MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED
bod jednání číslo

5

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.02.2021

Pravidla pronájmu bytů
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna
Příloha č. 3 - Stávající pravidla pronájmu bytů v městské části
Brno-střed a Kritéria
Příloha č. 4 - Návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií s revizemi (na BK)
Příloha č. 5 - Návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií (na BK)
Příloha č. 6 - Návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií s revizemi po KLO
Příloha č. 7 - Návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií po KLO
Příloha č. 8- Návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií s revizemi po KSZOZ
Příloha č. 9 - Návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritérií po KSZOZ

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Žilková Veronika, Bc. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a
způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brnostřed (viz příloha č. 9 tohoto materiálu),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Pravidel pronájmu bytů v
městské části Brno-střed a Kritérií a způsobu výběru žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed (viz příloha č. 9
tohoto materiálu) a
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ukládá
vedoucí Odboru bytového ÚMČ BS zajistit podpis výše uvedeného
dokumentu a jeho zaslání statutárnímu městu Brnu na vědomí do
10 dnů po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Brnostřed.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 101. RMČ BS projednala dne 02.02.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/101/02 Pravidla pronájmu bytů
RMČ BS na 101. schůzi, konané dne 02.02.2021,
projednala
Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a
způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brnostřed (viz příloha č. 9 tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit Pravidla pronájmu bytů v městské části Brnostřed a Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské
části
Brno-střed
(viz
příloha
č. 9
tohoto
materiálu),
odkládá
rozhodnutí ve věci notářské doložky vykonatelnosti dle
doporučení KSZOZ na příští RMČ BS a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10.02.2021
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
omluven

Termín:

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

 2. Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských
záležitostí RMČ BS projednala dne 01.02.2021 s výsledkem:
Usnesení 2/2021.5.1.:
KSZOZ
bere na vědomí
návrh Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed a
požaduje zapracovat následující připomínky:
 ČLÁNEK 4, PÍSMENO A), BOD 3)
(3) Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z
evidence, může o nové zařazení do evidence požádat
nejdříve za jeden rok 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo
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oznámení o vyřazení doručeno. V případě nepřevzetí zásilky
bude za den doručení považován den uložení zásilky na
poště. (Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není
vyřazení žadateli oznamováno.)
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Brodzáková

Fuchsová

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Lenhartová

Nováková

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

zdržela se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení 2/2021.5.2.:
 ČLÁNEK 4, odst. 4, písm. d)
doporučení řešení od příslušného sociálního odboru v
případě, že je žadatel v rozvodovém řízení nebo rozvodové
řízení bylo ukončeno rozvodem manželství, a dosud nedošlo
k vypořádání společného jmění k bytovému či rodinnému domu
nebo bytu
Zrušit písmeno d)
Zařadit samostatný odstavec těsně před bod 5 v tomto
znění:
Je-li žadatel v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení
bylo ukončeno rozvodem manželství, může být zapsán
v seznamu žadatelů, i když dosud nedošlo k vypořádání
společného jmění k bytovému či rodinnému domu nebo bytu a
řešení doporučí příslušný sociální odbor.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Brodzáková

Fuchsová

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Lenhartová

Nováková

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení 2/2021.5.3.:
 ČLÁNEK 5, PÍSMENO A), BOD 2)
g) je-li žadateli po jeho zařazení do evidence některou
městskou částí města či městem pronajat byt.
Hlasování: 10 pro, 0 proti,1 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Brodzáková

Fuchsová

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Lenhartová

Nováková

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

Usnesení 2/2021.5.4.:
 ČLÁNEK 5, PÍSMENO A), BOD 4)
Před předložením materiálu týkajícího se projednání
přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu do RMČ BS
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bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda
žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či
rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno
věcné právo užívání takové nemovité věci. Opačný případ
může být důvodem pro nepřidělení bytu, není ovšem důvodem
pro vyřazení žadatele z evidence před projednáním v RMČ
BS.
Lenka Blaštíková se
připojila ke KSZOZ.

v 16:10

vzdálila,

v 16:12

se

opět

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Brodzáková

Fuchsová

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Lenhartová

Nováková

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

nehlasovala

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení 2/2021.5.5.:
 ČLÁNEK 7 BOD A) PÍSM. a), PODMÍNKY PRONÁJMU BYTŮ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
Pod poslední odrážkou článku 7 bodu A) písm. a) je jako
podmínka pronájmu bytů stanovena podmínka uzavření dohody
o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, přičemž náklady na jeho sepsání uhradí
nájemce městská část.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Brodzáková

Fuchsová

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Lenhartová

Nováková

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení 2/2021.5.6.:
KSZOZ
doporučuje
Radě MČ projednat a doporučit ZMČ BS schválit Pravidla
pronájmu bytů v městské části Brno-střed ve smyslu uvedených
připomínek.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Brodzáková

Fuchsová

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Lenhartová

Nováková

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

pro

pro

zdržela se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 99. RMČ BS projednala dne 25.01.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/99/23 Pronájem bytů
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RMČ BS na 99. schůzi, konané dne 25.01.2021,
odkládá
rozhodnutí a
ukládá
Komisi pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí
RMČ BS materiál projednat.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
omluven

Dumbrovská
omluvena

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

 20. Komise legislativní a organizační RMČ BS projednala dne
20.01.2021 s výsledkem:
Usnesení č. KLO.20.09
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021,
souhlasí
s návrhem Pravidel pronájmu bytů ve správě městské části Brnostřed, který je přílohou č. 5 tohoto materiálu jako protinávrh
JUDr. Závodského postoupený e-mailově dne 19.1.2021 16:04
hod., a to z hlediska právního.
Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
zdržela se

3

Fischerová
zdržela se

pro,

0

Hrabovská
pro

proti,
Chládek
zdržel
se

5

Kubějová
omluvená

zdržel
Lastovecká
omluvená

se,
Prokeš
zdržel
se

usnesení
Sedláková
omluvená

nebylo

Springinsfeld
pro

Machů
zdržel se

Závodský
pro

Usnesení č. KLO.20.10
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021,
souhlasí
s návrhem Pravidel pronájmu bytů ve správě městské části Brnostřed,
který
je
přílohou
č.
5
tohoto
materiálu
se
zapracovanými změnami dle návrhu BO postoupený e-mailově
19.1.2021 13:44 hod, a to z hlediska právního.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Fischerová
pro

Hrabovská
pro

Chládek
pro

Kubějová
omluvená

Lastovecká
omluvená

Prokeš
pro

Sedláková
omluvená

Springinsfeld
pro

Machů
pro

Usnesení č. KLO.20.11
Komise legislativní a
konaném dne 20.1.2021,
souhlasí
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Závodský
pro

s návrhem Kritérií a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu
ve správě městské části Brno-střed, který je přílohou č. 5
tohoto materiálu jako protinávrh JUDr. Závodského postoupený
e-mailově 19.1.2021 16:04 hod., a to z hlediska právního.
Hlasování:
přijato.

3

pro,

0

proti,

5

zdržel

se,

usnesení

nebylo

Dumbrovská

Fischerová

Hrabovská

Chládek

Kubějová

Lastovecká

Prokeš

Sedláková

Springinsfeld

Machů

Závodský

zdržela se

zdržela se

pro

zdržel
se

omluvená

omluvená

zdržel
se

omluvená

pro

zdržel se

pro

Usnesení č. KLO.20.12
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021,
souhlasí
s návrhem Kritérií a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu
ve správě městské části Brno-střed, který je přílohou č. 5
tohoto materiálu předloženého BO, a to z hlediska právního.
Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
pro

5

Fischerová
pro

pro,

3

Hrabovská
proti

proti,

Chládek
pro

0

Kubějová
omluvená

zdržel
Lastovecká
omluvená

se,

Prokeš
pro

usnesení

Sedláková
omluvená

nebylo

Springinsfeld
proti

Machů
pro

Závodský
proti

Usnesení č. KLO.20.13
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021,
doporučuje
RMČ BS projednat a doporučit ZMČ BS schválit Pravidla pronájmu
bytů ve správě městské části Brno-střed, která jsou přílohou
č. 5 tohoto materiálu předloženého BO, a to z hlediska
právního.
Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
pro

5

Fischerová
pro

pro,

2

Hrabovská
proti

proti,
Chládek
pro

1

Kubějová
omluvená

zdržel
Lastovecká
omluvená

se,
Prokeš
pro

usnesení
Sedláková
omluvená

nebylo

Springinsfeld
zdržel se

Machů
pro

Usnesení č. KLO.20.14
Komise legislativní a organizační na svém 20. zasedání,
konaném dne 20.1.2021,
doporučuje
RMČ BS projednat a doporučit ZMČ BS Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu ve správě městské části Brno-střed,
která jsou přílohou č. 5 tohoto materiálu, a to z hlediska
právního.
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Závodský
proti

Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
pro

5

pro,

Fischerová
pro

3

Hrabovská
proti

 46.
Komise
s výsledkem:

proti,
Chládek
pro

bytová

0

Kubějová
omluvená

RMČ

BS

zdržel
Lastovecká
omluvená

se,
Prokeš
pro

projednala

usnesení
Sedláková
omluvená

dne

nebylo

Springinsfeld
proti

Machů
pro

Závodský
proti

14.01.2021

Usnesení 46.6.8.
- komise bytová doporučuje RMČ BS (po předchozím projednání v
Komisi
legislativní
a organizační
RMČ
BS)
projednat
a doporučit ZMČ BS schválit Pravidla pronájmu bytů v městské
části Brno-střed a Kritéria a způsob výběru žadatelů o
pronájem bytu v městské části Brno-střed (viz příloha č. 5
tohoto materiálu)
Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 3 zdrželi se.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Sedláková

Tichá Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Fuchsová

Kylbergerová

Brodzáková

pro

pro

pro

pro

zdržela se

pro

zdržela se

pro

pro

pro

Mandát

Jedelský

Oplatek

pro

pro

zdržel se

Poznámka BO:
1) Návrh nových „Pravidel pronájmu bytů v městské části Brnostřed" a „Kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed" (dále nová pravidla), byl na
Komisi bytové RMČ BS projednán jako příloha č. 5 tohoto
materiálu.
2) Poté byly do návrhu nových pravidel po domluvě s Mgr.
Mandátem, LL.M. a jeho odsouhlasení a současně se souhlasem
Odboru bytového ÚMČ BS zapracovány věcné připomínky vznesené
na Komisi legislativní a organizační RMČ BS, které, i když
byly účelné a důvodné, nebyly předmětnou komisí doporučeny ke
schválení (viz příloha č. 7 tohoto materiálu a verze s
revizemi - viz příloha č. 6 tohoto materiálu).
3) Po zasedání Komise pro oblast sociální, zdravotní a
občanských záležitostí RMČ BS byly do návrhu nových pravidel
(viz příloha č. 7 tohoto materiálu) zapracovány změny
doporučené KSZOZ, a to dle doporučení Mgr. Mandáta, LL.M. (viz
příloha č. 9 tohoto materiálu a verze s revizemi - viz příloha
č. 8 tohoto materiálu).
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
Stávající „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též stávající pravidla) byla
schválena usnesením ZMČ BS/2017/23/22 dne 13.09.2017, s účinností od 01.10.2017 (viz
příloha č. 3 tohoto materiálu).
Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/29. zasedání schválilo dne 20.06.2017 (s účinností od
01.10.2017) usnesením ZM7/2694 nový dokument - „Pravidla pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna“, s úpravou textu schválenou na Z7/41. zasedání ZMB dne
04.09.2018 (s účinností od 04.09.2018) a na Z8/18. zasedání dne 16.06.2020 (s účinností od
01.07.2020); následně k provedení čl. 4 odst. 2 těchto pravidel schválila Rada města Brna na
R8/095 schůzi konané dne 15.07.2020 „Stanovení maximální výše uznatelných nákladů na
provedení drobných prací pro případ jejich kompenzace nájemci“. Poslední úprava textu byla
schválena na Z8/21. zasedání ZMB dne 10.11.2020, s účinností od 10.11.2020 (viz příloha č. 2
tohoto materiálu).
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu je předložen komisi bytové k projednání
návrh zcela nových „Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritérií a způsobu
výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) (viz
příloha č. 5 tohoto materiálu).
Tato nová pravidla vycházejí z výše uvedených „Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna“, schválených Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou
textu schválenou dne 04.09.2018, dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020 a z poznatků získaných při
aplikaci stávajících pravidel.
Na tvorbě návrhu znění nových pravidel se podíleli zástupci Odboru bytového ÚMČ BS,
Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS, Správy nemovitostí MČ BS a dále
příslušní gesční radní.
K podstatným změnám patří např. možnost pronajmout běžný obecní byt na dokončení oprav
vlastním nákladem žadatele, a to pouze z hlediska provádění specifikovaných drobných prací.
Současně jsou blíže upřesněny podmínky pronájmu těchto bytů a podmínky pro podání žádostí
o pronájem těchto bytů. Z dosavadní praxe vyplývá, že je nezbytné přihlédnout při přidělování
bytu i k tomu, zda zvládne žadatel opravit byt, popř. hradit vyšší nájemné, aby nedošlo ke
zhoršení jeho ekonomické situace. Dále byla z pravidel vypuštěna část týkající se startovacích
bytů, a to s ohledem na to, že dle stávající koncepce a situace je tato problematika v gesci
magistrátu města Brna.
Dle Čl. 3 odst. (2) „Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“:
(2) Kritéria musí mít písemnou formu a musí být schválena zastupitelstvem městské části
a zveřejněna na úřední desce městské části.
Městská část je povinna zaslat kritéria městu na vědomí do 10 dnů po jejich schválení
zastupitelstvem městské části.
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Strana Článek

Stručný popis změny

Zastupitelstvo města Brna schválilo nový dokument - „Pravidla
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu jsou přijata i nová
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“,
přičemž s ohledem na rozsah změn nejsou jednotlivé změny konkrétně
uvedeny.

Odkaz na předešlá vydání:
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 1 a „Pravidla pronájmu
bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 2.
Související záznamy a formuláře:
„Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
„Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu“
„Výslovný souhlas“ se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých
údajů
„Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“
Zrušovací ustanovení:
Směrnice č. 40, vydání č. 1 2 - „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob pro výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ – schválená
usnesením ZMČ BS č. 312.02./2017/23/22 dne 1713.0209.2016 2017 (účinnost dne
01.0310.20162017), ve znění změny přijaté ZMČ BS usnesením ZMČ/2016/16/15 dne
14.09.2016 (účinnost dne 01.10.2016) se ruší ke dni xx.xx.xxxx., s výjimkou Čl. V., písm. A),
2

které se vztahuje pouze na byty, o jejichž přidělení bylo rozhodnuto od 01.03.2016 do
30.09.2017.
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Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Článek 1
Účel směrnice a obecná ustanovení
(1) Tato nová „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ navazují na platná
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ schválená
Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou textu schválenou dne 04.09.2018,
dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020.
(2) Tato „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) nahrazují
původní „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob
pro výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též původní
pravidla) účinná od 01.0310.2016 2017. ve znění změny účinné od 01.10.2016 (s výjimkou
čl. V., písm. A) původních pravidel, které se vztahuje pouze na byty, o jejichž přidělení
bylo rozhodnuto od 01.03.2016 do 30.09.2017.
(3) Nová pravidla se nevztahují na pronájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Brno-střed
pro oblast školství. Pronájem těchto bytů je zajišťován v souladu se zřizovacími listinami
a schvaluje jej RMČ BS na základě doporučení komise pro školství.
(4) Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce MČ Brno-střed a v souladu
s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, jejich přidělování
pronájem schvaluje RMČ BS. V odůvodněných případech může RMČ BS rozhodnout
o výjimce z těchto nových pravidel.
Článek 2
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky:
a) ZMČ BS
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
b) RMČ BS
Rada městské části Brno-střed
c) MČ Brno-střed
statutární město Brno, městská část Brno-střed
d) ÚMČ BS
Úřad městské části Brno-střed
e) město
statutární město Brno
f) BO, odbor bytový
Odbor bytový ÚMČ BS
g) OISBD
Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ BS
h) odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní ÚMČ BS
ch) komise bytová
Komise bytová RMČ BS
i) komise pro školství
Komise pro školství, mládež a sport RMČ BS
j) ČR
Česká republika
k) ČSÚ
Český statistický úřad
l) úřad práce
Úřad práce České republiky
m) KN
katastr nemovitostí ČR
n) IČO
identifikační číslo organizace
o) kategorie nájemného
výše nájemného v Kč/m2/měsíc stanovené MČ Brno-střed

Článek 3
4

Vymezení bytů k pronájmu
A) Běžné obecní byty (nemají charakter bytu startovacího a služebního)
(1) se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
(2) s nabídkou výše nájemného ze strany žadatele
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
B) Startovací byty (pro žadatele do 35 let s vymezenými příjmy)
CB) Služební byty (jejich nájem je vázán na výkon práceprací)
Bytové náhradyNáhradní byty
Jsou poskytovány pouze za byty v nevyhovujícím technickém stavu v domech ve správě MČ
Brno-střed (po předchozím stanovisku OISBD, popř. správce domu)., a to s přihlédnutím
k okolnostem.
Bytové náhrady jsou nabízeny pokud možno v takové velikosti a lokalitě, která je přiměřená
velikosti stávajícího bytu a lokalitě, ve které se stávající byt nachází.
Sociální byty
O nájmu všech sociálních bytů rozhoduje město. Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem
sociálního bytu a jeho pronájem upravují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna ve Statutu sociálního bytu.
Žadatelé o sociální byt s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory budou
vybíráni ze žadatelů o běžný obecní byt a MČ Brno-střed je navrhne městu po předchozím
písemném doporučení odboru sociálního a zdravotního.
Článek 4
Žádost a její přílohy
A) Žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žádost se podává na formuláři MČ Brno-střed. Žadatel je povinen pravdivě vyplnit
všechny údaje. Jejich změnu je žadatel povinen písemně oznámit MČ Brno-střed
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Žadatel, který je již nájemcem jiného než sociálního bytu v majetku města, může podat
žádost o zařazení do evidence pouze u té městské části, která je pronajímatelem
žadatelem užívaného bytu nebo jíž náleží k bytu dispoziční právo; přitom nabídne této
městské části jeho uvolnění.
(3)(2)
Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit MČ Brno-střed, zda
na zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost podal.
(4)(3)
Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z evidence, může o nové
zařazení do evidence požádat nejdříve za jeden rok ode dne, kdy mu bylo oznámení
o vyřazení doručeno. V případě nepřevzetí zásilky bude za den doručení považován den
uložení zásilky na poště. (Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není vyřazení žadateli
oznamováno.)
(5)(4)

