
 

 

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého 
nájmu a reklamační řád (VOP)  

  Albertov Rental Apartments (ARA) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého 
pronájmu a reklamační řád (dále jen „VOP“) vydává společnost CTR 

Albertov a.s., se sídlem Praha 2, Na slupi 2102/2b, PSČ 128 00, IČO 
639 98 947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 3487 (dále jen „ARA“ nebo 
„Pronajímatel“), která je vlastníkem staveb: 

a) Nové Město, č.p. 2102, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 

1428/3, k.ú. Nové Město, obec Praha, v ulici Na slupi 2b, 
Praha 2 

b) Nové Město, č.p. 2103, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 
1429/14, k.ú. Nové Město, obec Praha, v ulici Na slupi 2c, 

Praha 2 
c) Nové Město, č.p. 2106, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 

1429/15, k.ú. Nové Město, obec Praha, v ulici Horská 2b, 
Praha 2 

d) Nové Město, č.p. 2105, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 
1429/16, k.ú. Nové Město, obec Praha, v ulici Horská 2a, 

Praha 2 
e) Nové Město, č.p. 2104, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 

1429/17 k.ú. Nové Město, obec Praha, v ulici Horská 2, Praha 
2 

f) Nové Město, č.p. 2107, bytový dům, stojící na pozemku p. č. 

1429/18, k.ú. Nové Město, obec Praha, v ulici Horská 2c, 2d, 
2e, Praha 2 

a v těchto stavbách pronajímá byty a parkovací stání. 
 

1.2. Tyto VOP stanoví podmínky rezervace nájmu bytů a parkovacích 
stání v ARA pro krátkodobé nájmy a související práva a povinnosti 

vyplývající z takové rezervace mezi Pronajímatelem a klientem. 
 

1.3. Tyto VOP se vztahují na rezervaci nájmu na dobu určitou, a to 
minimálně na dobu 7 dnů a maximálně na dobu 2 měsíců. 

 
 

2. REZERVACE NÁJMU 
 



 

2.1. Rezervaci nájmu (uzavření rezervační smlouvy) bytu je možné 
uskutečnit formou: 

a) online rezervace na webových stránkách ARA 
b) zaslání poptávky z webových stránek ARA 

c) zaslání emailu na adresu recepce@albertov.eu 

d) telefonické rezervace u obchodních zástupců. 
 

2.2 Klient není oprávněn vybrat si konkrétní byt ani parkovací stání; byt 
a parkovací stání mu jsou přiděleny na základě informace o počtu 

osob a termínu nájmu. Vybavení bytů je popsáno a znázorněno na 
webových stránkách ARA. 

 
2.3 Před předáním bytu a parkovacího stání do užívání na dobu, na 

kterou byl nájem zarezervován, bude mezi ARA a klientem sepsána 
Smlouva o nájmu bytu a parkovacího stání (dále jen „Smlouva“). 

Znění Smlouvy (bez údajů o konkrétním bytu, délce nájmu, 
nájemném a cenách za služby) je přílohou č.2 těchto VOP. 

 
2.4 Klient musí při rezervaci uvést úplnou platnou adresu, další 

kontaktní údaje (e-mail, telefon) a zvolit způsob platby. 

 
2.5 Závazná rezervace je provedena až po úhradě zálohy, a to 

v hotovosti nebo bankovním převodem, vkladem na účet, platební 
kartou či platební kartou přes internet. ARA přijímá platební karty 

VISA, MasterCard, Maestro, AMEX a DINERS CLUB. Za den zaplacení 
se považuje den, kdy byla částka připsána na účet ARA. Úhradou 

zálohy dává klient na vědomí, že se seznámil s VOP (VOP jsou 
dostupné na webových stránkách www.albertov.eu a na recepci 

ARA), souhlasí s nimi a bere je na vědomí. Při neuhrazení zálohy ve 
stanovené lhůtě je rezervace nezávazná a ARA je oprávněn 

rezervaci zrušit. 
 

2.6 Výši zálohy nájemného určuje Pronajímatel a vždy odpovídá 
minimálně výši nájemného za jeden den nájmu. 

 

2.7 Záloha je dílčí platbou sjednané výše nájemného. 
 

3. NÁJEMNÉ  

 

3.1 Aktuální ceník nájemného je k dispozici na recepci ARA a na 
www.albertov.eu. Platby nájemného je možno provádět v CZK nebo 

EUR. Transakce platebními kartami jsou prováděny pouze v CZK. 
 

