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Zpráva na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.12.2019

Úprava postupu při sjednávání nájemních smluv, popř. dodatků k
nájemním smlouvám u obecních bytů svěřených do správy MČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Jednostranné zvýšení nájemného
Příloha č. 3 - Výše nájemného při uzavření Dohody o úpravě
nájemného z bytu
Příloha č. 4 - Ekonomické nájemné pro potřeby statutárního města
Brna
Příloha č. 5 - Výše nájemného

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Rousková Martina, Bc. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
stanovení výše nájemného v domech svěřených do správy MČ Brnostřed (viz příloha č. 5 tohoto materiálu) a
ukládá
bytovému odboru postupovat v souladu s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 47. Rada městské části Brno-střed projednala dne 25.11.2019 s
výsledkem:
Usnesení
RMČ/2019/47/19
Úprava
postupu
při
sjednávání
nájemních smluv, popř. dodatků k nájemním smlouvám u obecních
bytů svěřených do správy MČ BS
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RMČ BS na 47. schůzi, konané dne 25.11.2019,
souhlasí
se stanovením výše nájemného v domech svěřených do správy MČ
Brno-střed (viz příloha č. 5 tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit stanovení výše nájemného v domech svěřených do
správy MČ Brno-střed (viz příloha č. 5 tohoto materiálu) a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 11.12.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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 21. Komise
výsledkem:

bytová

RMČ

BS

projednala

dne

14.11.2019

s

Usnesení 21.8.5.
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se stanovením výše
nájemného v domech svěřených do správy MČ Brno-střed (viz
příloha č. 5 tohoto materiálu)
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
stanovení výše nájemného v domech svěřených do správy MČ Brnostřed (viz příloha č. 5 tohoto materiálu)
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
Na základě požadavku a návrhu Mgr. Jana Mandáta, LL.M., uvolněného člena ZMČ BS pro
dopravu a bydlení a na základě doporučení, která vyplynula z pracovních schůzek, na kterých
byla řešena problematika výše nájemného, je předložen k projednání materiál, týkající se
stanovení výše nájemného za byt při uzavření nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní
smlouvě (viz příloha č. 5 tohoto materiálu).
1) V minulosti bylo usnesením ZMČ BS č. 311.20. ze dne 20.06.2012 schváleno jednostranné
zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění, a to pro standardní byty a pro
byty se sníženou kvalitou, s účinností od 01.12.2012 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu –
v usnesení ZMČ BS č. 311.20. uvedeno jako příloha č. 1).
Výše nájemného byla s výjimkou katastrálního území Trnitá / Zábrdovice stanovena na
96 Kč/m2/měsíc, popř. 87 Kč/m2/měsíc, a to s ohledem na kvalitu bytu. Výše nájemného pro
katastrální území Trnitá / Zábrdovice byla stanovena na 66 Kč/m2/měsíc, popř. 59
Kč/m2/měsíc, a to s ohledem na kvalitu bytu.
Současně byla ZMČ BS schválena možnost pro nájemce bytů v domech svěřených do správy
MČ Brno-střed, že v případě uzavření „Dohody o úpravě nájemného z bytu“ mezi statutárním
městem Brnem, MČ Brno-střed jako pronajímatelem a nájemcem bytu se neuplatní výše
specifikované jednostranné zvýšení nájemného s účinností od 01.12.2012, ale nájemné bude
zvyšováno postupně. V těchto případech mělo být od roku 2016 každoročně k 01.07. nájemné
zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok (viz příloha č. 3 tohoto materiálu - v usnesení
ZMČ BS č. 311.20. uvedeno jako příloha č. 2).
2) Shora uvedené částky nájemného byly schváleny pouze pro potřeby jednostranného zvýšení
nájemného, nikoliv pro potřeby stanovení výše nájemného za byt při uzavření nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě.
Z tohoto důvodu a s odvoláním na Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed, účinná od 01.10.2017,
byla a je výše nájemného při uzavření nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě vždy
schvalována jednotlivými usneseními RMČ BS pro každý pronajímaný byt samostatně, a to dle
Článku 7, písm. A).
Výjimku představuje stanovení nájemného v domech Cejl 49, Brno a Bratislavská 41, Brno,
jehož výši schválila 152. RMČ BS dne 04.09.2017, usnesením RMČ/2017/152/75, a to dle
přílohy č. 2, ve které je mimo jiné uvedeno:
Dům Cejl 49, Brno
77,45 Kč/m2/měsíc
s účinností od 01.10.2017
2
Dům Bratislavská 41, Brno 77,45 Kč/m /měsíc
s účinností od 01.01.2018
Nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
3) Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, účinná od 01.10.2017,
stanovila (v Článku 4, odst. 3) mimo jiné i minimální výši nájemného, a to takto:
- u nově uzavíraných nájemních smluv či dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů
zvláštního určení, bytů sociálních, startovacích, prostupných a ve sdíleném bydlení, nesmí
být nižší než 57,20 Kč/m2/měsíc s tím, že bude každoročně upravována o míru inflace
vyhlášenou ČSÚ