Žadatel je povinen doložit následující:
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a) „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“, jejíž
součástí bude mimo jiné potvrzení vlastníka bytu (popř. pronajímatele či správce),
že v dosud užívaném bytě žadatel nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené
s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak
závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy a neužívá byt
protiprávně
b) „Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného
obecního bytu“, jehož součástí bude mimo jiné prohlášení
- že žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani
není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci (v opačném
případě jsou povinni prokázat, že je ze závažných důvodů nemohou užívat)
- že žadatel není nájemcem bytu (v opačném případě je povinen prokázat, že byt je
vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele
nebo člena jeho domácnosti nevyhovující). Je-li nájemcem takového bytu v majetku
města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky nabídnutí uvolnění stávajícího bytu,
v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
- žadatele, že v rámci ČR neužívá protiprávně byt či nebytový prostor
k bydlenív dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené
s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak
závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
- žadatele, že nedluží za užívání bytu v majetku města, jehož nájem skončil
- žadatele o jeho současném bydlišti
c) „Výslovný souhlas“ se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních
a citlivých údajů potvrzení o tom, že žadatel a jeho manžel/ka (jsou-li jinými státními
příslušníky) mají na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy
o pobytu cizinců na území České republiky
d) aktuální doklady (kopie) vztahující se k jeho současnému bydlišti:
- nájemní, podnájemní, ubytovací smlouva apod. na jméno žadatele (pokud taková
smlouva existuje)
- výpočtový list či jiný obdobný doklad prokazující vztah žadatele k jeho současnému
bydlišti (s uvedením jména, příjmení a data narození žadatele přihlášeného na
služby spojené s užíváním bytu), popř. čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, že
ji žadatel užívá
doporučení řešení od příslušného sociálního odboru v případě, že je žadatel
v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení bylo ukončeno rozvodem manželství,
a dosud nedošlo k vypořádání společného jmění k bytovému či rodinnému domu
nebo bytu
e) aktuální doklady (kopie) prokazující zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut:
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon
(např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
- popř. doklad prokazující podnikání (v případě, že je žadatel evidován ve veřejném
rejstříku, potom stačí uvedení uvést IČO; pro dané účely není za podnikání
považována živnost, jejíž provozování je přerušeno), popř. jinou výdělečnou
činnost za poslední daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním
prokazujícím, že má zdanitelný příjem
- popř. doklad z úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnáníposkytování
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, úřadem práce
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- popř. doklad z příslušné instituce o poskytování důchodu, dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze apod.
- popř. potvrzení o studiu
f) kopie výpisu z „Evidence práv pro osobu“ z KN, ne starší dvou měsíců a v případě
záznamu práv pro osobu doložení úplného výpisu z KN.
Žadatel, který při podání žádosti o zařazení do evidence vše výše uvedené nedoloží,
bude i tak do evidence zařazen a písemně vyzván k doložení chybějícího dokumentu.
(65) Žadatel, který žádá o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání
(bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádá o přidělení bytu na
dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, je navíc povinen může doložit nejpozději
při podání žádosti o přidělení předmětného bytu následující aktuální doklady (kopie)
o zdroji příjmů:
a) doklady o příjmech
- originál aktuálního potvrzení zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu
za poslední 3 měsícez hlavního pracovního poměru.
- popř. z jiné výdělečné činnosti daňové přiznání za poslední daňové/účetní období,
kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem. (pokud
nebylo doposud podáno, potom jiný doklad prokazující, že má žadatel příjmy z
podnikání, např. registrace k dani)
- popř. originál potvrzení o aktuální výši peněžité pomoci v mateřství, rodičovského
příspěvku, důchodu či podpory v nezaměstnanosti apod.
b) popř. důvody žádosti o zařazení do evidence
B) Žádost žadatele o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žadatel musí být nejprve zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu u MČ Brno-střed dle Čl. 4, písm. A) těchto pravidel a současně musí ke dni podání
žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky uvedené v Čl. 4 písm. A) odst.
(4).
(2) Žadatel musí poté podat „Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“, která musí být podaná
doručená na formuláři MČ Brno-střed a musí být řádně (zejména s uvedením jména
a příjmení žadatele, jeho data narození, s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla
orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě vyplněná.
(3) Žadatel musí doručit MČ Brno-střed žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu
uvedeném na úřední desce MČ Brno-střed.
(4) Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených
ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Žadatel o byt dle Čl. 3, písm. B) těchto pravidel o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(je-li zveřejněno více bytů současně) nežádá. Žádost o přidělení běžného obecního bytu
schopného okamžitého užívání (bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III.,
popř. žádost o přidělení bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, může
podat pouze žadatel, který nejpozději při podání žádosti o přidělení předmětného bytu
doložil, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná činnost za poslední
daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má
zdanitelný příjem.
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Článek 5
Nezařazení, popř. vVyřazení žadatele
A) Nezařazení, popř. vVyřazení z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(1) Bude-li žadatelem podaná žádost o zařazení do evidence neúplná, popř. vzniknou-li
pochybnosti o pravdivosti a aktuálnosti (popř. úplnosti) údajů, uvedených žadatelem při
zařazování do evidence, bude žadatel písemně vyzván k nápravě. V případě nepřevzetí
zásilky bude za den doručení považován třetí den ode dne, kdy byla zásilka odeslána.
Pokud žadatel nezjedná nápravu, nebude zařazen do evidence.
(provádí odbor bytový)
(21) Žadatel zařazený do evidence, jehož žádost je neúplná, popř. žadatel zařazený do
evidence, ve vztahu k němuž vVzniknou-li pochybnosti o pravdivosti nebo aktuálnosti
(popř. úplnosti) v evidenci jím uvedených údajů uvedených žadatelem zařazeným do
evidence, bude žadatel písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 30 15 dnů
ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen
z evidence.
Ve lhůtě stanovené ke zjednání nápravy nemůže žadatel žádat o přidělení konkrétního
bytu.
(provádí odbor bytový)
U žŽadatele může být dojít na základě své jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno) v případech zvláštního
zřetele hodných ponechán v ke zrušení vyřazení z evidencei.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně v téže věci,
se nepřihlíží.
(32) Žadatel nebude do evidence zařazen, popř. bude z evidence bez zbytečného odkladu
vyřazen:
a) podá-li neúplnou žádost a tuto žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, nebo
ba)
uvede-li nepravdivé údaje, nebo
cb)
neoznámí-li MČ Brno-střed písemně a bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu skutečností
rozhodných pro posouzení žádosti o zařazení do evidence, popř. pro posouzení
žádosti o přidělení bytu, bude písemně vyzván k nápravě. (Pokud žadatel ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen
z evidence.), nebo
dc)
nastanou-li skutečnosti, pro které nemůže být zařazen do evidenceby mu nemohl
být pronajatý byt, nebo
ed)
neoznámí-li MČ Brno-střed písemně každoročně do 30.11., zda na
zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá (toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost o zařazení do evidence podal); pokud žadatel do 30.11. výše uvedené neučiní,
bude ke 31.12. stejného roku z evidence automaticky bez dalšího vyřazen (vyřazení
není žadateli oznamováno), nebo
e) v dosud užívaném bytě dluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu,
včetně příslušenství, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem
porušuje podmínky nájemní smlouvy, nebo
f) dluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil, nebo
fg)je-li žadateli některou městskou částí města či městem pronajat byt.
(dle písm. a), b), c), d), e), f až g) provádí odbor bytový)
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U žŽadatele může být dojít na základě své jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno) v případech zvláštního
zřetele hodných ponechán ke zrušení vyřazení z v evidencie.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně v téže věci,
se nepřihlíží.
(43) Žadatel může být z evidence bez zbytečného odkladu vyřazen:
a) nepřijme-li bez vážných důvodů byt, který mu byl přidělen rozhodnutím RMČ BS,
nebo
b) nesplní-li před uzavřením nájemní smlouvy podmínky stanovené RMČ BS, nebo
bc)
neuzavře-li bez vážných důvodů nájemní smlouvu k bytu, a to v termínu
stanoveném rozhodnutím RMČ BS.
(dle písm. a), b), c) doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(4) Před předložením materiálu týkajícího se projednání přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy k bytu do RMČ BS bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda žadatel ani jeho manžel/ka
v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci. Opačný případ může být důvodem pro nepřidělení
bytu, není ovšem důvodem pro vyřazení žadatele z evidence.
B) Nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
Žadatel nebude zařazen do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu:
(1) Není-li zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 4, písm.
A) těchto pravidel.
(2) NepředložíNepodá-li žádost o přidělení konkrétního bytu na formuláři MČ Brno-střed
a řádně (zejména s uvedením jména a příjmení žadatele, svého data narození,
s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla orientačního domu, v němž se byt nachází)
a pravdivě vyplněnou.
(3) Nedoručí-li žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu uvedeném na úřední desce
MČ Brno-střed.
(4) Podá-li žádost o pronájem přidělení více než jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném
termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Podá-li žádost o přidělení konkrétního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, a přitom nejpozději při podání žádosti o přidělení
konkrétního bytu nedoloží, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná
výdělečná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou měl doložit daňovým
přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(dle odst. (1), (2), (3), (4), (5) provádí odbor bytový)
Článek 6
Prodlužování nájemních smluv, změna doby nájmu
V případě, že je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce má zájem
o pokračování v nájemním vztahu, je nájemce povinen nejpozději 2 měsíce před skončením
nájemního vztahu požádat písemně pronajímatele o jeho prodloužení. Při rozhodování
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o prodloužení nájemního vztahu (včetně stanovení doby nájmu) bude přihlíženo k dodržování
povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Článek 7
Podmínky pronájmu bytu
A) Běžné obecní byty
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
(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 v Kč/m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- doba nájmu: bude stanovena na dobua určitouá 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
žadateli o pronájem bytu bude stanovena v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna s tím, že tato částka se a bude každoročně k 01.07.
zvyšovánaupravuje pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenouvyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku
- zaplacení jistoty nájemcem na účet pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem
nájemní smlouvy
- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu
(s výjimkou bytů sociálních), musí obsahovat závazek nájemce (společných nájemců)
provést v evidenci obyvatel změnu svého místa trvalého bydliště pobytu na adresu bytu
pronajatého do od 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.
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
- se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(1) Nejprve pronajímatel provede základní opravu bytu vlastním nákladem. Poté bude byt
přidělen na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele. Opravami na vlastní náklad
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žadatele se rozumí provádění drobných prací (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby,
obklady, doplnění interiérových dveří apod.) Pro tyto opravy je stanoven limit cen jak pro
jednotlivé položky oprav, tak i limit v Kč/m2 celkové plochy bytu, který představuje
maximální výši uznatelných nákladů na provedení oprav pro případ jejich kompenzace
nájemci. V případě, že nájemce provede opravy s vyššími náklady než je stanovený limit,
pak k vyšším nákladům pro účely kompenzace nebude přihlíženo.
Základní podmínky pronájmu bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
(zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými
prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) budou
zveřejněny současně se zveřejněním nabídky bytu.
Po přidělení bytu bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva, která bude mimo jiné
obsahovat i předchozí souhlas pronajímatele s dokončením oprav bytu vlastním nákladem
žadatele (nájemce).
Pronajímatel následně zkontroluje, zda byla oprava provedena řádně a ve sjednaném
rozsahu.
Nájemní smlouva (na dobu dokončení oprav bytu) bude uzavřena za těchto podmínek,
popř. bude obsahovat:
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky a s výjimkou závazku nájemce provést do 60 dnů změnu
místa trvalého pobytu)
- doba nájmu: doba určitá šest měsíců
- závazek, že nájemce, popř. další osoby budou užívat byt k bydlení až poté, co
pronajímatel odsouhlasí nájemcem dokončené opravy bytu
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude po dobu prvních pěti měsíců zlevněna na
paušální předem stanovenou částku, a to z důvodu dokončení oprav bytu nájemcem
- způsob kompenzace nájemcem vynaložených nákladů na dokončení oprav bytu,
přičemž jejich konečná výše určená ke kompenzaci bude stanovena až po dokončení
oprav bytu
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (na dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem
- pravidla pro dokončení oprav bytu nájemcem, jejichž součástí bude i tabulka se
stanovenými náklady pro kompenzaci
- uvedení rozsahu nezbytných oprav bytu a dále pak i max. částky, za které bude
dokončení nezbytných oprav bytu provedeno
- nájemce provede dokončení oprav bytu sám a na vlastní náklady, a to v souladu
s platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, přičemž dokončení
oprav bytu oznámí pronajímateli
- pronajímatel poté zkontroluje provedení oprav bytu ve vazbě na tabulku se stanovenými
náklady pro umoření a stanoví konečnou částku určenou ke kompenzaci.
(2)Po dokončení oprav bytu včetně provedení kontroly řádnosti provedení oprav bytu bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, přičemž doba nájmu bude totožná s dobou, po
kterou bude kompenzována pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení
oprav bytu. Pokud by doba hrazení měsíčního nájemného sníženého o měsíční kompenzaci
představovala méně jak dva roky, potom bude doba nájmu stanovena na dobu určitou dva
roky, přičemž nájemce bude povinen po dobu zbývající do dvou roků hradit nesnížené
měsíční nájemné.
Stanovení doby nájmu a způsob návratnosti pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na dokončení oprav bytu bude vycházet z tohoto postupu:
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-

-

pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu bude s ohledem
na výši měsíčního nájemného stanoveného pronajímatelem ke dni počátku účinnosti
nájemní smlouvy po dokončení oprav bytu (dále jen měsíční nájemné) rovnoměrně
rozpočítána na takový počet měsíců a dnů, aby rozpočítaná měsíční „kompenzační“
částka (dále jen měsíční kompenzace) představovala ke dni počátku účinnosti nájemní
smlouvy 50 % měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen hradit měsíční nájemné
snížené o měsíční kompenzaci po tak dlouhou dobu, dokud nedojde ze strany
pronajímatele ke kompenzaci 100 % pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na
dokončení oprav bytu.
Tímto postupem není dotčena úprava nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu
se vztahuje ke konkrétnímu bytu a je - bez písemného souhlasu RMČ BS nepřevoditelná na jiný byt. Nájemci bytu, u kterého dochází ke kompenzaci
pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu, nebude udělen
souhlas s výměnou bytu ani s jeho podnájmem, s výjimkou případů zvláštního zřetele
hodných; např. když se nájemce svého nároku na kompenzaci pronajímatelem uznané
výše nákladů na dokončení oprav bytu platně vzdá ve prospěch pronajímatele.

Nájemní smlouva (po dokončení oprav bytu a z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- předchozí řádné provedení oprav nájemcem ve sjednaném rozsahu a osvědčení
stanovených podmínek pronajímatelem
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky)
- doba nájmu: doba určitá, jejíž délka bude vypočtena s ohledem na výše uvedený postup
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude zpravidla po celou dobu určitou snížena
z důvodu kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce, a to na částku
v Kč/m2/měsíc vypočtenou s ohledem na výše uvedený postup
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (po dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem.
(3) Po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou (z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou dle
platných Pravidel pro prodlužování nájemních smluv k bytům za nájemné stanovené
pronajímatelem dle příslušné kategorie nájemného, nebude-li obecně závazným předpisem
stanoveno jinak.
B) Startovací byty
7.1. Vymezení pojmu
Startovacím bytem je byt v domě v majetku města Brna, který je vzhledem k velikosti určen
k bydlení mladých maximálně čtyřčlenných rodin, u nichž je předpoklad, že budou schopny
nejpozději do uplynutí doby nájmu si obstarat jiné bydlení.
7.2. Žadatel o startovací byt
(1) Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené v Čl. 2, písm. A. Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, s výjimkou odst. f).
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(2) Žadatelem o startovací byt mohou být manželé či partnerský pár, kteří splňují dále tyto
podmínky:




žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let
čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně 0,8
násobek a maximálně 1,7 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené ČSÚ
za předchozí ukončený kalendářní rok nebo čtvrtletí kalendářního roku
alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o spořicím produktu
s peněžním ústavem.

(3) Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů
potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí kalendářní rok; v případě, že takové
příjmy nemají, potom potvrzením příjmů za předchozí tři měsíce před podáním žádosti. Do
tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů.
7.3. Doba nájmu a výše nájemného, podmínky nájmu
(1) Nájemní smlouva s manžely či partnerským párem bude uzavřena na dobu určitou 3 let.
Prodloužení doby nájmu maximálně o 1 rok bude možné jen ve výjimečných případech.
Výše nájemného za pronájem startovacích bytů u nově uzavíraných nájemních smluv
nesmí být nižší než 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně k 01.07. zvyšována
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
(2) Nájemní smlouva bude obsahovat:
a) ujednání o neudělení souhlasu k uzavření dohody o postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy a k podnájemní smlouvě
b) ujednání, že další osoby do společné domácnosti, s výjimkou osob blízkých, je nájemce
oprávněn přijímat jen se souhlasem MČ Brno-střed
c) ujednání o splatnosti měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno)
d) závazek k uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce)
e) závazek nájemce provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do MČ Brnostřed pronajatého startovacího bytu (a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní
smlouvy) včetně následného postupu s tím souvisejícího.
7.4. Výběrové řízení
(1) Výběr mezi žadateli o byt bude proveden losováním.
(2) Nabídka volných bytů bude zveřejněna na úřední desce MČ Brno-střed a na internetových
stránkách MČ Brno-střed po dobu 30 dnů s uvedením termínu pro podání žádosti o účast
ve výběrovém řízení.
(3) Žádost o účast ve výběrovém řízení bude podána MČ Brno-střed v zalepené obálce
s označením „Startovací byt“. Bude-li výběrové řízení vyhlášeno na více bytů současně,
žádost nemůže být podána na konkrétní byt a losování proběhne s ohledem na velikost
jednotlivých bytů.
(4) Komise pro otevírání obálek provede otevření obálek a sepíše o tom protokol, zároveň
provede kontrolu všech náležitostí a úplnosti podaných žádostí a vyřadí žadatele, kteří
nesplnili dané podmínky. Komise bytová provede losování žadatelů.
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(5) O vyřazení a jeho důvodu budou žadatelé písemně informováni.
(6) Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce MČ Brno-střed.
(7) Jména žadatelů budou vložena do schránky a pro každý byt bude vylosován nájemce z řad
žadatelů. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí dalším losováním stanoví max. dva
náhradníci a jejich pořadí.
(8) Nevylosovaným žadatelům budou jejich žádosti vráceny.
(9) Na základě doporučení komise bytové rozhodne RMČ BS o uzavření nájemních smluv
ke startovacím bytům s vylosovanými žadateli.
(10) Pokud po rozhodnutí RMČ BS o uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-střed
a žadatelem bude shledáno, že údaje uvedené v žádosti žadatele se nezakládají na pravdě
nebo nejsou úplné, RMČ BS zruší své rozhodnutí a uzavření nájemní smlouvy bude
nabídnuto dalšímu žadateli v pořadí – náhradníkovi.
(11) MČ Brno-střed si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit kdykoliv do doby
uzavření nájemní smlouvy.
(12) Uvolněné byty budou pronajaty na základě vyhlášení nového výběrového řízení.
(13) MČ Brno-střed může zrušit charakter startovacího bytu, který takto určila, a nově upravit
s dosavadním nájemcem podmínky pronájmu tohoto bytu.
CB) Služební byty
(jejich nájem je vázán na výkon práceprací)
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen výhradně zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve
správě MČ Brno-střed.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu půl jednoho roku, nejdéle
na dobu výkonu práce. Doba, na niž je sjednán výkon domovnických prací, a doba nájmu musí
být shodné.
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Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed
A) Běžné obecní byty
(1) pro každého žadatele, kterému bylo jmenovitě schváleno
usnesením RMČ BS přidělení konkrétního bytu
1 bod (v součtu max. 3 body)
(2) žadatel žádá s manželem/manželkou, popř. s registrovaným partnerem
3 body
(3) nezletilé dítě/děti ve vlastní péči žadatele (bez ohledu na počet dětí)
3 body
(4) zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut
(žadateli je přiznáno pouze nejvyšší bodové ohodnocení, body se nesčítají):
- zaměstnání, podnikání, popř. jiný zdanitelný příjem
10 bodů
- důchod
10 bodů
- rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující
osobě (v případě, že se doba poskytování péče započítává jako náhradní doba pro účely
důchodového pojištění) a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
10 bodů
- dávky hmotné nouze
1 bod
- student
1 bod
- bez příjmu
0 bodů
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS, získané body slouží pouze jako
orientační hledisko.
B) Startovací byty
Výběr mezi žadateli o byt bude proveden losováním.
CB) Služební byty
Byty budou přiděleny výhradně zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve
správě MČ Brno-střed
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS.
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Strana Článek

Stručný popis změny

Zastupitelstvo města Brna schválilo nový dokument - „Pravidla
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu jsou přijata i nová
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“,
přičemž s ohledem na rozsah změn nejsou jednotlivé změny konkrétně
uvedeny.

