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1 PŘEDMĚT  

Směrnice upravuje základní zásady při nájmu a podnájmu bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha 11 a bytů z kvóty hl. m. Prahy, poskytnutých MČ Praha 11 k pronajmutí. 
  

O nájmu zásadně rozhoduje Rada MČ Praha 11, vyčlenění konkrétního právně  
a fyzicky uvolněného bytu navrhuje vedení MČ (jedná se o byty, které jsou právně  
a fyzicky uvolněné); výjimkou jsou byty zvláštního určení, byty v domech zvláštního určení, byty 
v objektech mateřských a základních škol a dále byty v jiném typu zástavby než panelové. Věcně 
příslušný zástupce starosty rozhodne, zda tento právně a fyzicky uvolněný byt bude opraven 
minimálně, standardně, nadstandardně, či opravován nebude.  

Tato směrnice dále upravuje základní zásady, týkající se bytových náhrad, výměny bytů, přechodů 
nájmu, podnájmů bytu či jeho části a další, které se týkají bytové problematiky a činnosti bytového 
oddělení. 

 

2 ROZSAH PLATNOSTI 

Směrnice je závazným interním předpisem platným pro všechny zaměstnance městské části Praha 
11, zařazené do Úřadu MČ Praha 11. 

 

3 ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 

Za správnost a úplnost postupu při řešení nájmů bytů odpovídají věcně příslušní vedoucí odborů  
a vedoucí bytového oddělení. 

 

4 POJMY, DEFINICE A ZKRATKY 

HMP –   hlavní město Praha 
MHMP –  Magistrát hlavního města Prahy 
MČ –   městská část Praha 11 
ZMČ -   Zastupitelstvo městské části Praha 11 
RMČ –   Rada městské části Praha 11 
ÚMČ –   Úřad městské části Praha 11 
BK –    bytová komise 
KVV –   komise pro výchovu a vzdělávání 
ZSK –   zdravotně sociální komise 
DPS –   byt v domě zvláštního určení, tj. byt v domě s pečovatelskou službou 
BB  –   byt zvláštního určení, tj. bezbariérový byt 
OMP –   odbor majetkoprávní 
BO -  bytové oddělení odboru majetkoprávního 
EO –   odbor ekonomický 
PO -  právní odbor 
OSM –   odbor správy majetku 
OSVZ –  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OŠK –   odbor školství a kultury 
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OKS –   odbor kanceláře starosty 
OZ -  Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
SF –   správní firma, jež spravuje byty hl. m. Prahy, svěřené městské části Praha 11 
JM sociální -  Jihoměstská sociální, a.s. 
Zaměstnanci  – zaměstnanci městské části Praha 11 zařazení do Úřadu městské části Praha 11 
Vedení MČ – starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu, uvolnění členové ZMČ 
 
1. Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu 
užívání určena. 

2.  Nájmem bytu  se ve smyslu § 685 OZ rozumí nájemní vztah, který byl schválen usnesením 
RMČ a byla-li podepsána smlouva o nájmu bytu na dobu určitou či dobu neurčitou. 

3. Kategorie nájm ů – popis postupu u každé z kategorií je uveden v bo dě 5: 

3.1. nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné, organizovaný formou výběrového řízení 

3.2. nájem bytu za 1. smluvní nájemné, organizovaný formou výběrového řízení 

3.3. nájem bytu za stanovené nájemné a postoupení pohledávky, organizovaný formou 
výběrového řízení 

3.4. nájem bytu za stanovené nájemné, organizovaný formou výběrového řízení 

3.5. nájem bytu ze sociálních důvodů 

3.6. nájem bytu ve veřejném zájmu 

3.7. nájem bytu v rámci státní azylové politiky 

3.8. nájem bytu v domě zvláštního určení, tj. bytu v DPS 

3.9. nájem bytu zvláštního určení, tj. bezbariérového bytu 

3.10. bytové náhrady – nájem náhradního bytu či nájem náhradního ubytování  
na základě rozsudku soudu, který nabyl právní moci, kdy je MČ povinna zajistit bytovou 
náhradu podle § 712 OZ a podle zákona č.102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

3.11. nájem bytu z kvóty hl. m. Prahy, organizovaný formou výběrového řízení 

 

4. Trvalým pobytem  se rozumí evidenční pobyt v MČ, tj. trvalý pobyt uvedený v občanském 
průkazu žadatele – zájemce – uchazeče. 

5. V případě dluhu na nájemném a službách  bude nájem bytu vypovězen a nemůže být počítáno 
s případným prodloužením nájmu. 

6. Stanoveným nájemným  se rozumí cena za užívání pronajatého bytu, stanovená RMČ   
u nového nájmu, případně u prodloužení nájmu bytu. 

7. Smluvním nájemným  se rozumí cena za užívání pronajatého bytu, nabídnutá uchazečem  
o nájem bytu a akceptovaná pronajímatelem, tj. stanovená dohodou nájemce a pronajímatele. 

8. Úhrady za pln ění poskytovaná s užíváním bytu („služby“) a nájemné  za vybavení bytu 
(„za řizovací p ředměty v byt ě“)  představují cenu obvyklou v místě a čase, nebo cenu 
stanovenou cenovým předpisem. 