3.2. Klient se zavazuje, že nájemné za celou sjednanou dobu nájmu, 
potvrzené na základě rezervace a  uvedené ve Smlouvě zaplatí před 

předáním bytu k užívání.  
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3.3 Další placené služby jsou uvedeny v ceníku úklidu a doplňkových 
služeb dostupném na recepci nebo na webových stránkách ARA. 
 

4. SJEDNANÉ SLUŽBY  
 

4.1 Případná sleva z nájemného vyhlášená ARA po rezervaci nájmu 

klientem, nezakládá právo klienta na novou, tedy zlevněnou výši 

nájemného. 
 

4.2 Zařízení bytů, které je prezentováno v propagačních materiálech 
nebo na webových stránkách ARA je pouze informativní, v průběhu 

roku mohou nastat změny. Protože se může jednat o nepodstatné 
změny nemající zásadní vliv na kvalitu bydlení, nezakládá se touto 

skutečností důvod klienta k reklamaci s cílem získání finanční 
kompenzace. 

   

5. POVINNOSTI KLIENTA 

 

5.1 Povinností klienta je uhradit eventuální škodu na vybavení bytu nebo 
společných prostorách, kterou způsobil.  

 

5.2 Klient je povinen dodržovat domovní řád a provozní řád podzemních 
garáží, který je k dispozici na recepci ARA a na webových stránkách 

ARA. 

 
5.3 Klient je povinen dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách ARA 

(kouření je povoleno pouze na balkonech bytů). 
 

5.4 V celém areálu ARA je přísný zákaz zvířat. 
 

6. ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

6.1 Ke zrušení rezervace ze strany ARA může dojít pouze z důvodu 

nepředvídatelných mimořádných okolností. V takovém případě ARA 
klienta o zrušení rezervace ihned informuje a klient obdrží zpět 

neprodleně a bez zbytečného odkladu všechny platby, které ARA 
zaslal. Pro vrácení plateb použije ARA primárně stejný platební 

prostředek, který klient použil pro zaplacení plateb (zálohy), pokud 
se ARA s klientem nedohodne jinak. V žádném případě klientovi 

nevzniknou další náklady. 

 
6.2 Klient má právo od rezervační smlouvy odstoupit (zrušit rezervaci) 

bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uhrazení 
zálohy. 

 
6.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od rezervační smlouvy musí 

klient o svém rozhodnutí informovat společnost CTR Albertov a.s., 
Na slupi 2102/2b, 120 00 Praha 2, Česká republika formou 

jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím 



 

provozovatele poštovních služeb nebo emailu). Klient může pro 
odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který tvoří přílohu 

č.1 těchto VOP, není to však jeho povinností.  
 

6.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje 

odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před 
uplynutím příslušné lhůty. 

 
6.5. Pokud klient odstoupí od této smlouvy ve lhůtě dle čl. 6.2, vrátí mu 

ARA bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl 
ARA informován o rozhodnutí klienta odstoupit od smlouvy, všechny 

platby, které od klienta obdržel. Pro vrácení plateb použije ARA 
primárně stejný platební prostředek, který klient použil pro zaplacení 

plateb (zálohy), pokud se ARA s klientem nedohodne jinak. 
V žádném případě klientovi nevzniknou další náklady. 

 
6.6 Klient má rovněž právo odstoupit od smlouvy (zrušit rezervaci) také 

kdykoliv po uplynutí lhůty uvedené v čl. 6.2. a zároveň před 
uzavřením Smlouvy, avšak v tomto případě záloha zaplacená 

klientem propadá ve prospěch ARA. 

 
6.7. Záloha zaplacená klientem propadá ve prospěch ARA také v případě, 

že klient se bez závažných důvodů nedostaví k převzetí bytu do 
nájmu, resp. k uzavření a podepsání Smlouvy. 

 
7. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 
7.1 Pronajímatel je povinen klienta řádně informovat o rozsahu, 

podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb, 
včetně podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou spolu s údaji o 

tom, kde lze reklamaci uplatnit. 
 

7.2 Reklamující klient se tímto zavazuje, že veškeré skutečnosti, které 

uvede ve své reklamaci, stížnosti či jinde budou pravdivé v souladu 
se skutečností. 