Odkaz na předešlá vydání:
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 1 a „Pravidla pronájmu
bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 2.
Související záznamy a formuláře:
„Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
„Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu“
„Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“
Zrušovací ustanovení:
Směrnice č. 40, vydání č. 2 - „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ – schválená usnesením
ZMČ/2017/23/22 dne 13.09.2017 (účinnost dne 01.10.2017), se ruší ke dni xx.xx.xxxx.
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Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Článek 1
Účel směrnice a obecná ustanovení
(1) Tato nová „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ navazují na platná
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ schválená
Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou textu schválenou dne 04.09.2018,
dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020.
(2) Tato „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) nahrazují
původní „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též původní pravidla) účinná
od 01.10.2017.
(3) Nová pravidla se nevztahují na pronájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Brno-střed
pro oblast školství. Pronájem těchto bytů je zajišťován v souladu se zřizovacími listinami
a schvaluje jej RMČ BS na základě doporučení komise pro školství.
(4) Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce MČ Brno-střed a v souladu
s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, jejich pronájem
schvaluje RMČ BS. V odůvodněných případech může RMČ BS rozhodnout o výjimce
z těchto nových pravidel.
Článek 2
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky:
a) ZMČ BS
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
b) RMČ BS
Rada městské části Brno-střed
c) MČ Brno-střed
statutární město Brno, městská část Brno-střed
d) ÚMČ BS
Úřad městské části Brno-střed
e) město
statutární město Brno
f) BO, odbor bytový
Odbor bytový ÚMČ BS
g) OISBD
Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ BS
h) odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní ÚMČ BS
ch) komise bytová
Komise bytová RMČ BS
i) komise pro školství
Komise pro školství, mládež a sport RMČ BS
j) ČR
Česká republika
k) ČSÚ
Český statistický úřad
l) úřad práce
Úřad práce České republiky
m) KN
katastr nemovitostí ČR
n) IČO
identifikační číslo organizace
o) kategorie nájemného
výše nájemného v Kč/m2/měsíc stanovené MČ Brno-střed
Článek 3
Vymezení bytů k pronájmu
A) Běžné obecní byty (nemají charakter bytu služebního)
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
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b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
B) Služební byty (jejich nájem je vázán na výkon prací)
Náhradní byty
Jsou poskytovány pouze za byty v domech ve správě MČ Brno-střed, a to s přihlédnutím
k okolnostem.
Sociální byty
O nájmu všech sociálních bytů rozhoduje město. Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem
sociálního bytu a jeho pronájem upravují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna ve Statutu sociálního bytu.
Žadatelé o sociální byt s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory budou
vybíráni ze žadatelů o běžný obecní byt a MČ Brno-střed je navrhne městu po předchozím
písemném doporučení odboru sociálního a zdravotního.
Článek 4
Žádost a její přílohy
A) Žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žádost se podává na formuláři MČ Brno-střed. Žadatel je povinen pravdivě vyplnit
všechny údaje. Jejich změnu je žadatel povinen písemně oznámit MČ Brno-střed
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit MČ Brno-střed, zda
na zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost podal.
(3) Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z evidence, může o nové zařazení do
evidence požádat nejdříve za jeden rok ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení
doručeno. V případě nepřevzetí zásilky bude za den doručení považován den uložení
zásilky na poště. (Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není vyřazení žadateli
oznamováno.)
(4) Žadatel je povinen doložit následující:
a) „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
b) „Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného
obecního bytu“, jehož součástí bude mimo jiné prohlášení
- že žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani
není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci (v opačném
případě jsou povinni prokázat, že je ze závažných důvodů nemohou užívat)
- že žadatel není nájemcem bytu (v opačném případě je povinen prokázat, že byt je
vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele
nebo člena jeho domácnosti nevyhovující). Je-li nájemcem takového bytu v majetku
města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky nabídnutí uvolnění stávajícího bytu,
v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
- žadatele, že v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby
spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo
jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
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- žadatele, že nedluží za užívání bytu v majetku města, jehož nájem skončil
- žadatele o jeho současném bydlišti
c) potvrzení o tom, že žadatel a jeho manžel/ka (jsou-li jinými státními příslušníky) mají
na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců
na území České republiky
d) doporučení řešení od příslušného sociálního odboru v případě, že je žadatel
v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení bylo ukončeno rozvodem manželství,
a dosud nedošlo k vypořádání společného jmění k bytovému či rodinnému domu
nebo bytu
e) aktuální doklady (kopie) prokazující zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut:
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon
(např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
- popř. doklad prokazující podnikání (v případě, že je žadatel evidován ve veřejném
rejstříku, potom stačí uvést IČO; pro dané účely není za podnikání považována
živnost, jejíž provozování je přerušeno), popř. jinou výdělečnou činnost za poslední
daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má
zdanitelný příjem
- popř. doklad z úřadu práce o poskytování podpory v nezaměstnanosti a při
rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, úřadem práce
- popř. doklad z příslušné instituce o poskytování důchodu, dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze apod.
- popř. potvrzení o studiu
f) kopie výpisu z „Evidence práv pro osobu“ z KN, ne starší dvou měsíců a v případě
záznamu práv pro osobu doložení úplného výpisu z KN.
Žadatel, který při podání žádosti o zařazení do evidence vše výše uvedené nedoloží,
bude i tak do evidence zařazen a písemně vyzván k doložení chybějícího dokumentu.
(5) Žadatel, který žádá o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání
(bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádá o přidělení bytu na
dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, je navíc povinen doložit nejpozději při
podání žádosti o přidělení předmětného bytu aktuální doklady (kopie) o zdroji příjmů:
- z hlavního pracovního poměru
- popř. z jiné výdělečné činnosti za poslední daňové/účetní období, kterou doloží
daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
B) Žádost žadatele o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žadatel musí být nejprve zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu u MČ Brno-střed dle Čl. 4 písm. A) těchto pravidel a současně musí ke dni podání
žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky uvedené v Čl. 4 písm. A) odst.
(4).
(2) Žadatel musí poté podat „Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“, která musí být
doručená na formuláři MČ Brno-střed a musí být řádně (zejména s uvedením jména
a příjmení žadatele, jeho data narození, s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla
orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě vyplněná.
(3) Žadatel musí doručit MČ Brno-střed žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu
uvedeném na úřední desce MČ Brno-střed.
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(4) Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených
ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Žádost o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, může podat pouze žadatel, který nejpozději při
podání žádosti o přidělení předmětného bytu doložil, že zdrojem jeho příjmů je hlavní
pracovní poměr, popř. jiná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou doloží
daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
Článek 5
Vyřazení žadatele
A) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (dále též evidence)
(1) Žadatel zařazený do evidence, jehož žádost je neúplná, popř. žadatel zařazený do
evidence, ve vztahu k němuž vzniknou pochybnosti o pravdivosti nebo aktuálnosti
(popř. úplnosti) v evidenci jím uvedených údajů, bude písemně vyzván k nápravě.
Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude
bez dalšího vyřazen z evidence.
Ve lhůtě stanovené ke zjednání nápravy nemůže žadatel žádat o přidělení konkrétního
bytu.
(provádí odbor bytový)
U žadatele může dojít na základě jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno) v případech zvláštního zřetele
hodných ke zrušení vyřazení z evidence.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně v téže věci,
se nepřihlíží.
(2) Žadatel bude z evidence vyřazen:
a) uvede-li nepravdivé údaje, nebo
b) neoznámí-li MČ Brno-střed písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu skutečností rozhodných
pro posouzení žádosti o zařazení do evidence, popř. pro posouzení žádosti o přidělení
bytu, bude písemně vyzván k nápravě. (Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen z evidence.),
nebo
c) nastanou-li skutečnosti, pro které by mu nemohl být pronajatý byt, nebo
d) neoznámí-li MČ Brno-střed písemně každoročně do 30.11., zda na zařazení
do evidence pro příští kalendářní rok trvá (toto nemusí učinit v roce, v němž žádost
o zařazení do evidence podal); pokud žadatel do 30.11. výše uvedené neučiní, bude
ke 31.12. stejného roku z evidence automaticky bez dalšího vyřazen (vyřazení není
žadateli oznamováno), nebo
e) v dosud užívaném bytě dluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu,
včetně příslušenství, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem
porušuje podmínky nájemní smlouvy, nebo
f) dluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil, nebo
g) je-li žadateli některou městskou částí města či městem pronajat byt.
(dle písm. a) až g) provádí odbor bytový)
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U žadatele může dojít na základě jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno) v případech zvláštního zřetele
hodných ke zrušení vyřazení z evidence.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně v téže věci,
se nepřihlíží.
(3) Žadatel může být z evidence bez zbytečného odkladu vyřazen:
a) nepřijme-li bez vážných důvodů byt, který mu byl přidělen rozhodnutím RMČ BS,
nebo
b) neuzavře-li bez vážných důvodů nájemní smlouvu k bytu, a to v termínu stanoveném
rozhodnutím RMČ BS.
(dle písm. a), b) doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(4) Před předložením materiálu týkajícího se projednání přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy k bytu do RMČ BS bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda žadatel ani jeho manžel/ka
v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci. Opačný případ může být důvodem pro nepřidělení
bytu, není ovšem důvodem pro vyřazení žadatele z evidence.
B) Nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
Žadatel nebude zařazen do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu:
(1) Není-li zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 4 písm.
A) těchto pravidel.
(2) Nepodá-li žádost o přidělení konkrétního bytu na formuláři MČ Brno-střed a řádně
(zejména s uvedením jména a příjmení žadatele, svého data narození, s uvedením čísla
bytu, názvu ulice a čísla orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě
vyplněnou.
(3) Nedoručí-li žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu uvedeném na úřední desce
MČ Brno-střed.
(4) Podá-li žádost o přidělení více než jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném termínu
na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Podá-li žádost o přidělení konkrétního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, a přitom nejpozději při podání žádosti o přidělení
konkrétního bytu nedoloží, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná
výdělečná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou měl doložit daňovým
přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(dle odst. (1), (2), (3), (4), (5) provádí odbor bytový)

Článek 6
Prodlužování nájemních smluv, změna doby nájmu
V případě, že je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce má zájem
o pokračování v nájemním vztahu, je nájemce povinen nejpozději 2 měsíce před skončením
nájemního vztahu požádat písemně pronajímatele o jeho prodloužení. Při rozhodování
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o prodloužení nájemního vztahu (včetně stanovení doby nájmu) bude přihlíženo k dodržování
povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)

Článek 7
Podmínky pronájmu bytu
A) Běžné obecní byty
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
(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 v Kč/m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- doba nájmu: doba určitá max. dva roky
- splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu:
nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být placeno
- výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného
obecního bytu bude žadateli o pronájem bytu stanovena v souladu s Pravidly pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna s tím, že tato částka se každoročně
upravuje pronajímatelem o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku
- zaplacení jistoty nájemcem na účet pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem
nájemní smlouvy
- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu,
musí obsahovat závazek nájemce (společných nájemců) provést v evidenci obyvatel
změnu svého místa trvalého pobytu na adresu bytu pronajatého od MČ Brno-střed (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.
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
- se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(1) Nejprve pronajímatel provede základní opravu bytu vlastním nákladem. Poté bude byt
přidělen na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele. Opravami na vlastní náklad
žadatele se rozumí provádění drobných prací (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby,
obklady, doplnění interiérových dveří apod.) Pro tyto opravy je stanoven limit cen jak pro
jednotlivé položky oprav, tak i limit v Kč/m2 celkové plochy bytu, který představuje
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maximální výši uznatelných nákladů na provedení oprav pro případ jejich kompenzace
nájemci. V případě, že nájemce provede opravy s vyššími náklady než je stanovený limit,
pak k vyšším nákladům pro účely kompenzace nebude přihlíženo.
Základní podmínky pronájmu bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
(zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými
prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) budou
zveřejněny současně se zveřejněním nabídky bytu.
Po přidělení bytu bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva, která bude mimo jiné
obsahovat i předchozí souhlas pronajímatele s dokončením oprav bytu vlastním nákladem
žadatele (nájemce).
Pronajímatel následně zkontroluje, zda byla oprava provedena řádně a ve sjednaném
rozsahu.
Nájemní smlouva (na dobu dokončení oprav bytu) bude uzavřena za těchto podmínek,
popř. bude obsahovat:
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky a s výjimkou závazku nájemce provést do 60 dnů změnu
místa trvalého pobytu)
- doba nájmu: doba určitá šest měsíců
- závazek, že nájemce, popř. další osoby budou užívat byt k bydlení až poté, co
pronajímatel odsouhlasí nájemcem dokončené opravy bytu
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude po dobu prvních pěti měsíců zlevněna na
paušální předem stanovenou částku, a to z důvodu dokončení oprav bytu nájemcem
- způsob kompenzace nájemcem vynaložených nákladů na dokončení oprav bytu,
přičemž jejich konečná výše určená ke kompenzaci bude stanovena až po dokončení
oprav bytu
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (na dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem
- pravidla pro dokončení oprav bytu nájemcem, jejichž součástí bude i tabulka se
stanovenými náklady pro kompenzaci
- uvedení rozsahu nezbytných oprav bytu a dále pak i max. částky, za které bude
dokončení nezbytných oprav bytu provedeno
- nájemce provede dokončení oprav bytu sám a na vlastní náklady, a to v souladu
s platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, přičemž dokončení
oprav bytu oznámí pronajímateli
- pronajímatel poté zkontroluje provedení oprav bytu ve vazbě na tabulku se stanovenými
náklady pro umoření a stanoví konečnou částku určenou ke kompenzaci.
(2) Po dokončení oprav bytu včetně provedení kontroly řádnosti provedení oprav bytu bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, přičemž doba nájmu bude totožná s dobou, po
kterou bude kompenzována pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení
oprav bytu. Pokud by doba hrazení měsíčního nájemného sníženého o měsíční kompenzaci
představovala méně jak dva roky, potom bude doba nájmu stanovena na dobu určitou dva
roky, přičemž nájemce bude povinen po dobu zbývající do dvou roků hradit nesnížené
měsíční nájemné.
Stanovení doby nájmu a způsob návratnosti pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na dokončení oprav bytu bude vycházet z tohoto postupu:
- pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu bude s ohledem
na výši měsíčního nájemného stanoveného pronajímatelem ke dni počátku účinnosti
nájemní smlouvy po dokončení oprav bytu (dále jen měsíční nájemné) rovnoměrně
rozpočítána na takový počet měsíců a dnů, aby rozpočítaná měsíční „kompenzační“
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částka (dále jen měsíční kompenzace) představovala ke dni počátku účinnosti nájemní
smlouvy 50 % měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen hradit měsíční nájemné
snížené o měsíční kompenzaci po tak dlouhou dobu, dokud nedojde ze strany
pronajímatele ke kompenzaci 100 % pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na
dokončení oprav bytu.
Tímto postupem není dotčena úprava nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu
se vztahuje ke konkrétnímu bytu a je - bez písemného souhlasu RMČ BS nepřevoditelná na jiný byt. Nájemci bytu, u kterého dochází ke kompenzaci
pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu, nebude udělen
souhlas s výměnou bytu ani s jeho podnájmem, s výjimkou případů zvláštního zřetele
hodných; např. když se nájemce svého nároku na kompenzaci pronajímatelem uznané
výše nákladů na dokončení oprav bytu platně vzdá ve prospěch pronajímatele.

Nájemní smlouva (po dokončení oprav bytu a z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- předchozí řádné provedení oprav nájemcem ve sjednaném rozsahu a osvědčení
stanovených podmínek pronajímatelem
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky)
- doba nájmu: doba určitá, jejíž délka bude vypočtena s ohledem na výše uvedený postup
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude zpravidla po celou dobu určitou snížena
z důvodu kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce, a to na částku
v Kč/m2/měsíc vypočtenou s ohledem na výše uvedený postup
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (po dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem.
(3) Po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou (z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou dle
platných Pravidel pro prodlužování nájemních smluv k bytům za nájemné stanovené
pronajímatelem dle příslušné kategorie nájemného, nebude-li obecně závazným předpisem
stanoveno jinak.
B) Služební byty
(jejich nájem je vázán na výkon prací)
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě MČ
Brno-střed.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu jednoho roku, nejdéle na
dobu výkonu práce.
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Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed
A) Běžné obecní byty
(1) pro každého žadatele, kterému bylo jmenovitě schváleno
usnesením RMČ BS přidělení konkrétního bytu
1 bod (v součtu max. 3 body)
(2) žadatel žádá s manželem/manželkou, popř. s registrovaným partnerem
3 body
(3) nezletilé dítě/děti ve vlastní péči žadatele (bez ohledu na počet dětí)
3 body
(4) zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut
(žadateli je přiznáno pouze nejvyšší bodové ohodnocení, body se nesčítají):
- zaměstnání, podnikání, popř. jiný zdanitelný příjem
10 bodů
- důchod
10 bodů
- rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující
osobě (v případě, že se doba poskytování péče započítává jako náhradní doba pro účely
důchodového pojištění) a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
10 bodů
- dávky hmotné nouze
1 bod
- student
1 bod
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS, získané body slouží pouze jako
orientační hledisko.
B) Služební byty
Byty budou přiděleny zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě
MČ Brno-střed
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS.
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Strana Článek

Stručný popis změny

Zastupitelstvo města Brna schválilo nový dokument - „Pravidla
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu jsou přijata i nová
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“,
přičemž s ohledem na rozsah změn nejsou jednotlivé změny konkrétně
uvedeny.

