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Smlouva o nájmu bytu 
pro členy Vyškovského bytového družstva 

uzavřená dle ustanovení § 2235 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), 
 ve znění souvisejících a pozdějších předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1. Vyškovské bytové družstvo 
A.B. Svojsíka 726/3, 682 01, Vyškov, 
jednající Ing. Jaroslavem Kozůbkem, předsedou představenstva družstva, 
IČ: 25961730,  
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr., vložka 4259, 
(dále jen „družstvo“)  
 
zastoupené na základ ě smlouvy a plné moci obchodní spole čností: 
Vrtílek s.r.o.,  
Masarykovo náměstí 350/31, Vyškov, PSČ 682 01,  
jednající Ing. Radkem Pelouškem, jednatelem, 
IČ: 25345281, DIČ: czZ25345281, 
zapsané u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27649, 
(dále jen „správce“) 
 
na stran ě jedné (dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
2.XXX.............., Ing., 
rodné číslo: ............./.............., 
státní příslušnost: ………………., 
Dosavadní adresa bydliště: XXX .............., XXX XXX, 
 
na stran ě druhé (dále jen „nájemce“) 
 

se dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy: 

II.  
Úvodní ustanovení  

1. Pronajímatel Vyškovské bytové družstvo prohlašuje, že je spoluvlastníkem bytového domu č.p./č.o. 758/110 v ulici 
Hybešova, obec Vyškov, část obce Vyškov-Předměstí, zapsaného na listu vlastnictví č.7056 pro katastrální území 
Vyškova. Podílovými spoluvlastníky bytového domu jsou Vyškovské bytové družstvo, IČ: 25961730 a Město Vyškov, IČ: 
00292427. 

2. Pronajímatel prohlašuje, že spoluvlastníkem bytu č. XX, v(e) X. nadzemním podlaží bytového domu č.p/č.o. 758/110, 
v ulici Hybešova, obec Vyškov, který je součástí pozemku p.č. st. 1870/233 v k.ú. Vyškov, obec Vyškov, který je ve 
výlučném vlastnictví města Vyškova (dále jen „byt“ nebo „bytová jednotka“).  

3. Pronajímatel prohlašuje, že je tento byt právně volný a je zkolaudován jako byt, a to na základě kolaudačního rozhodnutí 
č. SU-2946/04-Ko vydaného dne 25.2.2005 stavebním úřadem Městského úřadu ve Vyškově s tím, že rozhodnutí nabylo 
právní moci 22.3.2005. 
 

III. 
Předmět nájmu 

 
1. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě též i členů jeho 

domácnosti do užívání byt uvedený v článku II této smlouvy sestávající z následujících místností bytu (výměra podlahové 
plochy): 

Pokoj         x,xx m2 
Balkon         x,xx m2 
WC         x,xx m2 
Kuchyň         x,xx m2 
Pokoj         x,xx m2  
Sklepní koje        x,xx m2 
Předsíň         x,xx m2 
Pokoj         x,xx m2 

 
Celková výměra (podlahová plocha) bytu včetně základního příslušenství: xx,xx m2 
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IV.  
Účel smlouvy  

1. Pronajímatel přenechává nájemci za nájemné specifikované v článku VII této smlouvy k zajištění bytových potřeb 
nájemce a popřípadě též i členů jeho domácnosti do užívání byt blíže specifikovaný v článku II a III této smlouvy výhradně 
za účelem bydlení a nájemce tento byt do nájmu k tomuto účelu přijímá. 

2. Nájemce je oprávněn užívat byt, společné prostory domu a požívat plnění (služby), jejichž poskytování je s užíváním bytu 
spojeno, řádně v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, stanovami družstva a obecně závaznými předpisy, 
zejména NOZ a na něj navazujícími právními předpisy. 

3. Spolu s nájemcem budou byt užívat osoby jako členové jeho domácnosti, kteří jsou uvedení v evidenčním listu, který je 
přílohou této smlouvy o nájmu bytu (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost).  