 

7.3 Pokud bude reklamace shledána oprávněnou (bude uznána), 

náklady šetření reklamace nese v plné výši ARA.  
 

7.4 Reklamující klient bere na vědomí, že svou reklamaci může uplatnit 
jen písemnou formou, a to pouze po dobu sjednaného nájmu, 

některým z následujících způsobů:   
a) osobním předáním na recepci ARA 

b) e-mailem na adresu: recepce@albertov.eu 
c) doporučeným dopisem na adresu: CTR Albertov a.s., Na Slupi 

2102/2b, 120 00 Praha 2 
 

7.5 Předmětem reklamace za účelem finanční kompenzace nemohou být 

události v důsledku zásahu vyšší moci. 



 

 
8. DALŠÍ PODMÍNKY 

 
8.1 Klientovi bude byt předán k prvnímu dni sjednaného nájmu. 

V případě, že by se klient nemohl k předání bytu dostavit do 16 

hodin v dohodnutý den, je nutné tuto skutečnost nejpozději do 
14:00 hod. nahlásit ARA a dohodnout se s pověřeným 

zaměstnancem ARA na předání.  
 

8.2 Podpisem smlouvy vyslovuje klient souhlas s tím, aby v souladu s 

ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění ARA shromažďoval a zpracovával 

osobní údaje klienta v rozsahu uvedeném na smlouvě, tj. titul, 
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo 

pasu, elektronickou adresu či telefonní číslo pro kontakt, popřípadě 
jinou kontaktní adresu. Tyto osobní údaje je ARA oprávněn 

uchovávat po dobu 5-ti let a po uplynutí této doby je povinen tyto 
údaje zákazníka skartovat. 

 

8.3 Dále je ARA oprávněn tyto osobní údaje použít k nabídce 
poskytovaných služeb pro následující období. Klient má právo 

přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i 

další práva dle zákona č. 101/2002 Sb. Klient má právo souhlas se 
zpracováním jeho osobních dat kdykoli písemnou formou odvolat. 

 

8.4 ARA si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci platební karty 
(ověření platnosti platební karty a finančního krytí k zaplacení 

nájemného) při potvrzení rezervace. 
 

8.5 Klient potvrzuje podpisem Smlouvy, emailovou objednávkou, online 

rezervací nebo úhradou zálohy, že jsou mu VOP včetně příloh 
známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.  

8.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

8.7 Nájemce má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká 

obchodní inspekce (www.coi.cz). 

9. KONTAKTY 

Provozní doba recepce 

Pondělí 7:30 - 18:00 
Úterý 7:30 - 18:00 

Středa 7:30 - 18:00 
Čtvrtek 7:30 - 18:00 

Pátek 7:00 - 17:00 

http://www.coi.cz/


 

Adresa:  

Albertov Rental Apartments 

Horská 2107/2d  
120 00 Praha 2, CZ 

 
Telefon recepce: (+420) 725 590 057 

 
E-mail: recepce@albertov.eu 

  
 

Provozovatel: 
CTR Albertov a.s. 

Na Slupi 2102/2b  
120 00 Praha 2, CZ 

IČ: 63998947 

 
Tyto VOP jsou v platnosti a účinnosti od 1.2.2016 a jsou k dispozici na 

www.albertov.eu a recepci ARA. 
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Příloha č.1 

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát:  

CTR Albertov a.s. 

Na slupi 2102/2b 

120 00 Praha 2 

Email: recepce@albertov.eu 

 

Oznamuji/oznamujeme1, že tímto odstupuji/odstupujeme1 od rezervační smlouvy o 

rezervaci nájmu bytu / parkovacího stání: 

Číslo rezervace: 

Termín zarezervovaného nájmu: 

Datum uskutečnění rezervace:  

 

Vaše jméno a příjmení:  

Vaše adresa:  

 

Zaplacený rezervační poplatek zašlete prosím na můj bankovní účet číslo: 

č.ú.:  

IBAN: 

SWIFT:  

 

Datum:   

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________ 

                                                           
1
 Nehodící škrtněte. 



 

Příloha č.2 – Znění smlouvy 

SMLOUVA O NÁJMU BYTU A PARKOVACÍHO STÁNÍ 

      č.       