Odkaz na předešlá vydání:
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 1 a „Pravidla pronájmu
bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 2.
Související záznamy a formuláře:
„Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
„Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu“
„Výslovný souhlas“ se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých
údajů
„Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“
Zrušovací ustanovení:
Směrnice č. 40, vydání č. 1 2 - „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob pro výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ – schválená
usnesením ZMČ BS č. 312.02./2017/23/22 dne 1713.0209.2016 2017 (účinnost dne
01.0310.20162017), ve znění změny přijaté ZMČ BS usnesením ZMČ/2016/16/15 dne
14.09.2016 (účinnost dne 01.10.2016) se ruší ke dni 28.02.2021., s výjimkou Čl. V., písm. A),
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které se vztahuje pouze na byty, o jejichž přidělení bylo rozhodnuto od 01.03.2016 do
30.09.2017.
Nová pravidla se vztahují na byty, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich pronájmu
na úřední desce MČ BS po 28.02.2021.
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Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Článek 1
Účel směrnice a obecná ustanovení
(1) Tato nová „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ navazují na platná
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ schválená
Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou textu schválenou dne 04.09.2018,
dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020.
(2) Tato „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) nahrazují
původní „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob
pro výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též původní
pravidla) účinná od 01.0310.2016 2017. ve znění změny účinné od 01.10.2016 (s výjimkou
čl. V., písm. A) původních pravidel, které se vztahuje pouze na byty, o jejichž přidělení
bylo rozhodnuto od 01.03.2016 do 30.09.2017.
(3) Nová pravidla se nevztahují na pronájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Brno-střed
pro oblast školství. Pronájem těchto bytů je zajišťován v souladu se zřizovacími listinami
a schvaluje jej RMČ BS na základě doporučení komise pro školství.
(4) Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce MČ Brno-střed a v souladu
s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, jejich přidělování
pronájem schvaluje RMČ BS. V odůvodněných případech může RMČ BS rozhodnout
o výjimce z těchto nových pravidel.
Článek 2
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky:
a) ZMČ BS
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
b) RMČ BS
Rada městské části Brno-střed
c) MČ Brno-střed
statutární město Brno, městská část Brno-střed
d) ÚMČ BS
Úřad městské části Brno-střed
e) město
statutární město Brno
f) BO, odbor bytový
Odbor bytový ÚMČ BS
g) OISBD
Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ BS
h)g)
odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní ÚMČ BS
ch) komise bytová
Komise bytová RMČ BS
i)h) komise pro školství
Komise pro školství, mládež a sport RMČ BS
j)i) ČR
Česká republika
k)j) ČSÚ
Český statistický úřad
l)k) úřad práce
Úřad práce České republiky
m)l)
KN
katastr nemovitostí ČR
n)m)
IČO
identifikační číslo osoby
o)n)
kategorie nájemného
výše nájemného v Kč/m2/měsíc stanovené MČ
Brno-střed
Článek 3
Vymezení bytů k pronájmu
4

A) Běžné obecní byty (nemají charakter bytu startovacího a služebního)
(1)
se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
(2) s nabídkou výše nájemného ze strany žadatele
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
B) Startovací byty (pro žadatele do 35 let s vymezenými příjmy)
CB) Služební byty (jejich nájem je vázán na výkon práceprací)
Bytové náhradyNáhradní byty
Jsou poskytovány pouze za byty v nevyhovujícím technickém stavu v domech ve správě MČ
Brno-střed (po předchozím stanovisku OISBD, popř. správce domu)., a to s přihlédnutím
k okolnostem.
Bytové náhrady jsou nabízeny pokud možno v takové velikosti a lokalitě, která je přiměřená
velikosti stávajícího bytu a lokalitě, ve které se stávající byt nachází.
Sociální byty
O nájmu všech sociálních bytů rozhoduje město. Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem
sociálního bytu a jeho pronájem upravují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna ve Statutu sociálního bytu.
Žadatelé o sociální byt s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory budou
vybíráni ze žadatelů o běžný obecní byt a MČ Brno-střed je navrhne městu po předchozím
písemném doporučení odboru sociálního a zdravotního.
Článek 4
Žádost a její přílohy
A) Žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žádost se podává na formuláři MČ Brno-střed. Žadatel je povinen pravdivě vyplnit
všechny údaje. Jejich změnu je žadatel povinen písemně oznámit MČ Brno-střed
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Žadatel, který je již nájemcem jiného než sociálního bytu v majetku města, může podat
žádost o zařazení do evidence pouze u té městské části, která je pronajímatelem
žadatelem užívaného bytu nebo jíž náleží k bytu dispoziční právo; přitom nabídne této
městské části jeho uvolnění.
(3)(2)
Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit MČ Brno-střed, zda
na zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost podal.
(4)(3)
Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z evidence, může o nové
zařazení do evidence požádat nejdříve za jeden rok ode dne, kdy mu bylo oznámení
o vyřazení doručeno. V případě nepřevzetí zásilky bude za den doručení považován den
uložení zásilky na poště. (Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není vyřazení žadateli
oznamováno.)
(5)(4)

Žadatel je povinen doložit následující:
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Naformát
číslování

a) „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“, jejíž
součástí bude mimo jiné potvrzení vlastníka bytu (popř. pronajímatele či správce),
že v dosud užívaném bytě žadatel nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené
s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak
závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy a neužívá byt
protiprávně
b) „Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného
obecního bytu“, jehož součástí bude mimo jiné prohlášení
- že žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani
není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci (v opačném
případě jsou povinni prokázat, že je ze závažných důvodů nemohou užívat)
- že žadatel není nájemcem bytu (v opačném případě je povinen prokázat, že byt je
vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele
nebo člena jeho domácnosti nevyhovující). Je-li nájemcem takového bytu v majetku
města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky nabídnutí uvolnění stávajícího bytu,
v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
- žadatele, že v rámci ČR neužívá protiprávně byt či nebytový prostor
k bydlenív dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené
s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak
závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
- žadatele, že nedluží za užívání bytu v majetku města, jehož nájem skončil
- žadatele o jeho současném bydlišti
c) „Výslovný souhlas“ se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních
a citlivých údajůpotvrzení o tom, že žadatel a jeho manžel/ka (jsou-li jinými státními
příslušníky) mají na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy
o pobytu cizinců na území České republiky
d) aktuální doklady (kopie) vztahující se k jeho současnému bydlišti:
- nájemní, podnájemní, ubytovací smlouva apod. na jméno žadatele (pokud taková
smlouva existuje)
- výpočtový list či jiný obdobný doklad prokazující vztah žadatele k jeho současnému
bydlišti (s uvedením jména, příjmení a data narození žadatele přihlášeného na
služby spojené s užíváním bytu), popř. čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, že
ji žadatel užívá
doporučení řešení od příslušného sociálního odboru v případě, že je žadatel
v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení bylo ukončeno rozvodem manželství,
a dosud nedošlo k vypořádání společného jmění k bytovému či rodinnému domu
nebo bytu
e) aktuální doklady (kopie) prokazující zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut:
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon
(např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
- popř. doklad prokazující podnikání (v případě, že je žadatel evidován ve veřejném
rejstříku, potom stačí uvedení uvést IČO; pro dané účely není za podnikání
považována živnost, jejíž provozování je přerušeno), popř. jinou výdělečnou
činnost za poslední daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním
prokazujícím, že má zdanitelný příjem
- popř. doklad z úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnáníposkytování
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, úřadem práce
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- popř. doklad z příslušné instituce o poskytování důchodu, dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze apod.
- popř. potvrzení o studiu
f) kopie výpisu z „Evidence práv pro osobu“ z KN, ne starší dvou měsíců a v případě
záznamu práv pro osobu doložení úplného výpisu z KN, ne starší dvou měsíců.
Žadatel, který při podání žádosti o zařazení do evidence vše výše uvedené nedoloží,
bude i tak do evidence zařazen a písemně vyzván k doložení chybějícího dokumentu/ů.
(65) Žadatel, který žádá o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání
(bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádá o přidělení bytu na
dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, je navíc povinen může doložit nejpozději
při podání žádosti o přidělení konkrétního bytu k pronájmu následujícíaktuální doklady
(kopie) o zdroji příjmů:
a) doklady o příjmech
- originál aktuálního potvrzení zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu
za poslední 3 měsícez hlavního pracovního poměru.
- popř. z jiné výdělečné činnosti daňové přiznání za poslední daňové/účetní období,
kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem. (pokud
nebylo doposud podáno, potom jiný doklad prokazující, že má žadatel příjmy z
podnikání, např. registrace k dani)
- popř. originál potvrzení o aktuální výši peněžité pomoci v mateřství, rodičovského
příspěvku, důchodu či podpory v nezaměstnanosti apod.
b) popř. důvody žádosti o zařazení do evidence
B) Žádost žadatele o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žadatel musí být nejprve zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu u MČ Brno-střed dle Čl. 4, písm. A) těchto pravidel a současně musí ke dni podání
žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky uvedené v Čl. 4 písm. A) odst.
(4).
(2) Žadatel musí poté podat „Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“, která musí být podaná
doručená na formuláři MČ Brno-střed a musí být řádně (zejména s uvedením jména
a příjmení žadatele, jeho data narození, s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla
orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě vyplněná.
(3) Žadatel musí doručit MČ Brno-střed žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu
uvedeném na úřední desce MČ Brno-střed.
(4) Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených
ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Žadatel o byt dle Čl. 3, písm. B) těchto pravidel o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(je-li zveřejněno více bytů současně) nežádá.Žádost o přidělení běžného obecního bytu
schopného okamžitého užívání (bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III.,
popř. žádost o přidělení bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, může
podat pouze žadatel, který nejpozději při podání žádosti o přidělení předmětného bytu
doložil, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná činnost za poslední
daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má
zdanitelný příjem.
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(6) Pokud žadatel svou žádost odůvodňuje zvláštními okolnostmi či důvody hodnými
zvláštního zřetele (kupř. vážná sociální situace, vážný zdravotní stav), může dané ve své
žádosti vhodným způsobem doložit.
Článek 5
Nezařazení, popř. vVyřazení žadatele
A) Nezařazení, popř. vVyřazení z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(1) Bude-li žadatelem podaná žádost o zařazení do evidence neúplná, popř. vzniknou-li
pochybnosti o pravdivosti a aktuálnosti (popř. úplnosti) údajů, uvedených žadatelem při
zařazování do evidence, bude žadatel písemně vyzván k nápravě. V případě nepřevzetí
zásilky bude za den doručení považován třetí den ode dne, kdy byla zásilka odeslána.
Pokud žadatel nezjedná nápravu, nebude zařazen do evidence.
(provádí odbor bytový)
(21) Žadatel zařazený do evidence, jehož žádost je neúplná, popř. žadatel zařazený do
evidence, ve vztahu k němuž vVzniknou-li pochybnosti o pravdivosti nebo aktuálnosti
(popř. úplnosti) v evidenci jím uvedených údaje/ů uvedených žadatelem zařazeným do
evidence, bude žadatel písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 30 15 dnů
ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen
z evidence.
Ve lhůtě stanovené ke zjednání nápravy nemůže žadatel žádat o přidělení konkrétního
bytu.
(provádí odbor bytový)
U žŽadatele může být dojít na základě své jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto
skutečnost musí být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního
zřetele hodných ponechán v ke zrušení vyřazení z evidencei, pokud důvody zvláštního
zřetele hodné vhodným způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(32) Žadatel nebude do evidence zařazen, popř. bude z evidence bez zbytečného odkladu
vyřazen:
a) podá-li neúplnou žádost a tuto žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, nebo
ba)
uvede-li nepravdivé údaje, nebo
cb)
neoznámí-li MČ Brno-střed písemně a bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu skutečností
rozhodných pro posouzení žádosti o zařazení do evidence, popř. pro posouzení
žádosti o přidělení bytu, bude písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen
z evidence, nebo
dc)
nastanou-li skutečnosti, pro které nemůže být zařazen do evidenceby mu nemohl
být pronajatý byt, nebo
ed)
neoznámí-li MČ Brno-střed písemně každoročně do 30.11., zda na
zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá (toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost o zařazení do evidence podal); pokud žadatel do 30.11. výše uvedené neučiní,
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bude ke 31.12. stejného roku z evidence automaticky bez dalšího vyřazen (vyřazení
není žadateli oznamováno), nebo
e) v dosud užívaném bytě dluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu,
včetně příslušenství, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem
porušuje podmínky nájemní smlouvy, nebo
f) dluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil, nebo
fg)je-li žadateli některou městskou částí města či městem pronajat byt.
(dle písm. a), b), c), d), e), f až g) provádí odbor bytový)
U žŽadatele může být dojít na základě své jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto
skutečnost musí být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního
zřetele hodných ponechán ke zrušení vyřazení z v evidencie, pokud důvody zvláštního
zřetele hodné vhodným způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(43) Žadatel může být z evidence bez zbytečného odkladu vyřazen:
a) nepřijme-li bez vážných důvodů byt, který mu byl na základě jeho žádosti přidělen
rozhodnutím RMČ BS, nebo
b) nesplní-li před uzavřením nájemní smlouvy podmínky stanovené RMČ BS, nebo
bc)
neuzavře-li bez vážných důvodů nájemní smlouvu k bytu, o jehož nájem si
zažádal, a to v termínu stanoveném rozhodnutím RMČ BS.
(dle písm. a), b), c) doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(4) Před předložením materiálu týkajícího se projednání přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy k bytu do RMČ BS bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda žadatel ani jeho manžel/ka
v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci. Opačný případ může být důvodem pro nepřidělení
bytu, není ovšem důvodem pro vyřazení žadatele z evidence před projednáním v RMČ
BS.
B) Nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
Žadatel nebude zařazen do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu:
(1) Není-li zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 4, písm.
A) těchto pravidel.
(2) NepředložíNepodá-li žádost o přidělení konkrétního bytu na formuláři MČ Brno-střed
a řádně (zejména s uvedením jména a příjmení žadatele, svého data narození,
s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla orientačního domu, v němž se byt nachází)
a pravdivě vyplněnou.
(3) Nedoručí-li žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu uvedeném na úřední desce
MČ Brno-střed.
(4) Podá-li žádost o pronájem přidělení více než jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném
termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Podá-li žádost o přidělení konkrétního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, a přitom nejpozději při podání žádosti o přidělení
9

konkrétního bytu nedoloží, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná
výdělečná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou měl doložit daňovým
přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(dle odst. (1), (2), (3), (4), (5) provádí odbor bytový)

Článek 6
Prodlužování nájemních smluv, změna doby nájmu
V případě, že je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce má zájem
o pokračování v nájemním vztahu, je nájemce povinen nejpozději 2 měsíce před skončením
nájemního vztahu požádat písemně pronajímatele o jeho prodloužení. Při rozhodování
o prodloužení nájemního vztahu (včetně stanovení doby nájmu) bude přihlíženo k dodržování
povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)