- u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného obecního bytu
žadateli o byt nesmí být nižší než ekonomické nájemné stanovené pro potřeby statutárního
města Brna dle jednotlivých městských částí s mírou kapitalizace 1,7 1) a bude každoročně
upravována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
V městské části Brno-střed představuje ekonomické nájemné (v případě domu realizovaného
zděnou technologií a v případě kapitalizace 1,7 %) částku 77,45 Kč/m2/měsíc (viz příloha č. 4
tohoto materiálu).
Příloha č. 4 - Ekonomické nájemné pro potřeby statutárního města Brna je součástí materiálu
„Stanovení ekonomického nájemného pro potřeby statutárního města Brna – prosinec 2016,
a to pro byty do 100 m2 podlahové plochy“, na který je odkazováno v Článku 4, odst. (3)
Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
Maximální výše nájemného není těmito pravidly nijak stanovena.
4) Od roku 2016 se v souladu s příslušnými usneseními orgánů samosprávy MČ BS a v souladu
se smluvním ujednáním začalo u bytů uplatňovat každoroční zvyšování nájemného o míru
inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok.
Přehled průměrné roční míry inflace a její dopad na výši nájemného 96 Kč/m2/měsíc:
od 01.07.2016
96,29 Kč/m2/měsíc
podle inflace za rok 2015 ve výši 0,3 %
podle inflace za rok 2016 ve výši 0,7 %
od 01.07.2017
96,96 Kč/m2/měsíc
2
od 01.07.2018
99,38 Kč/m /měsíc
podle inflace za rok 2017 ve výši 2,5 %
od 01.07.2019
101,46 Kč/m2/měsíc
podle inflace za rok 2018 ve výši 2,1 %
5) Dle Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritérií a způsobu výběru žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed, Článek 7 může RMČ BS rozhodnout o přidělení
bytu dle Varianty II, tj. „žadatel v žádosti o pronájem bytu nabídne výši nájemného za m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena)“.
V případech, kdy se RMČ BS rozhodla postupovat dle Varianty II, bylo stanoveno min.
nájemné za byt ve výši 96 Kč/m2/měsíc, v případě pronájmu parkovacího stání bylo stanoveno
min. nájemné ve výši 2.000 Kč/parkovací stání/měsíc.
Tam, kde bylo aplikováno nabídkové nájemné, nabídli žadatelé v období od dubna 2017 do září
2019 za jednotlivé byty výši nájemného v rozmezí od 96 Kč/m2/měsíc do 300 Kč/m2/měsíc a za
jednotlivá parkovací stání v rozmezí od 2.000 Kč/měsíc do 3000 Kč/měsíc.
6) Ve vyjádření pana Ing. arch. Jana Borůvky, CIPS – generálního sekretáře Asociace realitních
kanceláří České republiky ze dne 19.08.2019 je uvedeno toto: „na základě Vaší žádosti
o poskytnutí informace o průměrné výši nájemného v širším centru Brna Vám sděluji, že z naší
poslední aktualizace informací o realizovaných nájmech – stažené k prvnímu kvartálu letošního
roku – vyplývá, že se cena nájmu (bez služeb) nejčastěji pohybovala v rozmezí 211 až 240 Kč
za m2 bytu“.
7) Z odborného vyjádření 0319 ze dne 13.09.2019 k výši nájemného na území MČ Brno-střed
vyplývá „výše průměrných obvyklých sazeb nájmů bytů pro obvod městské části Brno střed“
v jednotlivých katastrálních územích takto:
Město Brno
172 Kč/m2/měsíc
Stránice
185 Kč/m2/měsíc
Černá Pole
136 Kč/m2/měsíc
Staré Brno
155 Kč/m2/měsíc

