
Stránka 1 z 4 

 

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (O PŘECHODNÉM NÁJMU) 
č. XXX 

 
 

Strany smlouvy: 

     
1. Pan XXX      

nar.: XXX 

trvalé bydliště: XXX 

zastoupený: panem XXX 

nar.: XXX, r. č.: XXX 

trvalé bydliště: XXX 

email: info@podleskova.cz, telefon: XXX    (dále jen „ubytovatel“) 

a 

2. Pan/Slečna Jméno Příjmení  

nar.: XX. XX. XXXX, r. č. XXXXXX/XXXX 

trvalé bydliště: Ulice č.p., PSČ Město 

email: adresa, telefon: XXX XXX XXX    (dále jen „ubytovaný“) 

 

 

 

se dohodly na uzavření této smlouvy za následujících podmínek: 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je úplatné poskytnutí přechodného ubytování v objektu XXX ubytovanému 

ubytovatelem. Ubytování se poskytuje v X. nadzemním podlaží (X. NP) domu (dále jen ubytovací prostor). 

Článek II.  
Délka trvání smlouvy 

 

1. Přechodné ubytování se poskytuje na období 1 rok s počátkem od XXX. Pokud mají obě smluvní strany zájem 

na dalším pokračovaní plnění předmětu smlouvy i po XXX, nejméně 2 měsíce před tímto datem se dohodnou 

na prodloužení smlouvy formou dodatku, nebo uzavřou smlouvu novou. 

 

2. Stanovuje se oboustranná výpovědní lhůta 2 měsíce, která začíná běžet k 1. dni měsíce následujícího poté, co 

byla výpověď oznámena. Ubytovatel i ubytovaný si oznámí jakékoli zamýšlené změny i s delším časovým 

předstihem, pokud je to možné. Pokud je ubytovaných osob více než jedna a jen jedna z nich podá výpověď, 

všechna práva a povinnosti přecházejí na ostatní účastníky a smlouva zůstává v platnosti. Výpověď může být 

podána písemnou formou, postačující je však i ve formě emailu s potvrzením o přijetí od druhé strany.  

 

3. Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, porušuje-li 

ubytovaný hrubě své povinnosti ze smlouvy, nedodržuje-li požární či bezpečnostní předpisy, ohrozí-li či 

výrazně omezí svým jednáním ostatním ubytovaným výkon jejich práv či porušuje-li zákony ČR a dobré 

mravy. 

Článek III.  
Smluvní cena 

 

1. Ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování měsíčně XXX Kč (XXX tisíc korun českých). 

V ceně nájmu jsou zahrnuty poplatky za předpokládanou spotřebu energií a služeb (plyn, elektrická energie, 

voda, komunální odpad, internet). Pokud je ubytovaných osob více než jedna, v případě sporů ubytovatel 

předpokládá, že ubytovaní se účastní na hrazení nájmu rovným dílem. 

 

2. Změna ceny nájmu musí být oznámena s předstihem minimálně 2 měsíce. Maximální změna ceny nájmu po 

dobu platnosti smlouvy (bez prodlužujících dodatků) je limitována navýšením či snížením o částku 1000 Kč 

(jeden tisíc korun českých). 

 



Stránka 2 z 4 

 

3. Částka za nájem je splatná do 5. dne v měsíci, přičemž datem splatnosti se rozumí připsání částky na bankovní 

účet ubytovatele. Při nedodržení data splatnosti z důvodů zapříčiněných ubytovaným sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 100 Kč (sto korun českých) za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 5. 

dne následujícího měsíce. 

 

4. Platby se zasílají na bankovní účet č. XXX (Banka). Do poznámky k platbě se uvádí jméno ubytovaného a 

podlaží domu (např. Jan Novák, 1. NP), jako variabilní symbol se uvádí identifikace měsíce, za který se 

nájem platí (např. 202001). Při zřízení trvalého platebního příkazu je možné ponechat variabilní symbol 

prázdný. Potvrzení o přijetí platby se řeší elektronicky nahráním dokumentu ve formátu PDF na úložiště na 

internetové adrese: 

 

internetový_odkaz. 