4. Pronajímatel si vyhrazuje právo dát nájemci souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-
li se o osobu blízkou, anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než 
blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, 
oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou 
měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Sníží-li se počet členů nájemcovy 
domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu. 

5. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, 
který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky 
vyhovujících podmínkách. 

V.  
Doba nájmu  

1. Tato smlouva, a tedy nájem se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od …….2014.  

 

VI.  
Předání a p řevzetí bytu  

1. Smluvní strany se dohodly, že bytová jednotka bude předchozím nájemcem nebo pronajímatelem předána nájemci do 
užívání dne, jenž byl sjednán v článku V odst. 1 této smlouvy jako počátek doby nájmu. Nájemce se zavazuje bytovou 
jednotku převzít. 

2. O předání a převzetí bytu se mezi předchozím nájemcem (nebo pronajímatelem) a nájemcem sepisuje předávací 
protokol. Kopii předávacího protokolu s uvedením odečtů měřidel tepla, teplé a studené vody je nájemce povinen doručit 
bez zbytečného odkladu správci.  

3. Po zániku nájmu bytu se nájemce zavazuje byt předat novému nájemci nebo pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s 
přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a dále odhlásit si svůj trvalý pobyt, bude-li v průběhu trvání nájemního vztahu 
nahlášen, stejně jako zajistit odhlášení trvalého pobytu případných dalších osob, které spolu s nájemcem byt užívaly. 

 

VII. 
Nájemné a úhrada za pln ění spojená s užíváním bytu 

 

1. Nájemným se rozumí pravidelné měsíční poplatky spojené s užíváním bytu. Jedná se o regulované nájemné, a to na 
úrovni nákladové ceny, kdy nájemné může zahrnovat pouze účelně vynaložené náklady. Maximální možná výše je 
stanovena dotačním titulem a nesmí být překročena. Nejedná se o regulaci nájemného ve smyslu cenových předpisů, ale 
o podmínky dotace, jejichž porušení vede k sankcím podle rozpočtových pravidel republiky (vrácení dotace a zaplacení 
sankce). 

2. Cena za užívání družstevního bytu se vyjadřuje pro každý měsíc "celkovou měsíční platbou včetně záloh na služby" a to 
v evidenčním listu platném vždy pro období, jež družstvo, případně správce určí a ročním zúčtováním těchto celkových 
měsíčních plateb vůči skutečným nákladům. Evidenční list nájemce jakož i roční zúčtování budou zpravidla obsahovat 
následující složky: 
 

Název složky  
 

typ složky  typ platby  způsob rozú čtování  

Nájemné nájemné - dle započitatelné plochy  
Fond oprav a mim. investic nájemné fond dle započitatelné plochy 
Elektřina – společné prostory služby záloha rovným dílem 
Studená voda služby záloha dle poměrových měřidel (vodoměrů) 
Teplá voda služby záloha dle poměrových měřidel (vodoměrů) 
Teplá voda - ohřev služby záloha dle poměrových měřidel (vodoměrů) 
Topení služby záloha dle vytápěné plochy 
Úklid služby záloha rovným dílem 
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3. V případě změn nájemného, či záloh na služby spojené s užíváním bytu v souladu s touto smlouvou dodá pronajímatel 
prostřednictvím správce nájemci aktualizovaný evidenční list. 