Veveří
Trnitá
Pisárky

199 Kč/m2/měsíc
141 Kč/m2/měsíc
296 Kč/m2/měsíc

8) Je na rozhodnutí orgánů samosprávy MČ BS, aby plošně stanovily, v jakých případech a za
jakou výši nájemného budou uzavírány nájemní smlouvy k nově přidělenému běžnému
obecnímu bytu a nájemní smlouvy, popř. dodatky k nájemním smlouvám k bytu nikoliv nově
přidělenému (viz příloha č. 5 tohoto materiálu).
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob výběru žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed,“, účinná od 01.10.2017, Článek 7, písm. A):
„A) Běžné obecní byty
(1) se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
(2) s nabídkou nájemného ze strany žadatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen žadateli s ohledem na jednu z variant pronájmu, o které předem
rozhodne RMČ BS:
Varianta I: žadatel požádá o pronájem bytu (výše nájemného bude předem pevně
stanovena)
Varianta II: žadatel v žádosti o pronájem bytu nabídne výši nájemného za m2/měsíc (min.
výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:
- doba nájmu bude stanovena na dobu určitou max. dva roky
- splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu bude
stanovena dva měsíce předem (a to tak, že nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno)
- výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv (popř. u nově uzavíraných
dodatků k nájemním smlouvám) na pronájem uvolněného běžného obecního bytu bude
stanovena v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města
Brna a bude každoročně k 01.07. zvyšována pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu
(s výjimkou bytů sociálních), musí obsahovat závazek nájemce provést v evidenci
obyvatel změnu svého trvalého bydliště do MČ Brno-střed pronajatého bytu (a to
nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy, popř. jejího dodatku) včetně
následného postupu s tím souvisejícího
- uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti, přičemž náklady na jeho sepsání uhradí nájemce.“
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, účinná od
01.10.2017, Článek 4, odst. 2):
„2) Předmětem pronájmu může být pouze byt způsobilý k užívání. Město, ve svěřeném majetku
městská část, nemůže po žadateli požadovat opravu bytu vlastním nákladem ani náhradu
nákladů na opravy bytu provedené pronajímatelem či předchozím nájemcem.“
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, účinná od
01.10.2017, Článek 4, odst. (3):
„(3) Výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv či nově uzavíraných dodatků
k nájemním smlouvám na pronájem bytů zvláštního určení, bytů sociálních, startovacích,

prostupných a ve sdíleném bydlení, nesmí být nižší než 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně
upravována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
Výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného
obecního bytu žadateli o byt nesmí být nižší než ekonomické nájemné stanovené pro potřeby
statutárního města Brna dle jednotlivých městských částí s mírou kapitalizace 1,7 1) a bude
každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
Určení výše nájemného u nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám na pronájem
běžného obecního bytu bude na rozhodnutí pronajímatele.
Toto ustanovení se nevztahuje na byty postavené s pomocí dotací, kde je výše nájemného
stanovena podmínkami poskytnutí dotace.
1)

Stanovení ekonomického nájemného pro potřeby statutárního města Brna – prosinec 2016,
a to pro byty do 100 m2 podlahové plochy“