Smluvní strany: 

CTR Albertov a.s. 
se sídlem Praha 2, Na slupi 2102/2b, PSČ 120 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce 3487 
zastoupena:       a       na základě plné moci 
IČ: 639 98 947, DIČ: CZ63998947 
bankovní spojení: Expobank CZ a.s., číslo účtu: 5340320003/4000, VS:       

IBAN CZ30 4000 0000 0053 4032 0003, SWIFT: EXPNCZPP 

dále jen "Pronajímatel" 
 
a 
 
pan/paní                          
dat. nar.:  
bytem: 
číslo OP/číslo pasu:  
tel:                  
e-mail:  
dále jen „Nájemce“ 
 

obě uvedené strany se níže uvedeného dne a roku v souladu s § 2235 an. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění dohodly na této Smlouvě: 

 
Článek 1 

 

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem budovy čp.      , ul.      , Praha 2, ve které 
je umístěn byt       o dispozici      +kk, situovaný ve      . nadzemním podlaží, a 
parkovacího stání č.       umístěného v      . podzemním podlaží tamtéž (dále jen 
„Byt“).        
 

1.2 Pronajímatel přenechává Nájemci do nájmu Byt a parkovací stání k účelům bydlení a 
parkování motorového vozidla. Spolu s Nájemcem budou Byt užívat tyto osoby: 
Jméno a příjmení, datum nar. (u cizinců č. pasu a st. příslušnost):       

Jméno a příjmení, datum nar. (u cizinců č. pasu a st. příslušnost):       

Jméno a příjmení, datum nar. (u cizinců č. pasu a st. příslušnost):       

Jméno a příjmení, datum nar. (u cizinců č. pasu a st. příslušnost):       

Jméno a příjmení, datum nar. (u cizinců č. pasu a st. příslušnost):       

1.3 Nájemné za Byt činí      ,-- Kč za dobu trvání nájmu (dále jen „Nájemné“). Pevná 
paušální cena za služby, a to za dodávku tepla a teplé vody, vodné a stočné a spotřebu 
elektrické energie v Bytě (dále jen „Služby“) činí celkem částku      ,-- Kč včetně DPH 
ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Rozpis paušální ceny za Služby tvoří 
Přílohu č. 3. Nájemné za parkovací stání činí      ,-- Kč za dobu trvání nájmu včetně 
DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nájemné a cena za Služby jsou 
splatné nejpozději k prvnímu dni sjednaného nájmu. V případě neuhrazení těchto plateb 
pozbývá tato Smlouva platnosti. V případě předání Bytu a Parkovacího stání ze strany 
Nájemce před vypršením sjednané doby nájmu, nemá Nájemce nárok požadovat zpět již 
zaplacené poměrné Nájemné  a cenu za Služby. 
 

1.4 Nájemné se sjednává na dobu určitou, a to s účinností od       do      .  
 



 

Článek 2 
 

2.1 Poruší-li Nájemce svou povinnost vyplývající z nájmu zvlášť závažným způsobem, t.j. zejména poškozuje-li 
Byt, Parkovací stání 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 nebo 
Parkovací stání jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno, má Pronajímatel v takovém 
případě právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Nájemce bez zbytečného odkladu 
Byt a Parkovací stání odevzdal. 
 

2.2 Po skončení nájmu je Nájemce povinen předat Pronajímateli Byt a vybavení a parkovací stání bez poškození 
a ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Drobné opravy a náklady spojené s 
běžnou údržbou Bytu, jejichž potřeba vznikla do doby skončení nájmu, zajistí a uhradí Nájemce nejpozději k 
termínu předání Bytu. Pokud tak Nájemce neučiní, zajistí potřebné opravy a běžnou údržbu Pronajímatel na 
náklad Nájemce. Nájemce je povinen předat Pronajímateli veškeré klíče a elektronické karty, které od 
Pronajímatele převzal. 

 

2.3 V případě prodlení s předáním a vyklizením Bytu dle předchozího odstavce má Pronajímatel právo na 
náhradu případné škody a právo na náhradu za užívání Bytu a úhradu paušální částky za Služby 
odpovídající výši sjednaného Nájemného a paušální částky za Služby dle této Smlouvy, event. na úhradu 
dalších plateb, které v souvislosti s prodlením Nájemce vzniknou. Nevyklidí-li Nájemce ke dni skončení 
nájmu Byt a parkovací stání, opravňuje a zmocňuje Pronajímatele Byt a parkovací stání na náklady Nájemce 
vyklidit a věci nacházející se v Bytě uskladnit. Nepřevezme-li si Nájemce uskladněné věci ani ve lhůtě 2 
týdnů po jejich uskladnění Pronajímatelem, Nájemce opravňuje a zmocňuje Pronajímatele k jejich 
odstranění. 