Článek 7
Podmínky pronájmu bytu
A) Běžné obecní byty
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
(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 v Kč/m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- doba nájmu: bude stanovena na dobua určitouá 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
žadateli o pronájem bytu bude stanovena v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna s tím, že tato částka se a bude každoročně k 01.07.
zvyšovánaupravuje pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenouvyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku
- zaplacení jistoty nájemcem na účet pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem
nájemní smlouvy
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- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu
(s výjimkou bytů sociálních), musí obsahovat závazek nájemce (společných nájemců)
provést v evidenci obyvatel změnu svého místa trvalého bydliště pobytu na adresu bytu
pronajatého do od 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.
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
- se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(1) Nejprve pronajímatel provede základní opravu bytu vlastním nákladem. Poté bude byt
přidělen na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele. Opravami na vlastní náklad
žadatele se rozumí provádění drobných prací (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby,
obklady, doplnění interiérových dveří apod.). Pro tyto opravy je stanoven limit cen jak pro
jednotlivé položky oprav, tak i limit v Kč/m2 celkové plochy bytu, který představuje
maximální výši uznatelných nákladů na provedení oprav pro případ jejich kompenzace
nájemci. V případě, že nájemce provede opravy s vyššími náklady, než je stanovený limit,
pak k vyšším nákladům pro účely kompenzace nebude přihlíženo.
Základní podmínky pronájmu bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
(zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými
prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) budou
zveřejněny současně se zveřejněním nabídky bytu.
Po přidělení bytu bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva, která bude mimo jiné
obsahovat i předchozí souhlas pronajímatele s dokončením oprav bytu vlastním nákladem
žadatele (nájemce).
Pronajímatel následně zkontroluje, zda byla oprava provedena řádně a ve sjednaném
rozsahu.
Nájemní smlouva (na dobu dokončení oprav bytu) bude uzavřena za těchto podmínek,
popř. bude obsahovat:
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky a s výjimkou závazku nájemce provést do 60 dnů změnu
místa trvalého pobytu)
- doba nájmu: doba určitá šest měsíců
- závazek, že nájemce, popř. další osoby budou užívat byt k bydlení až poté, co
pronajímatel odsouhlasí nájemcem dokončené opravy bytu
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude po dobu prvních pěti měsíců zlevněna na
paušální předem stanovenou částku, a to z důvodu dokončení oprav bytu nájemcem
- způsob kompenzace nájemcem vynaložených nákladů na dokončení oprav bytu,
přičemž jejich konečná výše určená ke kompenzaci bude stanovena až po dokončení
oprav bytu
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (na dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem
- pravidla pro dokončení oprav bytu nájemcem, jejichž součástí bude i tabulka se
stanovenými náklady pro kompenzaci
- uvedení rozsahu nezbytných oprav bytu a dále pak i max. částky, za které bude
dokončení nezbytných oprav bytu provedeno
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- nájemce provede dokončení oprav bytu sám a na vlastní náklady, a to v souladu
s platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, přičemž dokončení
oprav bytu oznámí pronajímateli
- pronajímatel poté zkontroluje provedení oprav bytu ve vazbě na tabulku se stanovenými
náklady pro umoření a stanoví konečnou částku určenou ke kompenzaci.
(2) Po dokončení oprav bytu včetně provedení kontroly řádnosti provedení oprav bytu bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, přičemž doba nájmu bude totožná s dobou, po
kterou bude kompenzována pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení
oprav bytu. Pokud by doba hrazení měsíčního nájemného sníženého o měsíční kompenzaci
představovala méně jak dva roky, potom bude doba nájmu stanovena na dobu určitou dva
roky, přičemž nájemce bude povinen po dobu zbývající do dvou roků hradit nesnížené
měsíční nájemné.
Stanovení doby nájmu a způsob návratnosti pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na dokončení oprav bytu bude vycházet z tohoto postupu:
- pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu bude s ohledem
na výši měsíčního nájemného stanoveného pronajímatelem ke dni počátku účinnosti
nájemní smlouvy po dokončení oprav bytu (dále jen měsíční nájemné) rovnoměrně
rozpočítána na takový počet měsíců a dnů, aby rozpočítaná měsíční „kompenzační“
částka (dále jen měsíční kompenzace) představovala ke dni počátku účinnosti nájemní
smlouvy 50 % měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen hradit měsíční nájemné
snížené o měsíční kompenzaci po tak dlouhou dobu, dokud nedojde ze strany
pronajímatele ke kompenzaci 100 % pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na
dokončení oprav bytu.
Tímto postupem není dotčena úprava nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
- kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu
se vztahuje ke konkrétnímu bytu a je - bez písemného souhlasu RMČ BS nepřevoditelná na jiný byt. Nájemci bytu, u kterého dochází ke kompenzaci
pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu, nebude udělen
souhlas s výměnou bytu ani s jeho podnájmem, s výjimkou případů zvláštního zřetele
hodných; např. když se nájemce svého nároku na kompenzaci pronajímatelem uznané
výše nákladů na dokončení oprav bytu platně vzdá ve prospěch pronajímatele.
Nájemní smlouva (po dokončení oprav bytu a z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- předchozí řádné provedení oprav nájemcem ve sjednaném rozsahu a osvědčení
stanovených podmínek pronajímatelem
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky)
- doba nájmu: doba určitá, jejíž délka bude vypočtena s ohledem na výše uvedený postup
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude zpravidla po celou dobu určitou snížena
z důvodu kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce, a to na částku
v Kč/m2/měsíc vypočtenou s ohledem na výše uvedený postup
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (po dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem.
(3) Po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou (z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou dle
platných Pravidel pro prodlužování nájemních smluv k bytům za nájemné stanovené
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pronajímatelem dle příslušné kategorie nájemného, nebude-li obecně závazným předpisem
stanoveno jinak.
B) Startovací byty
7.1. Vymezení pojmu
Startovacím bytem je byt v domě v majetku města Brna, který je vzhledem k velikosti určen
k bydlení mladých maximálně čtyřčlenných rodin, u nichž je předpoklad, že budou schopny
nejpozději do uplynutí doby nájmu si obstarat jiné bydlení.
7.2. Žadatel o startovací byt
(1) Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené v Čl. 2, písm. A. Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, s výjimkou odst. f).
(2) Žadatelem o startovací byt mohou být manželé či partnerský pár, kteří splňují dále tyto
podmínky:




žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let
čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně 0,8
násobek a maximálně 1,7 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené ČSÚ
za předchozí ukončený kalendářní rok nebo čtvrtletí kalendářního roku
alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o spořicím produktu
s peněžním ústavem.

(3) Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů
potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí kalendářní rok; v případě, že takové
příjmy nemají, potom potvrzením příjmů za předchozí tři měsíce před podáním žádosti. Do
tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů.
7.3. Doba nájmu a výše nájemného, podmínky nájmu
(1) Nájemní smlouva s manžely či partnerským párem bude uzavřena na dobu určitou 3 let.
Prodloužení doby nájmu maximálně o 1 rok bude možné jen ve výjimečných případech.
Výše nájemného za pronájem startovacích bytů u nově uzavíraných nájemních smluv
nesmí být nižší než 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně k 01.07. zvyšována
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
(2) Nájemní smlouva bude obsahovat:
a) ujednání o neudělení souhlasu k uzavření dohody o postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy a k podnájemní smlouvě
b) ujednání, že další osoby do společné domácnosti, s výjimkou osob blízkých, je nájemce
oprávněn přijímat jen se souhlasem MČ Brno-střed
c) ujednání o splatnosti měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno)
d) závazek k uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce)
e) závazek nájemce provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do MČ Brnostřed pronajatého startovacího bytu (a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní
smlouvy) včetně následného postupu s tím souvisejícího.
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7.4. Výběrové řízení
(1) Výběr mezi žadateli o byt bude proveden losováním.
(2) Nabídka volných bytů bude zveřejněna na úřední desce MČ Brno-střed a na internetových
stránkách MČ Brno-střed po dobu 30 dnů s uvedením termínu pro podání žádosti o účast
ve výběrovém řízení.
(3) Žádost o účast ve výběrovém řízení bude podána MČ Brno-střed v zalepené obálce
s označením „Startovací byt“. Bude-li výběrové řízení vyhlášeno na více bytů současně,
žádost nemůže být podána na konkrétní byt a losování proběhne s ohledem na velikost
jednotlivých bytů.
(4) Komise pro otevírání obálek provede otevření obálek a sepíše o tom protokol, zároveň
provede kontrolu všech náležitostí a úplnosti podaných žádostí a vyřadí žadatele, kteří
nesplnili dané podmínky. Komise bytová provede losování žadatelů.
(5) O vyřazení a jeho důvodu budou žadatelé písemně informováni.
(6) Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce MČ Brno-střed.
(7) Jména žadatelů budou vložena do schránky a pro každý byt bude vylosován nájemce z řad
žadatelů. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí dalším losováním stanoví max. dva
náhradníci a jejich pořadí.
(8) Nevylosovaným žadatelům budou jejich žádosti vráceny.
(9) Na základě doporučení komise bytové rozhodne RMČ BS o uzavření nájemních smluv
ke startovacím bytům s vylosovanými žadateli.
(10) Pokud po rozhodnutí RMČ BS o uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-střed
a žadatelem bude shledáno, že údaje uvedené v žádosti žadatele se nezakládají na pravdě
nebo nejsou úplné, RMČ BS zruší své rozhodnutí a uzavření nájemní smlouvy bude
nabídnuto dalšímu žadateli v pořadí – náhradníkovi.
(11) MČ Brno-střed si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit kdykoliv do doby
uzavření nájemní smlouvy.
(12) Uvolněné byty budou pronajaty na základě vyhlášení nového výběrového řízení.
(13) MČ Brno-střed může zrušit charakter startovacího bytu, který takto určila, a nově upravit
s dosavadním nájemcem podmínky pronájmu tohoto bytu.
CB) Služební byty
(jejich nájem je vázán na výkon práceprací)
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen výhradně zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve
správě MČ Brno-střed.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu půl jednoho roku, nejdéle
na dobu výkonu prací. Doba, na niž je sjednán výkon domovnických prací, a doba nájmu musí
být shodné.

14

Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed
A) Běžné obecní byty
(1) pro každého žadatele, kterému bylo jmenovitě schváleno
usnesením RMČ BS přidělení konkrétního bytu
1 bod (v součtu max. 3 body)
(2) žadatel žádá s manželem/manželkou, popř. s registrovaným partnerem
3 body
(3) nezletilé dítě/děti ve vlastní péči žadatele (bez ohledu na počet dětí)
3 body
(4) zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut
(žadateli je přiznáno pouze nejvyšší bodové ohodnocení, body se nesčítají):
- zaměstnání, podnikání, popř. jiný zdanitelný příjem
10 bodů
- důchod
10 bodů
- rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující
osobě (v případě, že se doba poskytování péče započítává jako náhradní doba pro účely
důchodového pojištění) a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
10 bodů
- dávky hmotné nouze
1 bod
- student
1 bod
- bez příjmu
0 bodů
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS, získané body slouží pouze jako
orientační hledisko.
B) Startovací byty
Výběr mezi žadateli o byt bude proveden losováním.
CB) Služební byty
Byty budou přiděleny výhradně zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve
správě MČ Brno-střed.
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS.
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Strana Článek

Stručný popis změny

Zastupitelstvo města Brna schválilo nový dokument - „Pravidla
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu jsou přijata i nová
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“,
přičemž s ohledem na rozsah změn nejsou jednotlivé změny konkrétně
uvedeny.

Odkaz na předešlá vydání:
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 1 a „Pravidla pronájmu
bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 2.
Související záznamy a formuláře:
„Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
„Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu“
„Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“
Zrušovací ustanovení:
Směrnice č. 40, vydání č. 2 - „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ – schválená usnesením
ZMČ/2017/23/22 dne 13.09.2017 (účinnost dne 01.10.2017), se ruší ke dni 28.02.2021.
Nová pravidla se vztahují na byty, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich pronájmu
na úřední desce MČ BS po 28.02.2021.
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Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Článek 1
Účel směrnice a obecná ustanovení
(1) Tato nová „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ navazují na platná
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ schválená
Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou textu schválenou dne 04.09.2018,
dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020.
(2) Tato „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) nahrazují
původní „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též původní pravidla) účinná
od 01.10.2017.
(3) Nová pravidla se nevztahují na pronájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Brno-střed
pro oblast školství. Pronájem těchto bytů je zajišťován v souladu se zřizovacími listinami
a schvaluje jej RMČ BS na základě doporučení komise pro školství.
(4) Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce MČ Brno-střed a v souladu
s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, jejich pronájem
schvaluje RMČ BS. V odůvodněných případech může RMČ BS rozhodnout o výjimce
z těchto nových pravidel.
Článek 2
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky:
a) ZMČ BS
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
b) RMČ BS
Rada městské části Brno-střed
c) MČ Brno-střed
statutární město Brno, městská část Brno-střed
d) ÚMČ BS
Úřad městské části Brno-střed
e) město
statutární město Brno
f) BO, odbor bytový
Odbor bytový ÚMČ BS
g) odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní ÚMČ BS
h) komise bytová
Komise bytová RMČ BS
ch) komise pro školství
Komise pro školství, mládež a sport RMČ BS
i) ČR
Česká republika
j) ČSÚ
Český statistický úřad
k) úřad práce
Úřad práce České republiky
l) KN
katastr nemovitostí ČR
m) IČO
identifikační číslo osoby
n) kategorie nájemného
výše nájemného v Kč/m2/měsíc stanovené MČ Brno-střed
Článek 3
Vymezení bytů k pronájmu
A) Běžné obecní byty (nemají charakter bytu služebního)
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
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B) Služební byty (jejich nájem je vázán na výkon prací)
Náhradní byty
Jsou poskytovány pouze za byty ve správě MČ Brno-střed, a to s přihlédnutím k okolnostem.
Sociální byty
O nájmu všech sociálních bytů rozhoduje město. Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem
sociálního bytu a jeho pronájem upravují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna ve Statutu sociálního bytu.
Žadatelé o sociální byt s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory budou
vybíráni ze žadatelů o běžný obecní byt a MČ Brno-střed je navrhne městu po předchozím
písemném doporučení odboru sociálního a zdravotního.
Článek 4
Žádost a její přílohy
A) Žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žádost se podává na formuláři MČ Brno-střed. Žadatel je povinen pravdivě vyplnit
všechny údaje. Jejich změnu je žadatel povinen písemně oznámit MČ Brno-střed
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit MČ Brno-střed, zda
na zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost podal.
(3) Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z evidence, může o nové zařazení do
evidence požádat nejdříve za jeden rok ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení
doručeno. V případě nepřevzetí zásilky bude za den doručení považován den uložení
zásilky na poště. Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není vyřazení žadateli
oznamováno.
(4) Žadatel je povinen doložit následující:
a) „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
b) „Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného
obecního bytu“, jehož součástí bude mimo jiné prohlášení
- že žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani
není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci (v opačném
případě jsou povinni prokázat, že je ze závažných důvodů nemohou užívat)
- že žadatel není nájemcem bytu (v opačném případě je povinen prokázat, že byt je
vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele
nebo člena jeho domácnosti nevyhovující). Je-li nájemcem takového bytu v majetku
města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky nabídnutí uvolnění stávajícího bytu,
v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
- žadatele, že v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby
spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo
jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
- žadatele, že nedluží za užívání bytu v majetku města, jehož nájem skončil
- žadatele o jeho současném bydlišti
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c) potvrzení o tom, že žadatel a jeho manžel/ka (jsou-li jinými státními příslušníky) mají
na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců
na území České republiky
d) doporučení řešení od příslušného sociálního odboru v případě, že je žadatel
v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení bylo ukončeno rozvodem manželství,
a dosud nedošlo k vypořádání společného jmění k bytovému či rodinnému domu
nebo bytu
e) aktuální doklady (kopie) prokazující zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut:
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon
(např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
- popř. doklad prokazující podnikání (v případě, že je žadatel evidován ve veřejném
rejstříku, potom stačí uvést IČO; pro dané účely není za podnikání považována
živnost, jejíž provozování je přerušeno), popř. jinou výdělečnou činnost za poslední
daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má
zdanitelný příjem
- popř. doklad z úřadu práce o poskytování podpory v nezaměstnanosti a při
rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, úřadem práce
- popř. doklad z příslušné instituce o poskytování důchodu, dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze apod.
- popř. potvrzení o studiu
f) kopie výpisu z „Evidence práv pro osobu“ z KN, ne starší dvou měsíců a v případě
záznamu práv pro osobu doložení úplného výpisu z KN, ne starší dvou měsíců.
Žadatel, který při podání žádosti o zařazení do evidence vše výše uvedené nedoloží,
bude i tak do evidence zařazen a písemně vyzván k doložení chybějícího dokumentu/ů.
(5) Žadatel, který žádá o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání
(bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádá o přidělení bytu na
dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, je navíc povinen doložit nejpozději při
podání žádosti o přidělení konkrétního bytu k pronájmu aktuální doklady (kopie)
o zdroji příjmů:
- z hlavního pracovního poměru
- popř. z jiné výdělečné činnosti za poslední daňové/účetní období, kterou doloží
daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
B) Žádost žadatele o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žadatel musí být nejprve zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu u MČ Brno-střed dle Čl. 4 písm. A) těchto pravidel a současně musí ke dni podání
žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky uvedené v Čl. 4 písm. A) odst.
(4).
(2) Žadatel musí poté podat „Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“, která musí být
doručená na formuláři MČ Brno-střed a musí být řádně (zejména s uvedením jména
a příjmení žadatele, jeho data narození, s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla
orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě vyplněná.
(3) Žadatel musí doručit MČ Brno-střed žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu
uvedeném na úřední desce MČ Brno-střed.
(4) Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených
ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
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(5) Žádost o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, může podat pouze žadatel, který nejpozději při
podání žádosti o přidělení předmětného bytu doložil, že zdrojem jeho příjmů je hlavní
pracovní poměr, popř. jiná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou doloží
daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(6) Pokud žadatel svou žádost odůvodňuje zvláštními okolnostmi či důvody hodnými
zvláštního zřetele (kupř. vážná sociální situace, vážný zdravotní stav), může dané ve své
žádosti vhodným způsobem doložit.
Článek 5
Vyřazení žadatele
A) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (dále též evidence)
(1) Žadatel zařazený do evidence, jehož žádost je neúplná, popř. žadatel zařazený do
evidence, ve vztahu k němuž vzniknou pochybnosti o pravdivosti nebo aktuálnosti
(popř. úplnosti) v evidenci jím uvedených údaje/ů, bude písemně vyzván k nápravě.
Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude
bez dalšího vyřazen z evidence.
Ve lhůtě stanovené ke zjednání nápravy nemůže žadatel žádat o přidělení konkrétního
bytu.
(provádí odbor bytový)
U žadatele může dojít na základě jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto skutečnost musí
být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního zřetele hodných
ke zrušení vyřazení z evidence, pokud důvody zvláštního zřetele hodné vhodným
způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(2) Žadatel bude z evidence vyřazen:
a) uvede-li nepravdivé údaje, nebo
b) neoznámí-li MČ Brno-střed písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu skutečností rozhodných
pro posouzení žádosti o zařazení do evidence, popř. pro posouzení žádosti o přidělení
bytu, bude písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen z evidence,
nebo
c) nastanou-li skutečnosti, pro které by mu nemohl být pronajatý byt, nebo
d) neoznámí-li MČ Brno-střed písemně každoročně do 30.11., zda na zařazení
do evidence pro příští kalendářní rok trvá (toto nemusí učinit v roce, v němž žádost
o zařazení do evidence podal); pokud žadatel do 30.11. výše uvedené neučiní, bude
ke 31.12. stejného roku z evidence automaticky bez dalšího vyřazen (vyřazení není
žadateli oznamováno), nebo
e) v dosud užívaném bytě dluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu,
včetně příslušenství, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem
porušuje podmínky nájemní smlouvy, nebo
f) dluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil, nebo
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g) je-li žadateli některou městskou částí města či městem pronajat byt.
(dle písm. a) až g) provádí odbor bytový)
U žadatele může dojít na základě jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto skutečnost musí
být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního zřetele hodných
ke zrušení vyřazení z evidence, pokud důvody zvláštního zřetele hodné vhodným
způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(3) Žadatel může být z evidence bez zbytečného odkladu vyřazen:
a) nepřijme-li bez vážných důvodů byt, který mu byl na základě jeho žádosti přidělen
rozhodnutím RMČ BS, nebo
b) neuzavře-li bez vážných důvodů nájemní smlouvu k bytu, o jehož nájem si zažádal,
a to v termínu stanoveném rozhodnutím RMČ BS.
(dle písm. a), b) doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(4) Před předložením materiálu týkajícího se projednání přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy k bytu do RMČ BS bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda žadatel ani jeho manžel/ka
v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci. Opačný případ může být důvodem pro nepřidělení
bytu, není ovšem důvodem pro vyřazení žadatele z evidence před projednáním v RMČ
BS.
B) Nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
Žadatel nebude zařazen do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu:
(1) Není-li zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 4 písm.
A) těchto pravidel.
(2) Nepodá-li žádost o přidělení konkrétního bytu na formuláři MČ Brno-střed a řádně
(zejména s uvedením jména a příjmení žadatele, svého data narození, s uvedením čísla
bytu, názvu ulice a čísla orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě
vyplněnou.
(3) Nedoručí-li žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu uvedeném na úřední desce
MČ Brno-střed.
(4) Podá-li žádost o přidělení více než jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném termínu
na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Podá-li žádost o přidělení konkrétního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, a přitom nejpozději při podání žádosti o přidělení
konkrétního bytu nedoloží, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná
výdělečná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou měl doložit daňovým
přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(dle odst. (1), (2), (3), (4), (5) provádí odbor bytový)
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Článek 6
Prodlužování nájemních smluv, změna doby nájmu
V případě, že je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce má zájem
o pokračování v nájemním vztahu, je nájemce povinen nejpozději 2 měsíce před skončením
nájemního vztahu požádat písemně pronajímatele o jeho prodloužení. Při rozhodování
o prodloužení nájemního vztahu (včetně stanovení doby nájmu) bude přihlíženo k dodržování
povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)