Poznámka:
V městské části Brno-střed představovalo ekonomické nájemné v roce 2016 (v případě domu
realizovaného zděnou technologií a v případě kapitalizace 1,7 %) částku 77,45 Kč/m2/měsíc.
11. ZMČ BS konané dne 20.06.2012 projednalo s výsledkem:
Usnesení 311.20. Úprava nájemních vztahů
ZMČ BS na 11. zasedání, konaném dne 20.6.2012, projednalo a
schvaluje
v domech svěřených do správy městské části Brno-střed, jednostranné zvýšení nájemného dle
zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění, a to pro standardní byty a byty se sníženou kvalitou
dle přílohy č. 1 – varianta č. III, s účinností od 01.12.2012,
schvaluje
že v případě uzavření „Dohody o úpravě nájemného z bytu“ mezi Statutárním městem Brnem,
MČ Brno-střed jako pronajímatelem a nájemcem bytu v domě svěřeném do správy městské
části Brno-střed, se neuplatní jednostranné zvýšení nájemného u standardních bytů a u bytů se
sníženou kvalitou dle přílohy č. 1 – varianta č. III, s účinností od 1.12.2012, ale nájemné bude
zvyšováno postupně takto:
- na období od 1.12.2012 do 31.12.2013 bude nájemné zvýšeno dle přílohy č. 2
- na období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bude nájemné zvýšeno dle přílohy č. 2
- na období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bude nájemné zvýšeno dle přílohy č. 2
- od roku 2016 bude každoročně k 1.7. nájemné zvyšováno pronajímatelem o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní
rok,
přičemž nabídka možnosti uzavřít „Dohodu o úpravě nájemného z bytu“ platí 3 měsíce od
doručení nabídky nájemci.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 2 proti, 7 zdržel se
Usnesení k bodu 23 bylo přijato.
152. RMČ BS ze dne 04.09.2017 projednala s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/152/75 Stanovení výše nájemného
RMČ BS na 152. schůzi, konané dne 04.09.2017,
schvaluje
výši nájemného v domech svěřených městské části Brno-střed (dle přílohy č. 2), a to

v souladu s Článkem 4, odst. (3) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna (účinných od 01.10.2017) a
ukládá
bytovému odboru a organizační složce Správa nemovitostí městské části Brno-střed
postupovat v souladu s usnesením.
Termín: 01.10.2017
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Příloha č. 2 (k usnesení RMČ/2017/152/75)
V souladu s Článkem 4, odst. (3) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního
města Brna (účinných od 01.10.2017) je stanovena výše nájemného u nově uzavíraných
nájemních smluv na pronájem bytů či u nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám na
pronájem bytů v níže uvedených domech takto:
Dům Cejl 49, Brno

77,45 Kč/m2/měsíc

s účinností od 01.10.2017

Dům Bratislavská 41, Brno 77,45 Kč/m2/měsíc

s účinností od 01.01.2018

Nájemné bude každoročně k 01.07. zvyšováno pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou
přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

Příloha materiálu č. 2
Jednostranné zvýšení nájemného (v usnesení ZMČ BS č. 311.20. uvedeno jako příloha č. 1)
Nejvyšší
současné hodnoty
aktuálního
nájemného
Kč/m2/měsíc

Katastrální území
Staré Brno/ Veveří /
Stránice / Černá
Pole
Pisárky
Město Brno
Štýřice
Trnitá /Zábrdovice

Cílová hodnota
nájemného
Kč/m2/měsíc

Byt se
Byt se
sníženou
sníženou
"Standard" kvalitou "Standard" kvalitou

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Návrh zvýšení
nájemného na 87 %
cílového nájemného
Kč/m2/měsíc

Návrh zvýšení
nájemného na 90 %
cílového nájemného
Kč/m2/měsíc

Návrh na
jednostranné zvýšení
nájemného sjednocení
nájemného
Kč/m2/měsíc

"Standard"

