
Vzory smluv zdarma ke stažení 

Pro stažení klikněte na tuto ikonu  u příslušné smlouvy nebo dokumentu a po zadání e-mailové 
adresy Vám bude ihned odeslána zpráva, v jejíž příloze naleznete vybranou smlouvu ve formátu 
Microsoft® Word. 

Faktura, Objednávka 

Faktura  nejstahovanější vzory smluv 

Objednávka   nejstahovanější vzory smluv 

Smlouvy o půjčce a k zajištění a změně závazků 

Smlouva o půjčce finančních prostředků  nejstahovanější vzory smluv 

Směnka   nejstahovanější vzory smluv 

Směnka vlastní  

Směnka cizí  

Bianco směnka - směnečné vyplňovací prohlášení  

Uznání dluhu  

Zástavní smlouva k nemovitosti  
  
Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí  

  
  

Kupní, směnné a darovací smlouvy na nemovitosti 
  
 

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem - obecná   nejstahovanější vzory smluv 
  
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k domu s pozemkem  
  
Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytu  
  
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nebytovému prostoru  
  
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku  
  
Kupní smlouva o převodu vlastnictví ke komerčnímu objektu  
  
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k rekreačnímu objektu  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem – obecná  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví k domu s pozemkem  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví k bytu  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví k pozemku  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví ke komerčnímu objektu  
  
Darovací smlouva o převodu vlastnictví k rekreačnímu objektu  
  
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 
 
Smlouva o směně bytu za dům  
Smlouva o směně domu za dům  
  

http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1165741406.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1174424388.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1182938349.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187118734.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1188920501.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1167947804.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1167947826.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1167947853.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1175192921.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119872.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119880.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1183661716.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119068.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119085.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119102.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119118.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119135.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119151.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119180.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187508412.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119209.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119225.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119242.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119255.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119273.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119343.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119293.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119307.doc


Smlouva o směně pozemků  
  
Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy  
 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě  k nemovitostem 
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – obecná  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – byt  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – dům  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti - komerční objekt  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti - nebytový prostor  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti – pozemek  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti - rekreační objekt  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – obecná  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy -  dům  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – byt  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr.kupní smlouvy – kom. objekt 

 
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – nebyt. prostor 

 
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – pozemek  
  
Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti  s vloženým návr. kupní smlouvy – rekr. objekt 

 
  
Smlouvy o převodu členských práv a povinností 
  
Smlouvy o budoucím převodu členských práv a povinností k bytu  
  
Smlouvy o budoucím převodu členských práv a povinností k nebytovému prostoru  
  
Smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytu  
  
Smlouvy o převodu členských práv a povinností k nebytovému prostoru  
  
Nájemní smlouvy k nemovitostem 
  
 

Nájemní smlouva k bytu  nejstahovanější vzory smluv 

  

Smlouva o nájmu nebytového prostoru  

  

Výpověď nájmu bytu nájemcem  

  

Výpověď nájmu nebytového prostoru nájemcem   

http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119319.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119332.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119438.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119454.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119471.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119483.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119496.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119509.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119520.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119537.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119550.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119561.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119572.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119584.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119599.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119611.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119781.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119791.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119803.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119818.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187118957.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1167947042.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1167858235.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1167858250.doc


  

Kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce movité věci 
  

Kupní smlouva obchodní na dodání zboží  
  
Kupní smlouva o prodeji movité věci – obecná  

  
 
Kupní smlouva na prodej automobilu nejstahovanější vzory smluv 
  
Kupní smlouva na prodej motocyklu  

  
Plná moc na převod automobilu na dopravním inspektorátu  
  
Smlouva o výpůjčce movité věci - obecná  

  
Smlouva o výpůjčce movité věci automobilu  

  

Smlouvy o dílo 

  

Smlouva o dílo - stavba   

  

Zprostředkovatelské smlouvy 

   

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej domu  

  

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej bytu  

  

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej nebytového prostoru  

  

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej pozemku  

  

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej komerčního objektu  

  

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej  rekreačního objektu  

  

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej domu  

  

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej bytu  

  

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej nebytového prostoru  

  

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej pozemku  

  

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej komerčního objektu  

  

Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej rekreačního objektu   

  

Zprostředkovatelská smlouva na převod obchodního podílu  

  

Smlouva o zprostředkování obchodu  
  
Výpověď smlouvy o zprostředkování  
  

Smlouvy mandátní, o obch. zastoupení, o vykonání činnosti 
 
Mandátní smlouva  

http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187119988.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120015.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120034.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120052.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120125.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120100.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120113.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187982895.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895495.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895508.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895516.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895526.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895535.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895597.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895613.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895623.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895636.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895646.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895657.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1168895667.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120184.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120173.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120194.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120212.doc


  
Smlouva o obchodním zastoupení  
  
Smlouva o ubytováni  
  
Smlouva o přepravě nakladu  
  
  
Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce 
 
Pracovní smlouva  
 
Dohoda o provedeni práce  
  
Dohoda o hmotné odpovědnosti  
  
Skončení pracovního poměru dohodou  
  

Plná moc 
 
Plná moc - obecná  
  
  

Ostatní 
    

Vzor žaloby k rozhodčímu řízení    

  

kalkulátor poplatků za rozhodčí řízení   

  

 

http://www.rozhodcispolecnost.cz/kalkulator.htm
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120222.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120232.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120242.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120265.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120277.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120290.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120303.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1187120316.doc
http://www.rozhodcispolecnost.cz/redakce/ke_stazeni/10/1180249719.doc