Článek 7
Podmínky pronájmu bytu
A) Běžné obecní byty
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
(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 v Kč/m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- doba nájmu: doba určitá max. dva roky
- splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu:
nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být placeno
- výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného
obecního bytu bude žadateli o pronájem bytu stanovena v souladu s Pravidly pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna s tím, že tato částka se každoročně
upravuje pronajímatelem o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku
- zaplacení jistoty nájemcem na účet pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem
nájemní smlouvy
- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu,
musí obsahovat závazek nájemce (společných nájemců) provést v evidenci obyvatel
změnu svého místa trvalého pobytu na adresu bytu pronajatého od MČ Brno-střed (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.
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
- se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
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(1) Nejprve pronajímatel provede základní opravu bytu vlastním nákladem. Poté bude byt
přidělen na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele. Opravami na vlastní náklad
žadatele se rozumí provádění drobných prací (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby,
obklady, doplnění interiérových dveří apod.). Pro tyto opravy je stanoven limit cen jak pro
jednotlivé položky oprav, tak i limit v Kč/m2 celkové plochy bytu, který představuje
maximální výši uznatelných nákladů na provedení oprav pro případ jejich kompenzace
nájemci. V případě, že nájemce provede opravy s vyššími náklady, než je stanovený limit,
pak k vyšším nákladům pro účely kompenzace nebude přihlíženo.
Základní podmínky pronájmu bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
(zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými
prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) budou
zveřejněny současně se zveřejněním nabídky bytu.
Po přidělení bytu bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva, která bude mimo jiné
obsahovat i předchozí souhlas pronajímatele s dokončením oprav bytu vlastním nákladem
žadatele (nájemce).
Pronajímatel následně zkontroluje, zda byla oprava provedena řádně a ve sjednaném
rozsahu.
Nájemní smlouva (na dobu dokončení oprav bytu) bude uzavřena za těchto podmínek,
popř. bude obsahovat:
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky a s výjimkou závazku nájemce provést do 60 dnů změnu
místa trvalého pobytu)
- doba nájmu: doba určitá šest měsíců
- závazek, že nájemce, popř. další osoby budou užívat byt k bydlení až poté, co
pronajímatel odsouhlasí nájemcem dokončené opravy bytu
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude po dobu prvních pěti měsíců zlevněna na
paušální předem stanovenou částku, a to z důvodu dokončení oprav bytu nájemcem
- způsob kompenzace nájemcem vynaložených nákladů na dokončení oprav bytu,
přičemž jejich konečná výše určená ke kompenzaci bude stanovena až po dokončení
oprav bytu
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (na dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem
- pravidla pro dokončení oprav bytu nájemcem, jejichž součástí bude i tabulka se
stanovenými náklady pro kompenzaci
- uvedení rozsahu nezbytných oprav bytu a dále pak i max. částky, za které bude
dokončení nezbytných oprav bytu provedeno
- nájemce provede dokončení oprav bytu sám a na vlastní náklady, a to v souladu
s platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, přičemž dokončení
oprav bytu oznámí pronajímateli
- pronajímatel poté zkontroluje provedení oprav bytu ve vazbě na tabulku se stanovenými
náklady pro umoření a stanoví konečnou částku určenou ke kompenzaci.
(2) Po dokončení oprav bytu včetně provedení kontroly řádnosti provedení oprav bytu bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, přičemž doba nájmu bude totožná s dobou, po
kterou bude kompenzována pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení
oprav bytu. Pokud by doba hrazení měsíčního nájemného sníženého o měsíční kompenzaci
představovala méně jak dva roky, potom bude doba nájmu stanovena na dobu určitou dva
roky, přičemž nájemce bude povinen po dobu zbývající do dvou roků hradit nesnížené
měsíční nájemné.
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Stanovení doby nájmu a způsob návratnosti pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na dokončení oprav bytu bude vycházet z tohoto postupu:
- pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu bude s ohledem
na výši měsíčního nájemného stanoveného pronajímatelem ke dni počátku účinnosti
nájemní smlouvy po dokončení oprav bytu (dále jen měsíční nájemné) rovnoměrně
rozpočítána na takový počet měsíců a dnů, aby rozpočítaná měsíční „kompenzační“
částka (dále jen měsíční kompenzace) představovala ke dni počátku účinnosti nájemní
smlouvy 50 % měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen hradit měsíční nájemné
snížené o měsíční kompenzaci po tak dlouhou dobu, dokud nedojde ze strany
pronajímatele ke kompenzaci 100 % pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na
dokončení oprav bytu.
Tímto postupem není dotčena úprava nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
- kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu
se vztahuje ke konkrétnímu bytu a je - bez písemného souhlasu RMČ BS nepřevoditelná na jiný byt. Nájemci bytu, u kterého dochází ke kompenzaci
pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu, nebude udělen
souhlas s výměnou bytu ani s jeho podnájmem, s výjimkou případů zvláštního zřetele
hodných; např. když se nájemce svého nároku na kompenzaci pronajímatelem uznané
výše nákladů na dokončení oprav bytu platně vzdá ve prospěch pronajímatele.
Nájemní smlouva (po dokončení oprav bytu a z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- předchozí řádné provedení oprav nájemcem ve sjednaném rozsahu a osvědčení
stanovených podmínek pronajímatelem
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky)
- doba nájmu: doba určitá, jejíž délka bude vypočtena s ohledem na výše uvedený postup
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude zpravidla po celou dobu určitou snížena
z důvodu kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce, a to na částku
v Kč/m2/měsíc vypočtenou s ohledem na výše uvedený postup
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (po dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem.
(3) Po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou (z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou dle
platných Pravidel pro prodlužování nájemních smluv k bytům za nájemné stanovené
pronajímatelem dle příslušné kategorie nájemného, nebude-li obecně závazným předpisem
stanoveno jinak.
B) Služební byty
(jejich nájem je vázán na výkon prací)
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě MČ
Brno-střed.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu jednoho roku, nejdéle na
dobu výkonu prací.
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Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed
A) Běžné obecní byty
(1) pro každého žadatele, kterému bylo jmenovitě schváleno
usnesením RMČ BS přidělení konkrétního bytu
1 bod (v součtu max. 3 body)
(2) žadatel žádá s manželem/manželkou, popř. s registrovaným partnerem
3 body
(3) nezletilé dítě/děti ve vlastní péči žadatele (bez ohledu na počet dětí)
3 body
(4) zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut
(žadateli je přiznáno pouze nejvyšší bodové ohodnocení, body se nesčítají):
- zaměstnání, podnikání, popř. jiný zdanitelný příjem
10 bodů
- důchod
10 bodů
- rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující
osobě (v případě, že se doba poskytování péče započítává jako náhradní doba pro účely
důchodového pojištění) a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
10 bodů
- dávky hmotné nouze
1 bod
- student
1 bod
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS, získané body slouží pouze jako
orientační hledisko.
B) Služební byty
Byty budou přiděleny zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě
MČ Brno-střed.
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS.
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Strana Článek

Stručný popis změny

Zastupitelstvo města Brna schválilo nový dokument - „Pravidla
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu jsou přijata i nová
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“,
přičemž s ohledem na rozsah změn nejsou jednotlivé změny konkrétně
uvedeny.

Odkaz na předešlá vydání:
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 1 a „Pravidla pronájmu
bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 2.
Související záznamy a formuláře:
„Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
„Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu“
„Výslovný souhlas“ se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých
údajů
„Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“
Zrušovací ustanovení:
Směrnice č. 40, vydání č. 1 2 - „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob pro výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ – schválená
usnesením ZMČ BS č. 312.02./2017/23/22 dne 1713.0209.2016 2017 (účinnost dne
2

01.0310.20162017), ve znění změny přijaté ZMČ BS usnesením ZMČ/2016/16/15 dne
14.09.2016 (účinnost dne 01.10.2016) se ruší ke dni 28.02.2021., s výjimkou Čl. V., písm. A),
které se vztahuje pouze na byty, o jejichž přidělení bylo rozhodnuto od 01.03.2016 do
30.09.2017.
Nová pravidla se vztahují na byty, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich pronájmu
na úřední desce MČ BS po 28.02.2021.
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Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Článek 1
Účel směrnice a obecná ustanovení
(1) Tato nová „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ navazují na platná
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ schválená
Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou textu schválenou dne 04.09.2018,
dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020.
(2) Tato „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) nahrazují
původní „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob
pro výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též původní
pravidla) účinná od 01.0310.2016 2017. ve znění změny účinné od 01.10.2016 (s výjimkou
čl. V., písm. A) původních pravidel, které se vztahuje pouze na byty, o jejichž přidělení
bylo rozhodnuto od 01.03.2016 do 30.09.2017.
(3) Nová pravidla se nevztahují na pronájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Brno-střed
pro oblast školství. Pronájem těchto bytů je zajišťován v souladu se zřizovacími listinami
a schvaluje jej RMČ BS na základě doporučení komise pro školství.
(4) Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce MČ Brno-střed a v souladu
s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, jejich přidělování
pronájem schvaluje RMČ BS. V odůvodněných případech může RMČ BS rozhodnout
o výjimce z těchto nových pravidel.
Článek 2
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky:
a) ZMČ BS
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
b) RMČ BS
Rada městské části Brno-střed
c) MČ Brno-střed
statutární město Brno, městská část Brno-střed
d) ÚMČ BS
Úřad městské části Brno-střed
e) město
statutární město Brno
f) BO, odbor bytový
Odbor bytový ÚMČ BS
g) OISBD
Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ BS
h)g)
odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní ÚMČ BS
ch) komise bytová
Komise bytová RMČ BS
i)h) komise pro školství
Komise pro školství, mládež a sport RMČ BS
j)i) ČR
Česká republika
k)j) ČSÚ
Český statistický úřad
l)k) úřad práce
Úřad práce České republiky
m)l)
KN
katastr nemovitostí ČR
n)m)
IČO
identifikační číslo osoby
o)n)
kategorie nájemného
výše nájemného v Kč/m2/měsíc stanovené MČ
Brno-střed
Článek 3
Vymezení bytů k pronájmu
4

A) Běžné obecní byty (nemají charakter bytu startovacího a služebního)
(1)
se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
(2) s nabídkou výše nájemného ze strany žadatele
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
B) Startovací byty (pro žadatele do 35 let s vymezenými příjmy)
CB) Služební byty (jejich nájem je vázán na výkon práceprací)
Bytové náhradyNáhradní byty
Jsou poskytovány pouze za byty v nevyhovujícím technickém stavu v domech ve správě MČ
Brno-střed (po předchozím stanovisku OISBD, popř. správce domu)., a to s přihlédnutím
k okolnostem.
Bytové náhrady jsou nabízeny pokud možno v takové velikosti a lokalitě, která je přiměřená
velikosti stávajícího bytu a lokalitě, ve které se stávající byt nachází.
Sociální byty
O nájmu všech sociálních bytů rozhoduje město. Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem
sociálního bytu a jeho pronájem upravují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna ve Statutu sociálního bytu.
Žadatelé o sociální byt s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory budou
vybíráni ze žadatelů o běžný obecní byt a MČ Brno-střed je navrhne městu po předchozím
písemném doporučení odboru sociálního a zdravotního.
Článek 4
Žádost a její přílohy
A) Žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žádost se podává na formuláři MČ Brno-střed. Žadatel je povinen pravdivě vyplnit
všechny údaje. Jejich změnu je žadatel povinen písemně oznámit MČ Brno-střed
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Žadatel, který je již nájemcem jiného než sociálního bytu v majetku města, může podat
žádost o zařazení do evidence pouze u té městské části, která je pronajímatelem
žadatelem užívaného bytu nebo jíž náleží k bytu dispoziční právo; přitom nabídne této
městské části jeho uvolnění.
(3)(2)
Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit MČ Brno-střed, zda
na zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost podal.
(4)(3)
Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z evidence, může o nové
zařazení do evidence požádat nejdříve za 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámení
o vyřazení doručeno. V případě nepřevzetí zásilky bude za den doručení považován den
uložení zásilky na poště. (Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není vyřazení žadateli
oznamováno.)
(5)(4)

Žadatel je povinen doložit následující:
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a) „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“, jejíž
součástí bude mimo jiné potvrzení vlastníka bytu (popř. pronajímatele či správce),
že v dosud užívaném bytě žadatel nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené
s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak
závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy a neužívá byt
protiprávně
b) „Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného
obecního bytu“, jehož součástí bude mimo jiné prohlášení
- že žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani
není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci (v opačném
případě jsou povinni prokázat, že je ze závažných důvodů nemohou užívat)
- že žadatel není nájemcem bytu (v opačném případě je povinen prokázat, že byt je
vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele
nebo člena jeho domácnosti nevyhovující). Je-li nájemcem takového bytu v majetku
města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky nabídnutí uvolnění stávajícího bytu,
v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
- žadatele, že v rámci ČR neužívá protiprávně byt či nebytový prostor
k bydlenív dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené
s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak
závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
- žadatele, že nedluží za užívání bytu v majetku města, jehož nájem skončil
- žadatele o jeho současném bydlišti
c) „Výslovný souhlas“ se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních
a citlivých údajůpotvrzení o tom, že žadatel a jeho manžel/ka (jsou-li jinými státními
příslušníky) mají na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy
o pobytu cizinců na území České republiky
d) aktuální doklady (kopie) vztahující se k jeho současnému bydlišti:
- nájemní, podnájemní, ubytovací smlouva apod. na jméno žadatele (pokud taková
smlouva existuje)
- výpočtový list či jiný obdobný doklad prokazující vztah žadatele k jeho současnému
bydlišti (s uvedením jména, příjmení a data narození žadatele přihlášeného na
služby spojené s užíváním bytu), popř. čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, že
ji žadatel užíváaktuální doklady (kopie) prokazující zdroj příjmů žadatele, popř.
jeho statut:
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon
(např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
- popř. doklad prokazující podnikání (v případě, že je žadatel evidován ve veřejném
rejstříku, potom stačí uvedení uvést IČO; pro dané účely není za podnikání
považována živnost, jejíž provozování je přerušeno), popř. jinou výdělečnou
činnost za poslední daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním
prokazujícím, že má zdanitelný příjem
- popř. doklad z úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnáníposkytování
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, úřadem práce
- popř. doklad z příslušné instituce o poskytování důchodu, dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze apod.
- popř. potvrzení o studiu
fe) kopie výpisu z „Evidence práv pro osobu“ z KN, ne starší dvou měsíců a v případě
záznamu práv pro osobu doložení úplného výpisu z KN, ne starší dvou měsíců.
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Žadatel, který při podání žádosti o zařazení do evidence vše výše uvedené nedoloží,
bude i tak do evidence zařazen a písemně vyzván k doložení chybějícího dokumentu/ů.
Je-li žadatel v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení bylo ukončeno rozvodem
manželství, může být zapsán v seznamu žadatelů, i když dosud nedošlo k vypořádání
společného jmění k bytovému či rodinnému domu nebo bytu a řešení doporučí příslušný
sociální odbor.
(65) Žadatel, který žádá o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání
(bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádá o přidělení bytu na
dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, je navíc povinen může doložit nejpozději
při podání žádosti o přidělení konkrétního bytu k pronájmu následujícíaktuální doklady
(kopie) o zdroji příjmů:
a) doklady o příjmech
- originál aktuálního potvrzení zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu
za poslední 3 měsícez hlavního pracovního poměru.
- popř. z jiné výdělečné činnosti daňové přiznání za poslední daňové/účetní období,
kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem. (pokud
nebylo doposud podáno, potom jiný doklad prokazující, že má žadatel příjmy z
podnikání, např. registrace k dani)
- popř. originál potvrzení o aktuální výši peněžité pomoci v mateřství, rodičovského
příspěvku, důchodu či podpory v nezaměstnanosti apod.
b) popř. důvody žádosti o zařazení do evidence
B) Žádost žadatele o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žadatel musí být nejprve zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu u MČ Brno-střed dle Čl. 4, písm. A) těchto pravidel a současně musí ke dni podání
žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky uvedené v Čl. 4 písm. A) odst.
(4).
(2) Žadatel musí poté podat „Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“, která musí být podaná
doručená na formuláři MČ Brno-střed a musí být řádně (zejména s uvedením jména
a příjmení žadatele, jeho data narození, s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla
orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě vyplněná.
(3) Žadatel musí doručit MČ Brno-střed žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu
uvedeném na úřední desce MČ Brno-střed.
(4) Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených
ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Žadatel o byt dle Čl. 3, písm. B) těchto pravidel o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(je-li zveřejněno více bytů současně) nežádá.Žádost o přidělení běžného obecního bytu
schopného okamžitého užívání (bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III.,
popř. žádost o přidělení bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, může
podat pouze žadatel, který nejpozději při podání žádosti o přidělení předmětného bytu
doložil, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná činnost za poslední
daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má
zdanitelný příjem.
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(6) Pokud žadatel svou žádost odůvodňuje zvláštními okolnostmi či důvody hodnými
zvláštního zřetele (kupř. vážná sociální situace, vážný zdravotní stav), může dané ve své
žádosti vhodným způsobem doložit.
Článek 5
Nezařazení, popř. vVyřazení žadatele
A) Nezařazení, popř. vVyřazení z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(1) Bude-li žadatelem podaná žádost o zařazení do evidence neúplná, popř. vzniknou-li
pochybnosti o pravdivosti a aktuálnosti (popř. úplnosti) údajů, uvedených žadatelem při
zařazování do evidence, bude žadatel písemně vyzván k nápravě. V případě nepřevzetí
zásilky bude za den doručení považován třetí den ode dne, kdy byla zásilka odeslána.
Pokud žadatel nezjedná nápravu, nebude zařazen do evidence.
(provádí odbor bytový)
(21) Žadatel zařazený do evidence, jehož žádost je neúplná, popř. žadatel zařazený do
evidence, ve vztahu k němuž vVzniknou-li pochybnosti o pravdivosti nebo aktuálnosti
(popř. úplnosti) v evidenci jím uvedených údaje/ů uvedených žadatelem zařazeným do
evidence, bude žadatel písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 30 15 dnů
ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen
z evidence.
Ve lhůtě stanovené ke zjednání nápravy nemůže žadatel žádat o přidělení konkrétního
bytu.
(provádí odbor bytový)
U žŽadatele může být dojít na základě své jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto
skutečnost musí být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního
zřetele hodných ponechán v ke zrušení vyřazení z evidencei, pokud důvody zvláštního
zřetele hodné vhodným způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(32) Žadatel nebude do evidence zařazen, popř. bude z evidence bez zbytečného odkladu
vyřazen:
a) podá-li neúplnou žádost a tuto žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, nebo
ba)
uvede-li nepravdivé údaje, nebo
cb)
neoznámí-li MČ Brno-střed písemně a bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu skutečností
rozhodných pro posouzení žádosti o zařazení do evidence, popř. pro posouzení
žádosti o přidělení bytu, bude písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen
z evidence, nebo
dc)
nastanou-li skutečnosti, pro které nemůže být zařazen do evidenceby mu nemohl
být pronajatý byt, nebo
ed)
neoznámí-li MČ Brno-střed písemně každoročně do 30.11., zda na
zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá (toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost o zařazení do evidence podal); pokud žadatel do 30.11. výše uvedené neučiní,
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bude ke 31.12. stejného roku z evidence automaticky bez dalšího vyřazen (vyřazení
není žadateli oznamováno), nebo
e) v dosud užívaném bytě dluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu,
včetně příslušenství, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem
porušuje podmínky nájemní smlouvy, nebo
f) dluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil, nebo
fg)je-li žadateli po jeho zařazení do evidence některou městskou částí města či městem
pronajat byt.
(dle písm. a), b), c), d), e), f až g) provádí odbor bytový)
U žŽadatele může být dojít na základě své jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto
skutečnost musí být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního
zřetele hodných ponechán ke zrušení vyřazení z v evidencie, pokud důvody zvláštního
zřetele hodné vhodným způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(43) Žadatel může být z evidence bez zbytečného odkladu vyřazen:
a) nepřijme-li bez vážných důvodů byt, který mu byl na základě jeho žádosti přidělen
rozhodnutím RMČ BS, nebo
b) nesplní-li před uzavřením nájemní smlouvy podmínky stanovené RMČ BS, nebo
bc)
neuzavře-li bez vážných důvodů nájemní smlouvu k bytu, o jehož nájem si
zažádal, a to v termínu stanoveném rozhodnutím RMČ BS.
(dle písm. a), b), c) doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(4) Před předložením materiálu týkajícího se projednání přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy k bytu do RMČ BS bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda žadatel ani jeho manžel/ka
v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci.
B) Nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
Žadatel nebude zařazen do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu:
(1) Není-li zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 4, písm.
A) těchto pravidel.
(2) NepředložíNepodá-li žádost o přidělení konkrétního bytu na formuláři MČ Brno-střed
a řádně (zejména s uvedením jména a příjmení žadatele, svého data narození,
s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla orientačního domu, v němž se byt nachází)
a pravdivě vyplněnou.
(3) Nedoručí-li žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu uvedeném na úřední desce
MČ Brno-střed.
(4) Podá-li žádost o pronájem přidělení více než jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném
termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Podá-li žádost o přidělení konkrétního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, a přitom nejpozději při podání žádosti o přidělení
konkrétního bytu nedoloží, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná
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výdělečná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou měl doložit daňovým
přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(dle odst. (1), (2), (3), (4), (5) provádí odbor bytový)