Byt se
sníženou
kvalitou

Návrh MMB
v domech
nesvěřených
MČ
Kč/m2/měsíc

Byt se
Byt se
Byt se
sníženou
sníženou
sníženou
"Standard" kvalitou "Standard" kvalitou "Standard" kvalitou

66,65
66,76
65,84
90,00

53,04
52,36
27,80

111,97
111,28
102,86
100,08

100,77
100,16
92,58
90,07

97,41
96,81
89,49
87,07

87,67
87,14
80,54
78,36

100,77
100,15
92,57
90,07

90,69
90,14
83,32
81,06

96
96
96
96

87
87
87
87

96
96
96
96

96
96
92,58
90,07

52,6 /
60,75

41,75 / 58

75,91

68,32

66,04

59,44

68,32

61,49

66

59

75,91

68,32

Jednostranné zvýšení nájemného se nevztahuje na nájemné v bytech
- jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu
nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace
- zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993
- přidělených na opravu vlastním nákladem, kde je nájemné sjednáno dohodou v souladu s platnou metodikou (2,5 násobek regulovaného
nájemného s umořováním ve výši 1,5 násobku regulovaného nájemného)

Příloha materiálu č. 3
Výše nájemného při uzavření Dohody o úpravě nájemného z bytu (v usnesení ZMČ BS č. 311.20. uvedeno jako příloha č. 2)

Příloha materiálu č. 4

Příloha materiálu č. 5

a) Výše nájemného při uzavření nájemní smlouvy
k nově přidělenému běžnému obecnímu bytu
Kategorie nájemného

Výše nájemného
(v Kč/m2/měsíc)

Kategorie nájemného č. 1

99

Kategorie nájemného č. 2

130

Kategorie nájemného č. 3

150

Parkovací stání (pokud je součástí bytu)

2.000 Kč/měsíc/parkovací stání

1) Částky nájemného uvedené ve sloupci „Výše nájemného“ jsou v uvedené výši účinné od
01.01.2020. Částky nájemného, za jaké budou uzavírány nájemní smlouvy, budou následně
stanovovány takto: bez dalšího schválení budou každoročně k 01.07. zvyšovány o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
2) V případě, že bude mít byt plochu (včetně sklepa, balkonu, lodžie, terasy apod. s výjimkou
parkovacího stání) větší než 120 m2, potom bude nájemné v Kč/měsíc stanoveno takto: částka
nájemného v Kč/m2/měsíc bude u plochy do 120 m2 včetně počítána v plné výši a u plochy nad
120 m2 bude násobena koeficientem 0,80.
3) „Kategorie nájemného“ odpovídají stavebně technickému stavu bytu, přičemž zařazení bytu do
příslušné kategorie nájemného provede správce bytu s přihlédnutím ke stavu bytu a nákladům
vynaloženým na opravy.
4) Stanovená „Výše nájemného“ se nevztahuje na uzavírání nájemních smluv s právnickými
osobami.
5) V odůvodněných případech může výši nájemného stanovit Komise bytová RMČ BS a následně
RMČ BS individuálně.
6) O kategorii nájemného u případů, které nelze podřadit pod žádnou kategorii nájemného, rozhoduje
individuálně Komise bytová RMČ BS a následně RMČ BS.

Kategorie nájemného č. 1
Jedná se zpravidla o byt, který je plně způsobilý k užívání, avšak nebyl pronajímatelem ani nájemcem
celkově opravený nebo vykazuje určité znaky morálního opotřebení.
Kategorie nájemného č. 2
Jedná se zpravidla o byt celkově opravený pronajímatelem nebo nájemcem.
Kategorie nájemného č. 3
Jedná se zpravidla o byt celkově opravený pronajímatelem nebo nájemcem v domě, který je celkově
opravený.
Výše uvedené nabývá účinnosti dne 01.01.2020 a vztahuje se pouze na případy, které projedná jak
Komise bytová RMČ BS, tak následně RMČ BS až po 01.01.2020 a rovněž tak na případy, které
projedná RMČ BS až po 01.01.2020 bez předchozího projednání v Komisi bytové RMČ BS.

