozího písemného souhlasu 
Pronajímatele je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši JEDNOHO MĚSÍČNÍHO 
NÁJEMNÉHO Kč. 
  

6 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
6.1 Pronajímatel je povinen: 

6.1.1 předat Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání, včetně všech 
klíčů ke stavbám, které mohou být Nájemcem užívány v souvislosti s užíváním Předmětu 
nájmu; 

6.1.2 zajistit nerušené a řádné užívání Předmětu nájmu během trvání této Smlouvy; 
6.1.3 udržovat Předmět nájmu v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou ve stavu 

způsobilém k řádnému užívání. 
6.2 Pronajímatel je oprávněn: 

6.2.1 vstupovat do/na Předmět pronájmu za účelem kontroly v jakoukoliv odůvodněnou dobu 
po předchozím oznámení Nájemci; 

6.2.2 vstupovat do/na Předmět nájmu v havarijních případech (oheň, voda, elektřina, topení 
apod.) i bez předchozího oznámení Nájemci v případech, kdy nelze zajistit přítomnost 
oprávněné osoby ze strany Nájemce nebo kdy hrozí nebezpečí z prodlení, přičemž 
Nájemce pro takové případy předal Pronajímateli nouzové přístupy (klíče) k Předmětu 
nájmu; a 

6.2.3 provádět opravy, změny a úpravy Předmětu nájmu v souladu se zákonem a touto 
Smlouvou. 

6.3 Nájemce je povinen: 
6.3.1 užívat Předmět nájmu k zajištění své bytové potřeby a k zajištění bytové potřeby členů 

své domácnosti; 
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6.3.2 informovat bezodkladně Pronajímatele o všech nehodách, požárech, škodách a 
poškozeních a/nebo jiných pojistných událostech vzniklých v/na Předmětu nájmu; 

6.3.3 platit včas a řádně Nájemné a další platby v souladu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou; 

6.3.4 dodržovat veškeré právní předpisy a nařízení vztahující se k případnému nakládání, držbě, 
skladování, užití či likvidaci nebezpečného a/nebo ekologicky závadného materiálu; 

6.3.5 zajistit při užívání Předmětu nájmu dodržování požárních předpisů, pravidel bezpečnosti 
práce a/nebo hygienických předpisů; 

6.3.6 na své náklady provádět úklid a čištění Předmětu nájmu tak, aby nedošlo k nadměrnému 
opotřebení Předmětu nájmu, včetně revizí pro technická a technologická zařízení, pokud 
jsou součástí Předmětu nájmu, a jsou užívány Nájemcem; 

6.3.7 umožnit Pronajímateli v nezbytném rozsahu a po předchozím oznámení přístup do/na 
Předmět nájmu k provedení prohlídky a za účelem potřebné opravy nebo údržby 
Předmětu nájmu; 

6.3.8 po podpisu Smlouvy předat Pronajímateli jednu sadu klíčů od Předmětu nájmu a dále se 
zavazuje předat Pronajímateli aktuální sadu klíčů od Předmětu nájmu vždy při jejich 
výměně tak, aby měl Pronajímatel k dispozici v každém okamžiku doby nájmu aktuální 
sadu klíčů od těchto staveb a tím zajištěn přístup (možnost přístupu) do těchto staveb 
pro případ mimořádných událostí; 

6.3.9 nést odpovědnost za škody, které způsobí na Předmětu nájmu Nájemce, jakož i osoby, 
jímž Nájemce umožnil užívat Předmět nájmu; 

6.3.10 informovat Pronajímatele o insolvenčním řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., zákon o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(„InsZ“), ve vztahu k Nájemci, a to do pěti (5) dnů od zahájení takového řízení a pokud 
se řízení zahajuje na návrh Nájemce, tak pěti (5) dnů před zahájením takového řízení; 

6.3.11 dodržovat Domovní řád a zajistit jeho dodržování rovněž osobami, kterým umožní užívat 
Předmět nájmu. 