 

5. Pokud se tak již nestalo dříve, ubytovaný se zavazuje uhradit ubytovateli vratnou zálohu (kauci) ve výši XXX 

Kč (XXX tisíc korun českých) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Platba se poukáže na 

bankovní účet ubytovatele a je potvrzena stejným způsobem, jako je popsáno v odstavci 4. Pokud ubytovaný 

splnil všechny podmínky stanovené smlouvou, ubytovatel poukáže vratnou kauci na účet ubytovaného do 14 

dnů od řádného ukončení předmětu plnění smlouvy. Pokud si ubytovaný přeje zaslat kauci na jiný účet, než 

z kterého byl zasílán nájem, sdělí toto písemně ubytovateli s dostatečným předstihem. Pokud je ubytovaných 

osob více než jedna, v případě sporů ubytovatel předpokládá, že ubytovaní se účastnili na hrazení kauce 

rovným dílem. 

 

6. Kauce může být použita na započtení nesplacené pohledávky nájmu z Čl. III odst. 1, na započtení smluvní 

pokuty uvedené v Čl. III odst. 3 a na úhradu platby za neobvykle vysokou spotřebu energií. Částku odpovídající 

škodě vzniklé zakázaným či neobvyklým užíváním pronajatého prostoru a užívacích prostor hradí ubytovaný 

ubytovateli, který může na její započtení použít část či celou kauci složenou ubytovaným. Pokud ubytovanému 

byla ubytovatelem dána výpověď z důvodu opakovaného porušování práv a povinností z Čl. IV, kauce se 

nevrací. Pokud smlouvu ze soukromých důvodů vypoví ubytovaný a celková doba přechodného ubytování je 

kratší jak 1 rok, kauce se s ohledem na zvýšené náklady na údržbu a opětovné pronajmutí prostor nevrací. 

Článek IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Po celou dobu platnosti plné moci o zastupování majitele ve věcech přechodného nájmu jedná ubytovaný ve 

všech záležitostech se zmocněncem, nikoli zmocnitelem. 

 

2. Ubytovaný má právo používat pozemek a části chodby k přístupu do pronajatého prostoru. O tyto prostory má 

také povinnost pečovat ve spolupráci s ostatními nájemníky – např. úklid chodeb, sekání a péče o zahradu, 

odklízení sněhu apod. 

 

3. Ubytovatel předá ubytovanému klíče k domu a ubytovacím prostorám, které ubytovaný na konci pobytu vrátí 

ubytovateli. Pokud se tak nestalo již dříve, vyhotoví se předávací protokol. Při ztrátě či nevrácení klíčů může 

ubytovatel požadovat od ubytovaného finanční náhradu ve výši ceny za výměnu klíčových vložek a klíčů. 

 

4. Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a v rámci možností 

mu zajistí nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. 

 

5. Ubytovaný užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí 

v ubytovaném prostoru provádět žádné zásadní a trvalé změny. 

 

6. Ubytovaný je povinen v objektu udržovat pořádek, chovat se tiše a nerušit ostatní ubytované nepřiměřeným 

hlukem a dodržovat noční klid mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní. Ubytovaný je povinen dodržovat 

základní bezpečnostní a požární předpisy (nerozdělávat otevřený oheň, vypínat a odpojovat ze zásuvky 

elektrické spotřebiče). Ubytovaný se bude chovat tak, aby předcházel konfliktům s ostatními ubytovanými a 

úrazům jak u sebe tak i u ostatních. 

 

7. Ubytovaný je povinen dbát na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek a v rámci svých možností chránit 

majetek ubytovatele proti poškození, zničení či zcizení. Závady na ubytovacích a společných prostorách a 

jejich vybavení ubytovaný bez odkladu ohlásí ubytovateli a dále umožní nápravu škod. 

 

8. Ubytovatel nevstupuje do pronajímaných prostor bez svolení ubytovaného. Pokud má ubytovatel podezření na 

poškozování jeho majetku, nestandardní chování ubytovaného či havárii rozvodů energií a vody, může 

podniknout nezbytná opatření v pronajímaných prostorách i bez souhlasu a doprovodu ubytovaného.  
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9. Ubytovateli musí být umožněn přístup k čítačům spotřeby energií a všem společným zařízením, které zajišťují 

provoz domu. Všem nájemníkům musí být umožněn přístup ke společné pračce. 

