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       Darovací smlouva 
uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 

a 

Smlouva o budoucí nájemní smlouvě 
uzavřená ve smyslu § 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku , v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami: 

 
1. Statutární město Brno 

Městská část Brno – Královo Pole 
se sídlem Palackého tř. 59, 612 93  Brno 
IČ: 44 99 27 85 03 
DIČ: CZ44992785 
zastoupeno starostou Městské části Brno – Královo Pole Ing. Ivanem Kopečným  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: ………………., v.s. ……………. 
(dále jen „budoucí pronajímatel“) 

 
 

2. ………………….., nar. ……………….. 
 trvale bytem ……………………………. 

(dále jen „budoucí nájemce“) 
 

I. 
Budoucí pronajímatel je vlastníkem domu č. or. .., č.p. …. na ulici ……….. v Brně.  
 

II. 
Budoucí nájemce jako účastník aukce konané dne ……………. získal na základě nejvyšší 
nabídky  možnost uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na byt 
č…. o velikosti ……, v  domě č. or. .., č.p. ….. na ulici ……………. v Brně. 
 
Uzavření výše uvedené darovací smlouvy a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě bylo 
schváleno na …. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole, konané dne …………., a to 
v souladu se Způsobem pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno – Královo 
Pole, schváleným na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Královo Pole konaném 
dne 27.04.2011. 
 

III. 
Na základě výše uvedeného se budoucí nájemce zavazuje darovat budoucímu pronajímateli 
finanční dar ve výši ………………….,- Kč (slovy: ……………………….. korun českých) a 
budoucí pronajímatel shora uvedený finanční dar přijímá. 
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IV. 
Shora uvedený finanční dar je budoucí nájemce povinen složit nejpozději  do 30 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy na účet budoucího pronajímatele uvedený v záhlaví smlouvy. 
 
Pro případ nedodržení této povinnosti ze strany budoucího nájemce, je právem budoucího 
pronajímatele odstoupit od této smlouvy. 
 

V. 
Dodrží-li budoucí nájemce povinnosti výše uvedené a splnění těchto povinností doloží 
příslušnými doklady, zavazuje se budoucí pronajímatel s budoucím nájemcem do 15 dnů ode 
dne složení finančního daru k rukám budoucího pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu 
předmětného bytu, tj. bytu uvedeného v čl. II. této smlouvy, a to na dobu určitou do 
……………., za základní nájemné platné v obecních bytech ve vlastnictví statutárního města 
Brna.  
 
Výše uvedená smlouva o nájmu předmětného bytu bude mj. obsahovat i následující 
ustanovení: 
 
"Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do ……………...... 
Pokud budou ze strany nájemce bytu po celou dobu řádně plněny veškeré povinnosti 
vyplývající z nájmu bytu, zavazuje se pronajímatel na základě písemné žádosti nájemce 
prodloužit dobu trvání nájmu o 2 roky, a to i opakovaně, formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. Písemná žádost nájemce o prodloužení nájmu bytu 
musí být u pronajímatele podána nejpozději 2 měsíce před skončením nájmu bytu a musí být 
doložena potvrzením správce domu o neexistenci dluhu na nájemném a službách spojených s 
nájmem bytu.  
 
Tím není dotčeno právo pronajímatele vypovědět nájem bytu z důvodů uvedených v § 711 
odst.  2, § 711a  odst. l občanského zákoníku.“ 
 
Dále bude smlouva o nájmu předmětného bytu obsahovat ujednání o rozhodčí doložce 
v tomto znění: 

ROZHODČÍ DOLOŽKA – EQUITY 
 
„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány jedním rozhodcem určeným stranou žalující ze seznamu členů sdružení 
Asociace arbitrů, IČ: 269 93 34, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Thunovská 12, PSČ: 118 
00, registrovaném Ministerstvem vnitra České republiky nebo určeným předsedou Asociace 
arbitrů pokud strana žalující svého práva nevyužije, a to v rozhodčím  řízení vedeném dle 
Pravidel rozhodčího řízení Asociace arbitrů, jejichž obsah je smluvním stranám znám, a která 
si pro účely rozhodčího řízení výslovně sjednaly, což potvrzují podpisem této rozhodčí 
doložky v tomto dokumentu. Strany souhlasí a výslovně se dohodly na tom, že se rozhodčí 
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řízení bude konat jen na základě písemných podkladů, bez konání ústního jednání a rozhodce 
bude spor rozhodnut podle zásad spravedlnosti (equity) a rozhodčí nález nemusí být 
rozhodcem odůvodněn. Místem konání rozhodčího řízení bude sídlo Asociace arbitrů“. 
 

VI. 
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. 
 

VII. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto listinu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím 
obsahem. 
 
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží budoucí pronajímatel a jeden 
obdrží budoucí nájemce. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

DOLOŽKA 

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Uzavření této darovací smlouvy a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě bylo na straně 
statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na ... schůzi Rady 
městské části Brno – Královo Pole konané dne ……………. usnesením č. ………………….   

 
 
V Brně dne …………………...  
 
 
 
 
 
   ----------------------------------------   ------------------------------------------- 

  Ing. Ivan Kopečný                             
starosta Městské části                 

            Brno – Královo Pole          
 