6.4 Nájemce je oprávněn: 
6.4.1 nerušeně užívat Předmět nájmu po celou dobu nájmu dle této Smlouvy bez překážek a 

rušení ze strany Pronajímatele či jakékoliv jiné osoby oprávněné jednat za Pronajímatele, 
to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou;  

6.4.2 nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro Byt nebo Bytový dům, může Nájemce v Bytě i 
pracovat nebo podnikat, avšak je povinen si počínat s řádnou péčí a v souladu s právním 
řádem a s veškerými nařízeními státních, vládních nebo místních orgánů vztahujícími se 
na Nájemce, na užívání Předmětu nájmu a/nebo na výkon podnikatelské činnosti a 
zavazuje se zajistit, aby si se stejnou péčí počínali všechny osoby, kterým umožní přístup 
do/na Předmětu nájmu; 

6.4.3 při skončení nájmu odevzdat Pronajímateli Předmět nájmu v takovém stavu, v jakém byl 
v době, kdy jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. 

6.5 Nájemce není oprávněn přenechat Předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Při porušení této povinnosti je Nájemce povinen 
zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši [75 % MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO Kč.  

6.6 Nájemce není oprávněn převést nájem, postoupit svou pohledávku za Pronajímatelem, ani 
postoupit Smlouvu. 
 

7 POJIŠTĚNÍ 
7.1 Nájemce je povinen a zavazuje se nejpozději do dvou (2) kalendářních týdnů od podpisu této 

Smlouvy uzavřít pojištění odpovědnosti Nájemce a všech členů jeho domácnosti pro případ újmy 
na zdraví, na majetku či finanční újmy způsobené Pronajímateli a/nebo jiným osobám v/na 
Předmětu nájmu či v Bytovém domě, a to s minimálním limitem pojistného plnění na jednu 
pojistnou událost ve výši [75% KUPNÍ CENY BYTU] Kč. Nájemce je povinen a zavazuje se zajistit 
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platnost a účinnost takového pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a tuto skutečnost 
Pronajímateli na požádání prokázat. 
 

8 UKONČENÍ SMLOUVY 
8.1 Nájem založený touto Smlouvou lze ukončit vzájemnou dohodou Smluvních stran nebo výpovědí 

v souladu s OZ. Nájem Bytu zanikne rovněž v případě, že se Nájemce stane vlastníkem Bytu.  
8.2 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Nájemce povinen Předmět nájmu vyklidit a vyklizený 

a uklizený Předmět nájmu předat Pronajímateli nejpozději v den skončení nájmu dle této Smlouvy. 
O předání a převzetí Předmětu nájmu bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol. 
Pokud Nájemce poruší povinnost předat Předmět nájmu Pronajímateli při skončení nájmu, je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 75 % MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO Kč. 
 

9 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  
9.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; každá Smluvní strana obdrží 1 (jeden) 

stejnopis. 
9.3 Tato Smlouva se řídí českým právem. 
9.4 Jakékoli změny a dodatky této Smlouvy musí být učiněny písemně. 
9.5 Dle dohody Stran bude doručování písemností probíhat na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 

nebude-li oznámena změna. Oznámení změny je povinna prokázat Smluvní strana, která se změny 
dovolává. Písemnost je doručena v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta a tento 
bude mít objektivní možnost se s ní seznámit. V případě doručování prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb může tímto okamžikem být např. uložení zásilky u provozovatele poštovních 
služeb nebo marný pokus o doručení. 

9.6 Smluvní pokuty dle této Smlouvy činí v souhrnu trojnásobek měsíčního Nájemného a jsou splatné 
do 5 (pěti) dnů od doručení výzvy k jejímu uhrazení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na právo 
požadovat náhradu škody v celém rozsahu. 

9.7 V rozsahu neupraveném touto Smlouvou se dále použijí definice (pojmy s velkým počátečním 
písmenem) uvedené v Podmínkách BYX a v Dokumentaci BYX (ve smyslu vymezeném 
v Dokumentaci BYX). 

 
 
NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění a že byla uzavřena po důkladném uvážení, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla 
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční, rozrušení 
a lehkomyslnosti, a že nebyla uzavřena distančním způsobem ani mimo prostory obvyklé pro podnikání 
Budoucího pronajímatele. 
 
Přílohy: 

1. Domovní řád;  
2. Podmínky BYX; 
3. Rozpis měsíčních plateb (platný ke dni uzavření této Smlouvy); 
4. Výpočtový/Evidenční list. 

 
 
 
 
Pronajímatel  
Rezidence Letňany 22 s.r.o. 

  BUDE DOPLNĚNO – NÁJEMCE 
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Jméno:  
Funkce:  
Datum: 
Místo: Praha 

 Jméno:  
Funkce:  
Datum: 
Místo: Praha 

 