4. Měsíční zálohy na dodávky energií a služeb do užívaného bytu určí pronajímatel propočtem dle zákona a v souladu         
s obecnými zvyklostmi zákonnými, dle skutečné nebo předpokládané ceny za jednotlivé dodávky, a to: 
- dle počtu osob (nájemce se bude podílet dle poměru počtu osob užívajících byt k poměru počtu osob, které dle sdělení 
uživatelů využívají v domě bytové a nebytové prostory) 
nebo  
- dle podlahové plochy (nájemce se podílí podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k poměru velikostí podlahových 
ploch využívaných v domě jako bytové či nebytové prostory) 
nebo 
- rovným dílem (nájemce se podílí rovným dílem - k pronajatému bytu jako jednomu celku) 
nebo 
-  dle poměrových měřidel – vodoměrů (nájemce se podílí dle naměřených hodnot na poměrových měřidlech - 
vodoměrech. Rozdíl mezi hodnotou uvedenou domovním vodoměrem a součtem hodnot jednotlivých poměrových 
vodoměrů u bytů a nebytových prostor v domě bude rozúčtován uživatelům v poměru hodnot naměřených na jednotlivých 
podílových vodoměrech za stejné období). 
Platný způsob rozúčtování nákladů za služby a další plnění spojená s nájmem bytu k datu účinnosti této nájemní smlouvy 
je uveden v čl. VII bod 2. Pronajímatel má právo způsob rozúčtování nákladů za služby a další plnění spojená s nájmem 
bytu v průběhu nájemního vztahu měnit. Pronajímatel se zavazuje o takových změnách nájemce předem písemně 
informovat.   

5. Výše úhrady za plnění poskytovaná s nájmem bytu se stanoví zálohově tak, aby v průběhu zúčtovacího období kryla 
celkové předpokládané náklady bytového domu (společných prostor a jednotlivých bytů) na dodávky energií, vody              
a ostatní náklady dle konkrétního rozpisu vyhotoveného pro každý byt v bytovém domě.  

6. Konkrétní výše nájemného a záloh na služby poskytované s nájmem bytu je uvedena v evidenčním listu, který je přílohou 
této nájemní smlouvy. 

7. Nájemné, jakož i zálohy na služby poskytované s nájmem bytu je splatné měsíčně nejpozději vždy do posledního dne 
kalendářního měsíce, na který jsou nájemné a zálohy placeny. Platby jsou realizovány způsobem a na bankovní účet 
družstva uvedené v evidenčním listu. 

8. Skutečná výše ceny za služby (dle skutečně naměřené spotřeby) se zúčtuje se zaplacenými zálohami na jednotlivé 
služby dle konkrétních zúčtovacích období sjednaných v dodavatelsko-odběratelských smlouvách s dodavateli služeb, 
obvykle k 31.12. kalendářního roku. Pronajímatel je povinen prostřednictvím správce provést vyúčtování záloh nejpozději 
do 30.4.následujícího roku. Případný rozdíl, přeplatek, resp. doplatek jsou smluvní strany na základě vyúčtování povinny 
zaplatit v termínech uvedených v pokynech k vyúčtování za zúčtované období. 

9. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že při změně rozsahu, kvality nebo ceny služeb spojených s užíváním bytu v 
probíhajícím roce provede pronajímatel jednostranným písemným úkonem (formou nového evidenčního listu) odpovídající 
změnu výše záloh na tyto služby, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po cenové úpravě. 

10. Dostane-li se nájemce do prodlení s peněžitým plněním podle této smlouvy (opožděná platba nájemného, záloh a 
vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu), které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit 
pronajímateli úrok z prodlení v zákonné výši. Dostane-li se nájemce jako příjemce služeb do prodlení s peněžitým 
plněním (záloh a vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu), které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je 
povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení v zákonné výši.  

11. Smluvní strany se pro případ přechodu České republiky na jednotnou měnovou jednotku Evropské unie euro, nebo na 
jinou jednotku zavazují společnými silami upravit údaje o nájemném obsažené v této smlouvě tak, že hodnoty uvedené v 
korunách budou nahrazeny hodnotami uvedenými v eurech či jiné jednotce k prvnímu dni platnosti nové měny. Hodnoty 
nájemného a jiných plateb budou na eura či jinou jednotku převedeny dle zákonných předpisů a přepočtových kurzů 
stanovených ke dni přechodu, nebo nebudou-li takové předpisy a přepočtové kurzy vydány, dle středového směnného 
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni předcházejícímu prvnímu dni platnosti nové měny. 

12. Nájemce hradí přímo příslušnému dodavateli úhradu za tyto služby: 
- Dodávka elektrické energie do bytu, který je předmětem nájmu, 
- Odvoz a likvidaci komunálního odpadu (formou úhrady místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).  
 