Článek 6
Prodlužování nájemních smluv, změna doby nájmu
V případě, že je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce má zájem
o pokračování v nájemním vztahu, je nájemce povinen nejpozději 2 měsíce před skončením
nájemního vztahu požádat písemně pronajímatele o jeho prodloužení. Při rozhodování
o prodloužení nájemního vztahu (včetně stanovení doby nájmu) bude přihlíženo k dodržování
povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)

Článek 7
Podmínky pronájmu bytu
A) Běžné obecní byty
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
(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 v Kč/m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- doba nájmu: bude stanovena na dobua určitouá 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
žadateli o pronájem bytu bude stanovena v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna s tím, že tato částka se a bude každoročně k 01.07.
zvyšovánaupravuje pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu
spotřebitelských cen oznámenouvyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku
- zaplacení jistoty nájemcem na účet pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem
nájemní smlouvy
- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu
(s výjimkou bytů sociálních), musí obsahovat závazek nájemce (společných nájemců)
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provést v evidenci obyvatel změnu svého místa trvalého bydliště pobytu na adresu bytu
pronajatého do od 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.
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
- se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(1) Nejprve pronajímatel provede základní opravu bytu vlastním nákladem. Poté bude byt
přidělen na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele. Opravami na vlastní náklad
žadatele se rozumí provádění drobných prací (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby,
obklady, doplnění interiérových dveří apod.). Pro tyto opravy je stanoven limit cen jak pro
jednotlivé položky oprav, tak i limit v Kč/m2 celkové plochy bytu, který představuje
maximální výši uznatelných nákladů na provedení oprav pro případ jejich kompenzace
nájemci. V případě, že nájemce provede opravy s vyššími náklady, než je stanovený limit,
pak k vyšším nákladům pro účely kompenzace nebude přihlíženo.
Základní podmínky pronájmu bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
(zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými
prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) budou
zveřejněny současně se zveřejněním nabídky bytu.
Po přidělení bytu bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva, která bude mimo jiné
obsahovat i předchozí souhlas pronajímatele s dokončením oprav bytu vlastním nákladem
žadatele (nájemce).
Pronajímatel následně zkontroluje, zda byla oprava provedena řádně a ve sjednaném
rozsahu.
Nájemní smlouva (na dobu dokončení oprav bytu) bude uzavřena za těchto podmínek,
popř. bude obsahovat:
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky a s výjimkou závazku nájemce provést do 60 dnů změnu
místa trvalého pobytu)
- doba nájmu: doba určitá šest měsíců
- závazek, že nájemce, popř. další osoby budou užívat byt k bydlení až poté, co
pronajímatel odsouhlasí nájemcem dokončené opravy bytu
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude po dobu prvních pěti měsíců zlevněna na
paušální předem stanovenou částku, a to z důvodu dokončení oprav bytu nájemcem
- způsob kompenzace nájemcem vynaložených nákladů na dokončení oprav bytu,
přičemž jejich konečná výše určená ke kompenzaci bude stanovena až po dokončení
oprav bytu
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (na dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem
- pravidla pro dokončení oprav bytu nájemcem, jejichž součástí bude i tabulka se
stanovenými náklady pro kompenzaci
- uvedení rozsahu nezbytných oprav bytu a dále pak i max. částky, za které bude
dokončení nezbytných oprav bytu provedeno
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- nájemce provede dokončení oprav bytu sám a na vlastní náklady, a to v souladu
s platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, přičemž dokončení
oprav bytu oznámí pronajímateli
- pronajímatel poté zkontroluje provedení oprav bytu ve vazbě na tabulku se stanovenými
náklady pro umoření a stanoví konečnou částku určenou ke kompenzaci.
(2) Po dokončení oprav bytu včetně provedení kontroly řádnosti provedení oprav bytu bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, přičemž doba nájmu bude totožná s dobou, po
kterou bude kompenzována pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení
oprav bytu. Pokud by doba hrazení měsíčního nájemného sníženého o měsíční kompenzaci
představovala méně jak dva roky, potom bude doba nájmu stanovena na dobu určitou dva
roky, přičemž nájemce bude povinen po dobu zbývající do dvou roků hradit nesnížené
měsíční nájemné.
Stanovení doby nájmu a způsob návratnosti pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na dokončení oprav bytu bude vycházet z tohoto postupu:
- pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu bude s ohledem
na výši měsíčního nájemného stanoveného pronajímatelem ke dni počátku účinnosti
nájemní smlouvy po dokončení oprav bytu (dále jen měsíční nájemné) rovnoměrně
rozpočítána na takový počet měsíců a dnů, aby rozpočítaná měsíční „kompenzační“
částka (dále jen měsíční kompenzace) představovala ke dni počátku účinnosti nájemní
smlouvy 50 % měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen hradit měsíční nájemné
snížené o měsíční kompenzaci po tak dlouhou dobu, dokud nedojde ze strany
pronajímatele ke kompenzaci 100 % pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na
dokončení oprav bytu.
Tímto postupem není dotčena úprava nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
- kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu
se vztahuje ke konkrétnímu bytu a je - bez písemného souhlasu RMČ BS nepřevoditelná na jiný byt. Nájemci bytu, u kterého dochází ke kompenzaci
pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu, nebude udělen
souhlas s výměnou bytu ani s jeho podnájmem, s výjimkou případů zvláštního zřetele
hodných; např. když se nájemce svého nároku na kompenzaci pronajímatelem uznané
výše nákladů na dokončení oprav bytu platně vzdá ve prospěch pronajímatele.
Nájemní smlouva (po dokončení oprav bytu a z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- předchozí řádné provedení oprav nájemcem ve sjednaném rozsahu a osvědčení
stanovených podmínek pronajímatelem
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky)
- doba nájmu: doba určitá, jejíž délka bude vypočtena s ohledem na výše uvedený postup
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude zpravidla po celou dobu určitou snížena
z důvodu kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce, a to na částku
v Kč/m2/měsíc vypočtenou s ohledem na výše uvedený postup
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (po dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem.
(3) Po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou (z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou dle
platných Pravidel pro prodlužování nájemních smluv k bytům za nájemné stanovené
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pronajímatelem dle příslušné kategorie nájemného, nebude-li obecně závazným předpisem
stanoveno jinak.
B) Startovací byty
7.1. Vymezení pojmu
Startovacím bytem je byt v domě v majetku města Brna, který je vzhledem k velikosti určen
k bydlení mladých maximálně čtyřčlenných rodin, u nichž je předpoklad, že budou schopny
nejpozději do uplynutí doby nájmu si obstarat jiné bydlení.
7.2. Žadatel o startovací byt
(1) Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené v Čl. 2, písm. A. Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, s výjimkou odst. f).
(2) Žadatelem o startovací byt mohou být manželé či partnerský pár, kteří splňují dále tyto
podmínky:




žádný z manželů či partnerů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let
čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně 0,8
násobek a maximálně 1,7 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené ČSÚ
za předchozí ukončený kalendářní rok nebo čtvrtletí kalendářního roku
alespoň jeden z manželů či partnerů má uzavřenu smlouvu o spořicím produktu
s peněžním ústavem.

(3) Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů
potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí kalendářní rok; v případě, že takové
příjmy nemají, potom potvrzením příjmů za předchozí tři měsíce před podáním žádosti. Do
tohoto příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů.
7.3. Doba nájmu a výše nájemného, podmínky nájmu
(1) Nájemní smlouva s manžely či partnerským párem bude uzavřena na dobu určitou 3 let.
Prodloužení doby nájmu maximálně o 1 rok bude možné jen ve výjimečných případech.
Výše nájemného za pronájem startovacích bytů u nově uzavíraných nájemních smluv
nesmí být nižší než 57,20 Kč/m2/měsíc a bude každoročně k 01.07. zvyšována
pronajímatelem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen
oznámenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
(2) Nájemní smlouva bude obsahovat:
a) ujednání o neudělení souhlasu k uzavření dohody o postoupení práv a povinností
z nájemní smlouvy a k podnájemní smlouvě
b) ujednání, že další osoby do společné domácnosti, s výjimkou osob blízkých, je nájemce
oprávněn přijímat jen se souhlasem MČ Brno-střed
c) ujednání o splatnosti měsíčního nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných
s užíváním bytu dva měsíce předem (nájemce zaplatí vždy nejpozději do konce
kalendářního měsíce, který dva měsíce předchází měsíci, za který má být placeno)
d) závazek k uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti (náklady na jeho sepsání uhradí nájemce)
e) závazek nájemce provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do MČ Brnostřed pronajatého startovacího bytu (a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní
smlouvy) včetně následného postupu s tím souvisejícího.
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7.4. Výběrové řízení
(1) Výběr mezi žadateli o byt bude proveden losováním.
(2) Nabídka volných bytů bude zveřejněna na úřední desce MČ Brno-střed a na internetových
stránkách MČ Brno-střed po dobu 30 dnů s uvedením termínu pro podání žádosti o účast
ve výběrovém řízení.
(3) Žádost o účast ve výběrovém řízení bude podána MČ Brno-střed v zalepené obálce
s označením „Startovací byt“. Bude-li výběrové řízení vyhlášeno na více bytů současně,
žádost nemůže být podána na konkrétní byt a losování proběhne s ohledem na velikost
jednotlivých bytů.
(4) Komise pro otevírání obálek provede otevření obálek a sepíše o tom protokol, zároveň
provede kontrolu všech náležitostí a úplnosti podaných žádostí a vyřadí žadatele, kteří
nesplnili dané podmínky. Komise bytová provede losování žadatelů.
(5) O vyřazení a jeho důvodu budou žadatelé písemně informováni.
(6) Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce MČ Brno-střed.
(7) Jména žadatelů budou vložena do schránky a pro každý byt bude vylosován nájemce z řad
žadatelů. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí dalším losováním stanoví max. dva
náhradníci a jejich pořadí.
(8) Nevylosovaným žadatelům budou jejich žádosti vráceny.
(9) Na základě doporučení komise bytové rozhodne RMČ BS o uzavření nájemních smluv
ke startovacím bytům s vylosovanými žadateli.
(10) Pokud po rozhodnutí RMČ BS o uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-střed
a žadatelem bude shledáno, že údaje uvedené v žádosti žadatele se nezakládají na pravdě
nebo nejsou úplné, RMČ BS zruší své rozhodnutí a uzavření nájemní smlouvy bude
nabídnuto dalšímu žadateli v pořadí – náhradníkovi.
(11) MČ Brno-střed si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit kdykoliv do doby
uzavření nájemní smlouvy.
(12) Uvolněné byty budou pronajaty na základě vyhlášení nového výběrového řízení.
(13) MČ Brno-střed může zrušit charakter startovacího bytu, který takto určila, a nově upravit
s dosavadním nájemcem podmínky pronájmu tohoto bytu.
CB) Služební byty
(jejich nájem je vázán na výkon práceprací)
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen výhradně zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve
správě MČ Brno-střed.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu půl jednoho roku, nejdéle
na dobu výkonu prací. Doba, na niž je sjednán výkon domovnických prací, a doba nájmu musí
být shodné.
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Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed
A) Běžné obecní byty
(1) pro každého žadatele, kterému bylo jmenovitě schváleno
usnesením RMČ BS přidělení konkrétního bytu
1 bod (v součtu max. 3 body)
(2) žadatel žádá s manželem/manželkou, popř. s registrovaným partnerem
3 body
(3) nezletilé dítě/děti ve vlastní péči žadatele (bez ohledu na počet dětí)
3 body
(4) zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut
(žadateli je přiznáno pouze nejvyšší bodové ohodnocení, body se nesčítají):
- zaměstnání, podnikání, popř. jiný zdanitelný příjem
10 bodů
- důchod
10 bodů
- rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující
osobě (v případě, že se doba poskytování péče započítává jako náhradní doba pro účely
důchodového pojištění) a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
10 bodů
- dávky hmotné nouze
1 bod
- student
1 bod
- bez příjmu
0 bodů
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS, získané body slouží pouze jako
orientační hledisko.
B) Startovací byty
Výběr mezi žadateli o byt bude proveden losováním.
CB) Služební byty
Byty budou přiděleny výhradně zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve
správě MČ Brno-střed.
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS.
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Strana Článek

Stručný popis změny

Zastupitelstvo města Brna schválilo nový dokument - „Pravidla
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
S ohledem na podstatné změny v tomto dokumentu jsou přijata i nová
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“,
přičemž s ohledem na rozsah změn nejsou jednotlivé změny konkrétně
uvedeny.

