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N Á J E M N Í  S M L O U V A 
 

Dnešního dne uzavřeli: 
 

Bytové družstvo Cafourkova 
se sídlem Praha – Bohnice, Cafourkova 523/7, PSČ 181 00, 

zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7522 
 

jménem představenstva jedná: Marcela Krčmářová, předsedkyně představenstva a Zdeněk 
Kovářík, místopředseda představenstva (dále též pouze pronajímatel a vlastník) 

 
- na straně jedné –  

a  
člen/ové Bytového družstva Cafourkova 

 
 
 

............................................ 
(dále jen člen /ové družstva - nájemci) 

 
- na straně druhé - 

 
tuto 

 

n á j e m n í  s m l o u v u 
 
 

v souladu s ustanovením § 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Občanský zákoník): 

 
 
 
I. 

                                                            Předmět nájmu 
 
 
1.1. Pronajímatel přenechává do užívání nájemci bytovou jednotku č.  , o velikosti     m2, 
nacházející  se  v     . podlaží domu čp., ulice Cafourkova, 181 00 Praha  8. 
 
                                                                                                                                                                                                                           
1.2. Společně s nájemci budou užívat předmětný byt osoby uvedené v příloze č. 2 - Evidenční 
list 
        
1.3. Přesný popis příslušenství, vybavení bytu a jeho zařízení, je uveden v pasportu bytu, 
který je uložen v archivu pronajímatele a je možné do něj kdykoliv nahlédnout. Nájemce 
prohlašuje, že byt je v řádném, užívání způsobilém stavu. 
 
1.4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
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                                                                  II. 
                                        Práva a povinnosti smluvních stran 
 
2.1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a hradit služby s nájmem spojené. Výše 
nájemného a záloh na služby s nájmem spojené je stanovována vždy "Měsíčním předpisem 
nájemného", který je nedílnou součástí této nájemní smlouvy a je uveden v příloze č. 1 této 
nájemní smlouvy. Měsíční předpis nájemného je v průběhu nájmu aktualizován dle nárůstu 
skutečných nákladů vynaložených na provoz, správu a plnění poskytovaná s užíváním bytu. 
 
2.2. Nájemné a zálohy na služby s nájmem spojené jsou splatné měsíčně, a to vždy tak, aby 
platba byla připsána na účet pronajímatele nejpozději do konce příslušného měsíce. Platby je 
možné provádět hotovostní i bezhotovostní formou na účet pronajímatele č. 
4200251320/6800. Nájemce je povinen platit nájemné od 1. 6. 2011. 
 
2.3. Pronajímatel je oprávněn, dojde-li ke změně okolností rozhodných pro stanovení výše 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, změnit jejich výši, a to s účinností 
od prvního dne následujícího čtvrtletí - vždy od 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. Tuto změnu je 
pronajímatel povinen oznámit nájemci neprodleně. 
 
2.4. Je - li nájemce v prodlení s placením částky, stanovené v Měsíčním předpise nájemného, 
déle než pět dnů po splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem. Bude-li nutné vystavit na platbu z prodlení 
upomínku, bude zpoplatněna dle platného Ceníku BD. 
 
2.5. Pronajatou bytovou jednotku může nájemce vyměnit či přenechat do podnájmu jiné 
osobě – podnájemci – pouze s písemným souhlasem a za podmínek stanovených 
pronajímatelem. Před provedením výměny či přenechání do podnájmu je nájemce povinen 
umožnit pronajímateli prohlídku bytové jednotky. 
 
2.6. Nájemce je dále povinen neprodleně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob 
užívajících bytovou jednotku. 
 
2.7. Pokud získal nájemce bytovou jednotku na základě výměny, popř. na základě převodu 
členských práva a povinností, odpovídá i za případné nedoplatky nájemného a nedoplatky na 
úhradách za služby spojené s nájmem bytu, popř. za následky nadměrného opotřebení či 
poškození bytu a jeho zařízení dosavadním nájemcem bytu.  
 
2.8. Pronajímatel je oprávněn prohlédnout jedenkrát do roka bytovou jednotku a její stav, a to 
po předchozím písemném oznámení v pracovní den od 8,00 do 18,00 hodin a zjistit, jak 
nájemce bytovou jednotku udržuje a užívá. Nájemce je povinen pronajímateli tuto prohlídku 
umožnit, prohlídky se účastnit a na požádání pronajímateli předložit vyžádané doklady, 
včetně dokladů totožnosti osob, které byt užívají. 
            
2.9. Ke dni ukončení nájmu bytové jednotky je nájemce povinen předmětný byt vyklidit a 
odevzdat jej pronajímateli ve stavu, v jakém mu byl předán, přičemž se přihlédne k 
obvyklému opotřebení. Případné škody je nájemce povinen pronajímateli uhradit či je na 
vlastní náklad odstranit. 
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2.10. Nájemce je povinen užívat byt i společné domovní prostory řádně a dodržovat domovní 
řád a platné stanovy pronajímatele. Pokud by tu způsobil závady nebo poškození, je povinen 
odstranit je na vlastní náklad. 
 
2.11. Nájemce je povinen dodržovat předepsané návody k užívání elektrických spotřebičů. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                III.  
                                                      Stavební úpravy 
 
3.1. Výměnu zařizovacích předmětů, které jsou součástí bytu, je nájemce oprávněn provádět 
na své náklady. Není povolena výměna ani rušení stávajících radiátorů ÚT. 
 
3.2. Veškeré stavební úpravy v bytě, údržbové a rekonstrukční práce, se řídí obecně 
závaznými předpisy, Stanovami BD a vnitrodružstevním předpisem. 
 
3.3. Při nátěrech zábradlí lodžie je nájemce povinen zachovat původní barevnost. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                IV. 
                                                Závěrečná ustanovení 
 
4.1. Právní vztahy touto smlouvou založené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně platnými právními předpisy a platnými 
stanovami BD Cafourkova. 
 
4.2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je 
sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a jedno 
vyhotovení obdrží Stavební bytové družstvo „Severní Město“- správce objektu.  
 
4.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškerá předešlá jednání mezi účastníky, ať již písemná či ústní a může být 
změněna pouze písemnou formou. 
 
4.4  Veškeré  nájemní smlouvy platné před účinností této nájemní smlouvy se ke dni podpisu 
této smlouvy ruší a tato smlouva je nahrazuje. 
 
 
 
 



4 
 

 
 
Přílohy: 
č. 1.  Měsíční předpis úhrad a služeb poskytovaných s užíváním bytu  (1 list A4) - byl předán . 
č. 2.  Evidenční list 
 
 
 
 
 
 
 
Na znamení dohody o všech článcích této smlouvy připojují obě smluvní strany své podpisy. 
 
 
 
V Praze, dne .............. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                        .....................………………. 
       předsedkyně představenstva 
       Bytového družstva Cafourkova 
…………………………….. 
člen/ové a nájemce/ci převzal/li dne: 
 
 
                  ..............................................  
       místopředseda  představenstva 
       Bytového družstva Cafourkova 
 
 
 
 
 
 
 