VIII.  
Skončení nájmu  

1. Nájem bytu zanikne: 
- v případě zániku členství v bytovém družstvu, 
- písemnou dohodou obou smluvních stran, 
- písemnou výpovědí, 
- jiným způsobem, který stanoví zákon. 

2. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. V zákonem 
stanovených případech může pronajímatel či nájemce dát výpověď bez výpovědní lhůty. Výpověď nájmu vyžaduje 
písemnou formu a musí dojít druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti 
výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. 

3. Pronajímatel může vypovědět nájem v tříměsíční výpovědní době z následujících důvodů:  
a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, 
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b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, nebo na osobě, která bydlí v domě, 
kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, 

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt 
nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo 

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. 
4. Pronajímatel musí důvod výpovědi ve výpovědi uvést. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je 

výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Na toto právo musí být nájemce ve výpovědi 
upozorněn. 

5. Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní 
doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od 
skončení nájmu. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady 
na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-
li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným 
způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné 
porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své 
závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží. 

 

Článek IX.  
Práva a povinnosti smluvních stran, ostatní ujednán í 

1. Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci byt specifikovaný v článku II a článku III této smlouvy ve stavu způsobilém ke 
smluvenému užívání. Pronajímatel je povinen udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém užívání. Zjistí-li 
nájemce v bytě poškození nebo vadu společné části domu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned 
pronajímateli; jinou vadu nebo poškození společné části domu, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez 
zbytečného odkladu. Nájemce učiní podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba 
bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění 
vzniku další škody, ledaže poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.  

2. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětného bytu. 
3. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit způsob úhrad a číslo účtu uvedené v evidenčním listu, který je přílohou 

této smlouvy. Pronajímatel je povinen oznámit takovou změnu nájemci nejpozději 10 dní před jeho platební povinností. 
4. Nájemce je povinen platit řádně a včas nájemné a veškeré další úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu dohodnuté v článku VII této smlouvy. 
5. Nájemce smí užívat předmětný byt pouze k účelu dohodnutému v této smlouvě. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, 

nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov 
zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. 

6. V případě vzniku pojistné události týkající se předmětného bytu má nájemce povinnost upozornit na tuto událost 
neprodleně pronajímatele. 

7. Nájemce je povinen udržovat na své náklady byt v čistém a uživatelném stavu. Veškeré opravy, přestavby a úpravy bytu, 
související s jeho užíváním, a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí v plné výši nájemce. Toto ustanovení se 
netýká společných částí domu v bytě. 
Společné části domu, jako části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, 
jakož i pro zachování bytu jiného nájemce, a zařízení sloužící i jinému nájemci k užívání bytu je určeno a specifikováno 
NOZ, jeho prováděcími předpisy, příp. je blíže specifikováno v prohlášení vlastníka budovy (domu). 

8. Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli, příp. jím pověřené osobě správce domu, bez zbytečného odkladu potřebu 
oprav společných částí domu, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto oprav, v opačném případě 
odpovídá nájemce za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 

9. Nájemce se zavazuje neprovádět bez souhlasu pronajímatele žádné stavební úpravy, ani jiné podstatné změny 
předmětného bytu. Pravidla, za nichž může provádět stavební úpravy bytu nájemce, se řídí stanovami družstva, případně 
jiným vnitřním předpisem družstva. Pokud družstvo taková pravidla nestanovilo, řídí se nájemce NOZ. Pravidla, za nichž 
může provádět stavební úpravy bytu pronajímatel, se řídí NOZ.  

10. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které v předmětném bytě, v bytech ostatních nájemců, či ve 
společných prostorách domu způsobil sám nebo ti, kdo spolu s ním byt užívají, či se s jeho nebo jejich souhlasem v bytě 
zdržují. 

11. Nájemce je povinen dodržovat veškerá protipožární, bezpečnostní a hygienická ustanovení a normy pro provoz a užívání 
bytů a jejich příslušenství, včetně otopné soustavy v domě. 