Odkaz na předešlá vydání:
„Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob pro výběr žadatelů
o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 1 a „Pravidla pronájmu
bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed“ - vydána jako vydání č. 2.
Související záznamy a formuláře:
„Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
„Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu“
„Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“
Zrušovací ustanovení:
Směrnice č. 40, vydání č. 2 - „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria
a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ – schválená usnesením
ZMČ/2017/23/22 dne 13.09.2017 (účinnost dne 01.10.2017), se ruší ke dni 28.02.2021.
Nová pravidla se vztahují na byty, u kterých nastal počátek zveřejnění nabídky jejich pronájmu
na úřední desce MČ BS po 28.02.2021.
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Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
Článek 1
Účel směrnice a obecná ustanovení
(1) Tato nová „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ navazují na platná
„Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“ schválená
Zastupitelstvem města Brna dne 20.06.2017, s úpravou textu schválenou dne 04.09.2018,
dne 16.06.2020 a dne 10.11.2020.
(2) Tato „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též nová pravidla) nahrazují
původní „Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed“ a „Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“ (dále též původní pravidla) účinná
od 01.10.2017.
(3) Nová pravidla se nevztahují na pronájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Brno-střed
pro oblast školství. Pronájem těchto bytů je zajišťován v souladu se zřizovacími listinami
a schvaluje jej RMČ BS na základě doporučení komise pro školství.
(4) Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce MČ Brno-střed a v souladu
s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“, jejich pronájem
schvaluje RMČ BS. V odůvodněných případech může RMČ BS rozhodnout o výjimce
z těchto nových pravidel.
Článek 2
Vymezení zkratek a pojmů
(1) Pro účely této směrnice se stanovují následující zkratky:
a) ZMČ BS
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
b) RMČ BS
Rada městské části Brno-střed
c) MČ Brno-střed
statutární město Brno, městská část Brno-střed
d) ÚMČ BS
Úřad městské části Brno-střed
e) město
statutární město Brno
f) BO, odbor bytový
Odbor bytový ÚMČ BS
g) odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní ÚMČ BS
h) komise bytová
Komise bytová RMČ BS
ch) komise pro školství
Komise pro školství, mládež a sport RMČ BS
i) ČR
Česká republika
j) ČSÚ
Český statistický úřad
k) úřad práce
Úřad práce České republiky
l) KN
katastr nemovitostí ČR
m) IČO
identifikační číslo osoby
n) kategorie nájemného
výše nájemného v Kč/m2/měsíc stanovené MČ Brno-střed
Článek 3
Vymezení bytů k pronájmu
A) Běžné obecní byty (nemají charakter bytu služebního)
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
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B) Služební byty (jejich nájem je vázán na výkon prací)
Náhradní byty
Jsou poskytovány pouze za byty ve správě MČ Brno-střed, a to s přihlédnutím k okolnostem.
Sociální byty
O nájmu všech sociálních bytů rozhoduje město. Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem
sociálního bytu a jeho pronájem upravují Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna ve Statutu sociálního bytu.
Žadatelé o sociální byt s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory budou
vybíráni ze žadatelů o běžný obecní byt a MČ Brno-střed je navrhne městu po předchozím
písemném doporučení odboru sociálního a zdravotního.
Článek 4
Žádost a její přílohy
A) Žádost žadatele o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
(dále též evidence)
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žádost se podává na formuláři MČ Brno-střed. Žadatel je povinen pravdivě vyplnit
všechny údaje. Jejich změnu je žadatel povinen písemně oznámit MČ Brno-střed
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit MČ Brno-střed, zda
na zařazení do evidence pro příští kalendářní rok trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž
žádost podal.
(3) Žadatel, který byl dle Čl. 5 těchto pravidel vyřazen z evidence, může o nové zařazení do
evidence požádat nejdříve za 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámení o vyřazení
doručeno. V případě nepřevzetí zásilky bude za den doručení považován den uložení
zásilky na poště. Při vyřazení dle Čl. 5 odst. (3) písm. e) není vyřazení žadateli
oznamováno.
(4) Žadatel je povinen doložit následující:
a) „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“
b) „Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného
obecního bytu“, jehož součástí bude mimo jiné prohlášení
- že žadatel ani jeho manžel/ka v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani
není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci (v opačném
případě jsou povinni prokázat, že je ze závažných důvodů nemohou užívat)
- že žadatel není nájemcem bytu (v opačném případě je povinen prokázat, že byt je
vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele
nebo člena jeho domácnosti nevyhovující). Je-li nájemcem takového bytu v majetku
města Brna, může žádat o jiný byt za podmínky nabídnutí uvolnění stávajícího bytu,
v případě nájemce sociálního bytu je nezbytné doporučení Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
- žadatele, že v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby
spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo
jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
- žadatele, že nedluží za užívání bytu v majetku města, jehož nájem skončil
- žadatele o jeho současném bydlišti
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c) potvrzení o tom, že žadatel a jeho manžel/ka (jsou-li jinými státními příslušníky) mají
na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců
na území České republiky
d) aktuální doklady (kopie) prokazující zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut:
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon
(např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
- popř. doklad prokazující podnikání (v případě, že je žadatel evidován ve veřejném
rejstříku, potom stačí uvést IČO; pro dané účely není za podnikání považována
živnost, jejíž provozování je přerušeno), popř. jinou výdělečnou činnost za poslední
daňové/účetní období, kterou doloží daňovým přiznáním prokazujícím, že má
zdanitelný příjem
- popř. doklad z úřadu práce o poskytování podpory v nezaměstnanosti a při
rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, úřadem práce
- popř. doklad z příslušné instituce o poskytování důchodu, dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze apod.
- popř. potvrzení o studiu
e) kopie výpisu z „Evidence práv pro osobu“ z KN, ne starší dvou měsíců a v případě
záznamu práv pro osobu doložení úplného výpisu z KN, ne starší dvou měsíců.
Žadatel, který při podání žádosti o zařazení do evidence vše výše uvedené nedoloží,
bude i tak do evidence zařazen a písemně vyzván k doložení chybějícího dokumentu/ů.
Je-li žadatel v rozvodovém řízení nebo rozvodové řízení bylo ukončeno rozvodem
manželství, může být zapsán v seznamu žadatelů, i když dosud nedošlo k vypořádání
společného jmění k bytovému či rodinnému domu nebo bytu a řešení doporučí příslušný
sociální odbor.
(5) Žadatel, který žádá o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání
(bez potřeby opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádá o přidělení bytu na
dokončení oprav vlastním nákladem žadatele, je navíc povinen doložit nejpozději při
podání žádosti o přidělení konkrétního bytu k pronájmu aktuální doklady (kopie)
o zdroji příjmů:
- z hlavního pracovního poměru
- popř. z jiné výdělečné činnosti za poslední daňové/účetní období, kterou doloží
daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
B) Žádost žadatele o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
(eviduje a zpracovává odbor bytový)
(1) Žadatel musí být nejprve zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního
bytu u MČ Brno-střed dle Čl. 4 písm. A) těchto pravidel a současně musí ke dni podání
žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky uvedené v Čl. 4 písm. A) odst.
(4).
(2) Žadatel musí poté podat „Žádost o běžný obecní byt k pronájmu“, která musí být
doručená na formuláři MČ Brno-střed a musí být řádně (zejména s uvedením jména
a příjmení žadatele, jeho data narození, s uvedením čísla bytu, názvu ulice a čísla
orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě vyplněná.
(3) Žadatel musí doručit MČ Brno-střed žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu
uvedeném na úřední desce MČ Brno-střed.
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(4) Žadatel může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu z bytů nabízených
ve stejném termínu na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Žádost o přidělení běžného obecního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, může podat pouze žadatel, který nejpozději při
podání žádosti o přidělení předmětného bytu doložil, že zdrojem jeho příjmů je hlavní
pracovní poměr, popř. jiná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou doloží
daňovým přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(6) Pokud žadatel svou žádost odůvodňuje zvláštními okolnostmi či důvody hodnými
zvláštního zřetele (kupř. vážná sociální situace, vážný zdravotní stav), může dané ve své
žádosti vhodným způsobem doložit.
Článek 5
Vyřazení žadatele
A) Vyřazení z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu (dále též evidence)
(1) Žadatel zařazený do evidence, jehož žádost je neúplná, popř. žadatel zařazený do
evidence, ve vztahu k němuž vzniknou pochybnosti o pravdivosti nebo aktuálnosti
(popř. úplnosti) v evidenci jím uvedených údaje/ů, bude písemně vyzván k nápravě.
Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude
bez dalšího vyřazen z evidence.
Ve lhůtě stanovené ke zjednání nápravy nemůže žadatel žádat o přidělení konkrétního
bytu.
(provádí odbor bytový)
U žadatele může dojít na základě jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto skutečnost musí
být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního zřetele hodných
ke zrušení vyřazení z evidence, pokud důvody zvláštního zřetele hodné vhodným
způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(2) Žadatel bude z evidence vyřazen:
a) uvede-li nepravdivé údaje, nebo
b) neoznámí-li MČ Brno-střed písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu skutečností rozhodných
pro posouzení žádosti o zařazení do evidence, popř. pro posouzení žádosti o přidělení
bytu, bude písemně vyzván k nápravě. Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení písemné výzvy nezjedná nápravu, bude bez dalšího vyřazen z evidence,
nebo
c) nastanou-li skutečnosti, pro které by mu nemohl být pronajatý byt, nebo
d) neoznámí-li MČ Brno-střed písemně každoročně do 30.11., zda na zařazení
do evidence pro příští kalendářní rok trvá (toto nemusí učinit v roce, v němž žádost
o zařazení do evidence podal); pokud žadatel do 30.11. výše uvedené neučiní, bude
ke 31.12. stejného roku z evidence automaticky bez dalšího vyřazen (vyřazení není
žadateli oznamováno), nebo
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e) v dosud užívaném bytě dluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu,
včetně příslušenství, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem
porušuje podmínky nájemní smlouvy, nebo
f) dluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil, nebo
g) je-li žadateli po jeho zařazení do evidence některou městskou částí města či městem
pronajat byt.
(dle písm. a) až g) provádí odbor bytový)
U žadatele může dojít na základě jeho žádosti (kterou musí doručit do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo oznámení o vyřazení z evidence doručeno, přičemž na tuto skutečnost musí
být v oznámení o vyřazení zvláště upozorněn) v případech zvláštního zřetele hodných
ke zrušení vyřazení z evidence, pokud důvody zvláštního zřetele hodné vhodným
způsobem prokáže.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
K výše uvedené žádosti doručené po stanovené lhůtě, popř. k žádosti podané opakovaně
v téže věci, se nepřihlíží.
(3) Žadatel může být z evidence bez zbytečného odkladu vyřazen:
a) nepřijme-li bez vážných důvodů byt, který mu byl na základě jeho žádosti přidělen
rozhodnutím RMČ BS, nebo
b) neuzavře-li bez vážných důvodů nájemní smlouvu k bytu, o jehož nájem si zažádal,
a to v termínu stanoveném rozhodnutím RMČ BS.
(dle písm. a), b) doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
(4) Před předložením materiálu týkajícího se projednání přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy k bytu do RMČ BS bude u každého vybraného žadatele prověřeno, zda žadatel
ani jeho manželka nejsou v insolvenčním řízení, popř. zda žadatel ani jeho manžel/ka
v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci.
B) Nezařazení do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu
Žadatel nebude zařazen do výběru o přidělení konkrétního bytu k pronájmu:
(1) Není-li zařazen do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu dle Čl. 4 písm.
A) těchto pravidel.
(2) Nepodá-li žádost o přidělení konkrétního bytu na formuláři MČ Brno-střed a řádně
(zejména s uvedením jména a příjmení žadatele, svého data narození, s uvedením čísla
bytu, názvu ulice a čísla orientačního domu, v němž se byt nachází) a pravdivě
vyplněnou.
(3) Nedoručí-li žádost o přidělení konkrétního bytu v termínu uvedeném na úřední desce
MČ Brno-střed.
(4) Podá-li žádost o přidělení více než jednoho bytu z bytů nabízených ve stejném termínu
na úřední desce MČ Brno-střed.
(5) Podá-li žádost o přidělení konkrétního bytu schopného okamžitého užívání (bez potřeby
opravy) s kategorií nájemného II. a III., popř. žádost o přidělení bytu na dokončení
oprav vlastním nákladem žadatele, a přitom nejpozději při podání žádosti o přidělení
konkrétního bytu nedoloží, že zdrojem jeho příjmů je hlavní pracovní poměr, popř. jiná
výdělečná činnost za poslední daňové/účetní období, kterou měl doložit daňovým
přiznáním prokazujícím, že má zdanitelný příjem.
(dle odst. (1), (2), (3), (4), (5) provádí odbor bytový)
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Článek 6
Prodlužování nájemních smluv, změna doby nájmu
V případě, že je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce má zájem
o pokračování v nájemním vztahu, je nájemce povinen nejpozději 2 měsíce před skončením
nájemního vztahu požádat písemně pronajímatele o jeho prodloužení. Při rozhodování
o prodloužení nájemního vztahu (včetně stanovení doby nájmu) bude přihlíženo k dodržování
povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
(doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)

Článek 7
Podmínky pronájmu bytu
A) Běžné obecní byty
a) schopné okamžitého užívání (bez potřeby opravy)
(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 v Kč/m2/měsíc
(min. výše nájemného bude předem stanovena).
Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- doba nájmu: doba určitá max. dva roky
- splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu:
nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být placeno
- výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného
obecního bytu bude žadateli o pronájem bytu stanovena v souladu s Pravidly pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města Brna s tím, že tato částka se každoročně
upravuje pronajímatelem o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok
s účinností navýšení nájemného k 01.07. příslušného roku
- zaplacení jistoty nájemcem na účet pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného (bez případných slev či snížení), a to před podpisem
nájemní smlouvy
- nájemní smlouva, popř. dodatek k nájemní smlouvě při prodlužování doby nájmu bytu,
musí obsahovat závazek nájemce (společných nájemců) provést v evidenci obyvatel
změnu svého místa trvalého pobytu na adresu bytu pronajatého od MČ Brno-střed (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.
b) na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
- se stanovením pevné výše nájemného ze strany pronajímatele
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
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(1) Nejprve pronajímatel provede základní opravu bytu vlastním nákladem. Poté bude byt
přidělen na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele. Opravami na vlastní náklad
žadatele se rozumí provádění drobných prací (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby,
obklady, doplnění interiérových dveří apod.). Pro tyto opravy je stanoven limit cen jak pro
jednotlivé položky oprav, tak i limit v Kč/m2 celkové plochy bytu, který představuje
maximální výši uznatelných nákladů na provedení oprav pro případ jejich kompenzace
nájemci. V případě, že nájemce provede opravy s vyššími náklady, než je stanovený limit,
pak k vyšším nákladům pro účely kompenzace nebude přihlíženo.
Základní podmínky pronájmu bytu na dokončení oprav vlastním nákladem žadatele
(zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými
prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) budou
zveřejněny současně se zveřejněním nabídky bytu.
Po přidělení bytu bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva, která bude mimo jiné
obsahovat i předchozí souhlas pronajímatele s dokončením oprav bytu vlastním nákladem
žadatele (nájemce).
Pronajímatel následně zkontroluje, zda byla oprava provedena řádně a ve sjednaném
rozsahu.
Nájemní smlouva (na dobu dokončení oprav bytu) bude uzavřena za těchto podmínek,
popř. bude obsahovat:
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky a s výjimkou závazku nájemce provést do 60 dnů změnu
místa trvalého pobytu)
- doba nájmu: doba určitá šest měsíců
- závazek, že nájemce, popř. další osoby budou užívat byt k bydlení až poté, co
pronajímatel odsouhlasí nájemcem dokončené opravy bytu
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude po dobu prvních pěti měsíců zlevněna na
paušální předem stanovenou částku, a to z důvodu dokončení oprav bytu nájemcem
- způsob kompenzace nájemcem vynaložených nákladů na dokončení oprav bytu,
přičemž jejich konečná výše určená ke kompenzaci bude stanovena až po dokončení
oprav bytu
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (na dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem
- pravidla pro dokončení oprav bytu nájemcem, jejichž součástí bude i tabulka se
stanovenými náklady pro kompenzaci
- uvedení rozsahu nezbytných oprav bytu a dále pak i max. částky, za které bude
dokončení nezbytných oprav bytu provedeno
- nájemce provede dokončení oprav bytu sám a na vlastní náklady, a to v souladu
s platnými právními předpisy a odborně vyhovujícím způsobem, přičemž dokončení
oprav bytu oznámí pronajímateli
- pronajímatel poté zkontroluje provedení oprav bytu ve vazbě na tabulku se stanovenými
náklady pro umoření a stanoví konečnou částku určenou ke kompenzaci.
(2) Po dokončení oprav bytu včetně provedení kontroly řádnosti provedení oprav bytu bude
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, přičemž doba nájmu bude totožná s dobou, po
kterou bude kompenzována pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení
oprav bytu. Pokud by doba hrazení měsíčního nájemného sníženého o měsíční kompenzaci
představovala méně jak dva roky, potom bude doba nájmu stanovena na dobu určitou dva
roky, přičemž nájemce bude povinen po dobu zbývající do dvou roků hradit nesnížené
měsíční nájemné.
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Stanovení doby nájmu a způsob návratnosti pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce
na dokončení oprav bytu bude vycházet z tohoto postupu:
- pronajímatelem uznaná výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu bude s ohledem
na výši měsíčního nájemného stanoveného pronajímatelem ke dni počátku účinnosti
nájemní smlouvy po dokončení oprav bytu (dále jen měsíční nájemné) rovnoměrně
rozpočítána na takový počet měsíců a dnů, aby rozpočítaná měsíční „kompenzační“
částka (dále jen měsíční kompenzace) představovala ke dni počátku účinnosti nájemní
smlouvy 50 % měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen hradit měsíční nájemné
snížené o měsíční kompenzaci po tak dlouhou dobu, dokud nedojde ze strany
pronajímatele ke kompenzaci 100 % pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na
dokončení oprav bytu.
Tímto postupem není dotčena úprava nájemného o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za
předchozí kalendářní rok.
- kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu
se vztahuje ke konkrétnímu bytu a je - bez písemného souhlasu RMČ BS nepřevoditelná na jiný byt. Nájemci bytu, u kterého dochází ke kompenzaci
pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce na dokončení oprav bytu, nebude udělen
souhlas s výměnou bytu ani s jeho podnájmem, s výjimkou případů zvláštního zřetele
hodných; např. když se nájemce svého nároku na kompenzaci pronajímatelem uznané
výše nákladů na dokončení oprav bytu platně vzdá ve prospěch pronajímatele.
Nájemní smlouva (po dokončení oprav bytu a z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena za těchto podmínek, popř. bude obsahovat:
- předchozí řádné provedení oprav nájemcem ve sjednaném rozsahu a osvědčení
stanovených podmínek pronajímatelem
- náležitosti nájemní smlouvy uvedené v Čl. 7 písm. A) písm. a) (s výjimkou doby nájmu
na dobu určitou max. dva roky)
- doba nájmu: doba určitá, jejíž délka bude vypočtena s ohledem na výše uvedený postup
- výše nájemného (bez záloh na služby) bude zpravidla po celou dobu určitou snížena
z důvodu kompenzace pronajímatelem uznané výše nákladů nájemce, a to na částku
v Kč/m2/měsíc vypočtenou s ohledem na výše uvedený postup
- přílohou bude protokol popisující stav bytu (po dokončení oprav bytu) před jeho
převzetím nájemcem.
(3) Po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou (z důvodu kompenzace pronajímatelem
uznané výše nákladů nájemce) bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou dle
platných Pravidel pro prodlužování nájemních smluv k bytům za nájemné stanovené
pronajímatelem dle příslušné kategorie nájemného, nebude-li obecně závazným předpisem
stanoveno jinak.
B) Služební byty
(jejich nájem je vázán na výkon prací)
- výběr žadatelů v souladu s kritérii (doporučuje komise bytová, schvaluje RMČ BS)
Byt bude přidělen zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě MČ
Brno-střed.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu jednoho roku, nejdéle na
dobu výkonu prací.
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Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu
v městské části Brno-střed
A) Běžné obecní byty
(1) pro každého žadatele, kterému bylo jmenovitě schváleno
usnesením RMČ BS přidělení konkrétního bytu
1 bod (v součtu max. 3 body)
(2) žadatel žádá s manželem/manželkou, popř. s registrovaným partnerem
3 body
(3) nezletilé dítě/děti ve vlastní péči žadatele (bez ohledu na počet dětí)
3 body
(4) zdroj příjmů žadatele, popř. jeho statut
(žadateli je přiznáno pouze nejvyšší bodové ohodnocení, body se nesčítají):
- zaměstnání, podnikání, popř. jiný zdanitelný příjem
10 bodů
- důchod
10 bodů
- rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující
osobě (v případě, že se doba poskytování péče započítává jako náhradní doba pro účely
důchodového pojištění) a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
10 bodů
- dávky hmotné nouze
1 bod
- student
1 bod
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS, získané body slouží pouze jako
orientační hledisko.
B) Služební byty
Byty budou přiděleny zpravidla se závazkem výkonu domovnických prací v domě ve správě
MČ Brno-střed.
O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje RMČ BS.
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