 

10. Ubytovaný má povinnost nahlásit ubytovateli, pokud se má v ubytovacích prostorách dočasně nebo 

dlouhodobě ubytovat další osoba. Zároveň poskytne její identifikační údaje. Ubytovatel má pak právo 

rozhodnout o úpravě ceny za ubytování a spotřebované energie a služby bez lhůt stanovených v Čl. III odst. 2. 

 

11. Po dobu trvání smlouvy ubytovaný nepotřebuje, aby ubytovatel přijal do úschovy peněžní prostředky, klenoty 

a jiné cennosti. 

 

12. Chování domácích zvířat je povoleno jen po domluvě s ubytovatelem. Kouření v ubytovacích prostorách i 

společných prostorách domu je přísně zakázáno. 

 

13. Ubytovaný má právo využívat pračku v prostorách objektu, před jejím prvním použitím se ubytovaný 

informuje ohledně jejího používání u ubytovatele. Ubytovaný je povinen nastavit adekvátní prací program, po 

použití pračku vypnout a otevřít její dvířka a dále ji musí udržovat čistou a připravenou k dalšímu praní pro 

ostatní nájemníky. Ubytovaný používá vlastní prací prostředky a aviváže. 

 

14. Popelnice u domu je určena zejména na směsný a biologický odpad, který nelze recyklovat. Pro vysypání 

popelnice je nutné, aby ji ubytovaný v konkrétní den vývozu přistavil na veřejný chodník před domem. V ulici 

jsou k dispozici kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). Na domovní či zahradní odpad jsou určeny 

velkoobjemové kontejnery, které v ulici dle harmonogramu přistavuje Městská část Praha 10. 

 

15. Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele manipulovat s přístroji ústředního topení, ohřevu vodu, zařízením 

určených k připojení k internetu, čítači spotřebovaných energií a dalšího obdobného vybavení domu. 

 

16. Ubytovaný používá internetové připojení standardně tak, aby nepřetížil kapacitu linky a zásadně neznesnadnil 

její využívání ostatním obyvatelům domu. Ubytovaný nesmí využívat internetové připojení k šíření 

nelegálního obsahu online. Při technických problémech s připojením kontaktuje ubytovaný ubytovatele, který 

skrze poskytovatele připojení zjedná nápravu. K dispozici je kabelové připojení, dostupnost a kvalita Wi-Fi 

signálu není garantována. Ubytovaný nesmí samovolně bez domluvy s ubytovatelem do sítě zapojovat routery 

a provozovat vlastní Wi-Fi sítě. 

 

17. Ubytovaný při ukončení přechodného nájmu předá prostory ubytovateli uklizené a ve stavu způsobilém 

k dalšímu řádnému užívání. Vyhotoví se předávací protokol. 

 

18. Při hrubém porušení této smlouvy může ubytovatel vložit negativní hodnocení vzájemné spolupráce s 

ubytovaným do online databáze nájemníků. Vytvoření recenze bude ubytovanému oznámeno a zveřejnění 

neutrálního či pozitivního hodnocení může ubytovaný odmítnout. 

 

19. Ubytovaný bere na vědomí, že vnější prostor domu může být monitorován bezpečností kamerou se záznamem. 

 

20. Strany smlouvy prohlašují, že se budou vzájemně informovat o změně osobních a kontaktních údajů (včetně 

telefonního čísla a emailové adresy) uvedených v úvodu smlouvy v sekci „Strany smlouvy“. Změna musí být 

ohlášena nejdéle do 15 dnů od data, kdy k ní dojde. 
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Článek V.  
Závěrečná prohlášení 

 

1. Zúčastněné strany uvedené v záhlaví se zavazují, že budou předcházet komplikacím a společně řešit všechny 

problémy spojené s plněním předmětu smlouvy a jejích dalších ustanovení. 

 

2. Tato smlouva byla podepsána bez nátlaku a o svobodné vůli zúčastněných stran. Smlouva nabývá platnosti 

dnem, kdy byla podepsána posledním zúčastněným. 

 

3. Přílohou smlouvy je kopie plné moci zmocnitele pana XXX pro zmocněnce pana XXX. 

 

4. Smlouva může být měněna a prodlužována jen formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………   V ………………………….…….., dne ……………………… 

 

 
 
………………………………………     ………………………………………………... 
Za ubytovatele – XXX     Ubytovaný – Jméno Příjmení 

 

 

 

 

 