12. Nájemce není oprávněn přenechat předmětný byt do užívání třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. 
Nájemce nesmí sjednat smlouvu o podnájmu bytu ani části bytu bez souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat 
předmětný byt, společné prostory a zařízení domu řádně tak, aby neomezoval ostatní uživatele domu ve výkonu jejich 
práv. 

13. Nájemce se zavazuje umožnit pronajímateli či jím pověřené osobě po předchozí písemné výzvě po celou dobu nájemního 
vztahu prohlídku užívaného bytu za účelem ověření, zda je předmětný byt udržován v pořádku a v obyvatelném stavu tak, 
jak byl převzat nájemcem, a za účelem instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, 
jakož i odpočet naměřených hodnot na měřidlech. Stejně tak je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, 
pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli. 

14. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele umísťovat jakékoliv předměty na fasádu, střechu nebo 
zábradlí balkónu bytového domu. 

15. Nájemce se zavazuje řídit se pravidly užívání a udržování bytového domu ve správě Vyškovského bytového družstva, 
který je součástí této smlouvy jako příloha. 

16. Nájemce se zavazuje v případě skončení nájmu, že nejpozději dnem ukončení platnosti této smlouvy najatý byt vyklidí a 
předá jej novému nájemci bytu nebo pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a 
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vadám, které byl povinen odstranit pronajímatel. Byt je odevzdán, obdrží-li nový nájemce nebo pronajímatel klíče a jinak 
mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli 
pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. Nájemce odstraní v bytě změny, které provedl bez 
souhlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže žádat 
vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýšila. Pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu, 
které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele. Zařízení a předměty upevněné ve 
zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty, nebo bez poškození bytu nebo 
domu, přecházejí upevněním nebo vložením do vlastnictví spoluvlastníků domu. 

17. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí NOZ.  
  

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Nájemce potvrzuje, že si byt, který je předmětem této nájemní smlouvy, prohlédl a shledal ho v pořádku pro normální 
užívání dle účelu této smlouvy a byt byl předán ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem vzniku nájmu 
podle článku V odst. 1 této smlouvy. 

3. K jednání s nájemcem ve věcech týkajících se nájmu bytu dle této nájemní smlouvy a správou domu je pověřen              
na základě smlouvy správce. 

4. Tato nájemní smlouva o rozsahu pěti stran je vyhotovena v potřebném počtu stejnopisů, tak aby jeden byl uložen u 
bytového družstva, druhý byl uložen u pověřeného správce a třetí, příp. další obdrží nájemce (podle počtu osob strany).   

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou 
formou. To platí i pro tuto klauzuli. 

6. Nájemce podpisem této nájemní smlouvy výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje konkretizující jeho osobu jako 
např. datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, apod., mohou být pronajímatelem použity pro stanovení 
variabilních symbolů k identifikaci plateb nájemců (nájemné, úhrada služeb) a dále v případě jakéhokoliv vzájemného 
sporu (soudní řízení) a při styku s úřady, popř. s dalšími institucemi (městský úřad, pošta, banka, apod.). 

7. Přílohou této nájemní smlouvy jsou: 
- evidenční list, který obsahuje zejména konkrétní výši jednotlivých plateb spojených s užíváním bytu dle této nájemní 

smlouvy. Tento evidenční list bude měněn (aktualizován) v závislosti na sjednaných změnách výše nájemného a 
výše záloh na služby spojené s nájmem bytu. 

- pravidla užívání a udržování bytového domu ve správě Vyškovského bytového družstva, 
- nařízení k požární bezpečnosti v budově Hybešova 758/110 ve Vyškově-Předměstí ve správě Vyškovského 

bytového družstva. 
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, určitou a vážnou vůli a že neuzavírají tuto 

smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a zavazují se k jejímu plnění. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 

Ve Vyškově dne ……..2014 
 
 
nájemce:  pronajímatel: 

 
 
 
 

………………………………………………….. 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
 Vyškovské bytové družstvo 

 
zastoupeno 

 
Vrtílek s.r.o. (správce) 

 

 

 