b) Výše nájemného při uzavření nájemní smlouvy
(popř. dodatku k nájemní smlouvě) k bytu nikoliv nově přidělenému
Kategorie případů

Výše nájemného
(v Kč/m2/měsíc)

Prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou
Prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou
(po ukončení umořování nájemcem vložených nákladů)
Narovnání právního stavu
77,45
- poslední nájemné: 77,44 Kč/m2/měsíc a méně
2
2
88
- poslední nájemné: 77,45 Kč/m /měsíc až 87,99 Kč/m /měsíc
99
- poslední nájemné: 88,00 Kč/m2/měsíc až 99 Kč/m2/měsíc
2
výše posledního nájemného
- poslední nájemné: více než 99 Kč/m /měsíc (s výjimkou
případů zvýšeného nájemného z důvodu neprovedené změny
trvalého bydliště)
Prodloužení nájemního vztahu na dobu neurčitou
99
- poslední nájemné: 99 Kč/m2/měsíc a méně
výše posledního nájemného
- poslední nájemné: více než 99 Kč/m2/měsíc (s výjimkou
případů zvýšeného nájemného z důvodu neprovedené změny
trvalého bydliště)
výše posledního nájemného/
Parkovací stání (pokud je součástí bytu)
měsíc/parkovací stání
1) Částky nájemného uvedené ve sloupci „Výše nájemného“ jsou v uvedené výši účinné od 01.01.2020.
Částky nájemného, za jaké budou uzavírány nájemní smlouvy, popř. dodatky k nájemním smlouvám,
budou následně stanovovány takto: bez dalšího schválení budou každoročně k 01.07. zvyšovány o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí
kalendářní rok. (V souvislosti s tím budou každoročně stejným způsobem zvyšovány i limity
„posledního nájemného“ uvedené ve sloupci „Kategorie případů“.)
2) Při prodloužení nájemního vztahu i narovnání právního stavu bude plocha sklepa, balkonu, lodžie,
popř. terasy započítána pro potřeby stanovení nájemného v plné výši.
3) Stanovená „Výše nájemného“ se nevztahuje na případy, u kterých je nájemné stanoveno předchozím
rozhodnutím RMB, popř. MMB (např. sociální byt, startovací byt) nebo u kterých je nájemné
stanoveno podmínkami poskytnutí dotace. Stejně tak se nevztahuje na uzavírání nájemních smluv,
popř. dodatků k nájemním smlouvám s právnickými osobami, dále na pronájem bytů v domech
s pečovatelskou službou a obytných buněk.
4) Nájemné bude v průběhu nájemního vztahu každoročně k 01.07. zvyšováno o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
Výjimku představují případy, u kterých tomuto zvýšení o inflaci brání např. předchozí rozhodnutí
RMB, popř. MMB o výši nájemného nebo u kterých je nájemné stanoveno podmínkami poskytnutí
dotace.
5) Vymezení pojmu „poslední nájemné“: jedná se o poslední výši smluvně sjednaného nájemného
(v případě prodloužení nájemního vztahu), popř. poslední výši bezdůvodného obohacení
odpovídající nájemnému (v případě narovnání právního stavu), bez slevy (např. z důvodu
technického stavu) a bez snížení (např. z důvodu umořování nájemcem vložených nákladů).
6) V odůvodněných případech může výši nájemného stanovit Komise bytová RMČ BS a následně RMČ
BS individuálně.
7) O výši nájemného u případů, které nelze podřadit pod žádnou kategorii případů, rozhoduje
individuálně Komise bytová RMČ BS a následně RMČ BS.
Výše uvedené nabývá účinnosti dne 01.01.2020 a vztahuje se pouze na případy, které projedná jak
Komise bytová RMČ BS, tak následně RMČ BS až po 01.01.2020 a rovněž tak na případy, které
projedná RMČ BS až po 01.01.2020 bez předchozího projednání v Komisi bytové RMČ BS.