Článek 3 

3.1 Byt bude užíván k bydlení obvyklým způsobem a zároveň tak, aby nebyla dotčena práva vlastníků či 
ostatních nájemců v nemovitosti. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy (např. 
protipožární opatření, bezpečnostní a hygienické předpisy, ochrana životního prostředí apod.), domovní řád a 
provozní řád podzemních garáží. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil s ustanoveními 
ke dni podpisu této Smlouvy platného domovního řádu a provozního řádu podzemních garáží. Dodržování 
příslušných ustanovení Smlouvy, domovního řádu a provozního řádu podzemních garáží osobami, které Byt 
s Nájemcem užívají, je povinen zajistit Nájemce.  

 
3.2   Nájemce není oprávněn přenechat Byt a garážové stání do užívání třetí osobě.  

     
3.3 Nájemce je povinen umožnit na požádání Pronajímatele přístup do Bytu k provedení příslušných oprav a 

údržby a za účelem kontroly stavu Bytu. Bez předchozího oznámení či žádosti je Pronajímatel oprávněn 
vstoupit do Bytu pouze v případě havárií, ohrožujících jiné prostory v objektu či celý objekt, ke kterým dojde 
v době nepřítomnosti Nájemce. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv vstoupit na předzahrádku za účelem její 
údržby (zejména sekání trávy) s použitím venkovní přístupové branky. 

  
3.4 Potřebu provedení oprav v Bytě je Nájemce povinen Pronajímateli včas oznámit. Potřebu provedení 

havarijních oprav je Nájemce povinen oznámit Pronajímateli neprodleně po zjištění závady, jinak je 
odpovědný za škody, které Pronajímateli vzniknou porušením oznamovací povinnosti. 

 
3.5 Nájemce ani osoby, které Byt užívají, nejsou oprávněni provádět stavební ani jiné podstatné úpravy v Bytě. 

Zakázány jsou i drobné zásahy do podlah, stěn a stropů ( např. vrtání a zatloukání).  
 
3.6    Nájemce je dále povinen bezodkladně nahlásit Pronajímateli veškeré škody v Bytě a zároveň je povinen 

učinit veškerá neodkladná opatření k zabránění rozšíření vzniklých škod. Nájemce je odpovědný za škodu 
vzniklou v důsledku porušení povinnosti škodu bezodkladně nahlásit. 

 

3.7 Nájemce je odpovědný za škody vzniklé v Bytě a na vybavení umístěném v Bytě, způsobených ať úmyslně 
či z nedbalosti v souvislosti s užíváním Bytu.  

 
Článek 4 

 

4.1 Pronajímatel předá Nájemci všechny potřebné klíče a elektronické karty či čipy pro vstup do budovy a Bytu a 
ovladač k Parkovacímu stání. 

 
4.2 Pronajímatel neodpovídá za majetek Nájemce ani osob, které Byt spolu s Nájemcem užívají, umístěný a 

instalovaný v Bytě či na/v budově jako takové. Veškerý takový majetek si Nájemce pojišťuje na své náklady, 
a to na všechna rizika. 

 
Článek 5 

 



 

5.1 V případě, že je Smlouva či kterákoli její část (včetně příloh) uzavřena ve více jazykových verzích, je 
v případě rozporu mezi těmito jazykovými verzemi rozhodující jazyková verze česká. 

 
5.2 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  
 
5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vzniku 

sjednaného nájemního poměru. Veškeré změny Smlouvy mohou být prováděny pouze se souhlasem obou 
Smluvních stran, a to formou číslovaných písemných dodatků. Veškeré případné přílohy Smlouvy tvoří její 
nedílnou součást. 
 

5.4 Nájemce má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

 
5.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy a že tato Smlouva byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
   V Praze dne            V Praze dne       
 
 
 
    ___________________________    ___________________________
   
                     Pronajímatel                      Nájemce 

 

http://www.coi.cz/