9. Veškeré úkony  týkající se smlouvy o nájmu bytu, dodatků ke smlouvě o nájmu bytu  
(např. prodloužení doby nájmu bytu či změna doby nájmu bytu), výměny bytu, přechodu nájmu 
bytu, atd. se projednávají na ÚMČ.  

10. Veškeré smlouvy, jejich dodatky a dohody k nim , podepisuje po jejich schválení RMČ 
zástupce starosty, v  jehož kompetenci bytová problematika je. 
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11. Pohledávkou se rozumí dluh na nájemném nebo vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu, 
který vázne na konkrétním bytě, a který byl postoupen, nebo který je postupován, a to včetně 
příslušenství (poplatek z prodlení a soudní výlohy), a to v daném okamžiku, tedy i ten, o kterém 
nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.  

12. Smlouva o postoupení pohledávky  se zpracovává podle vzorové smlouvy o postoupení 
pohledávky, je veřejně přístupnou listinou, musí mít písemnou formu, musí být k dispozici  
i na elektronické úřední desce a postupovaná pohledávka v ní musí být jasně specifikována.   

13. Smlouva o nájmu bytu  se zpracovává podle vzorové smlouvy o nájmu bytu pro jednotlivé 
kategorie nájmů bytů, je veřejně přístupnou listinou, musí mít písemnou formu, musí  
být k dispozici i na elektronické úřední desce a mimo jiné v ní budou uvedeny: 

13.1. základní údaje: 

– identifikace účastníků smlouvy o nájmu bytu 

– identifikace předmětu nájmu 

– způsob výpočtu výše nájemného, jeho splatnost a způsob platby 

– způsob výpočtu úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, pokud tato plnění nejsou 
nájemcem hrazena přímo dodavatelům, jejich splatnost a způsob jejich platby 

– složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem,  
a to ve výši maximálně trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu – výše uvedené bude řešeno individuálně podle 
konkrétního případu na návrh věcně příslušné komise, tj. složení tzv. kauce 

– výše základního měsíčního nájemného bude stanovena RMČ na návrh vedení MČ, nebo 
věcně příslušné komise 

– doba nájmu bytu – neurčitá, nebo určitá 

– ustanovení, že v případě provedení technického zhodnocení předmětu nájmu nebo jeho 
části, oprav či úprav předmětu nájmu (za podmínky předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele) nebude nájemce požadovat vrácení vynaložených nákladů či náhradu  
za zhodnocení předmětu nájmu na pronajímateli ani při, ani po skončení nájmu 

13.2. ustanovení, týkající se: 

– povinnosti nájemce hradit náklady spojené s obvyklým udržováním předmětu nájmu 

– užívání předmětu nájmu pouze v rozsahu dohodnutém ve smlouvě 

– povinnosti bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu případných oprav, které 
má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav  
s upozorněním, že jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla 

– možnosti dále podnajmout předmět nájmu výhradně s  předchozím souhlasem 
pronajímatele 

– sankčních opatření ve vztahu k nepředání předmětu nájmu v případě ukončení nájmu 

– skutečnosti, že smlouva o nájmu bytu, její dodatky a z ní vyplývající dohody, jsou veřejně 
přístupné listiny 

– úprav bytového prostoru pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele 
v souladu s platnými předpisy 

– jako přílohy smlouvy o nájmu bytu budou připojeny Evidenční list a Protokol o převzetí 
bytu; pokud BO v návrhu smlouvy o nájmu bytu tyto přílohy uvede, je SF povinna tyto 
přílohy ke smlouvě připojit  
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14. Komise pro otevírání obálek je komisí jmenovanou RMČ, jejím úkolem je otevření obálek  
s nabídkami, vyřazení nabídek, které nesplňují stanovené požadavky a zpracování protokolu  
o otevírání obálek.  

15. Komise , které vydávají stanoviska a doporučení pro RMČ ve věcech nájmu bytu: 

15.1. Jmenované RMČ: 

15.1.1. bytová (BK)  - navrhuje nájemce pro nájem bytu v případech, pro něž není 
RMČ ustanovena žádná speciální komise, dále dobu nájmu bytu, výši 
základního měsíčního nájemného za užívání bytu, výši kauce a podmínky jejího 
složení  

15.1.2. bezpečnostní – navrhuje nájemce pro nájem bytu pro příslušníky Policie ČR, 
příslušníky Městské policie HMP a pro příslušníky Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy, dále dobu nájmu bytu a výši základního měsíčního 
nájemného  

15.1.3. pro výchovu a vzd ělávání (KVV)  – navrhuje nájemce pro nájem bytu  
pro pracovníky v oblasti školství a pro nepracující školníky ve školách, dále 
dobu nájmu bytu a výši základního měsíčního nájemného  

15.1.4. pro domy s pe čovatelskou službou a bezbariérové bytové domy (pro DPS 
a BB domy) – navrhuje nájemce pro nájem bytu v domě zvláštního určení  
(v DPS) a pro nájem bytu zvláštního určení (BB), dále dobu nájmu bytu a  výši 
základního měsíčního nájemného  

15.1.5. zdravotní a sociální (ZSK) - navrhuje nájemce pro nájem bytu  
pro pracovníky v oblasti zdravotnictví a nájemce bytů ze sociálních důvodů,  
u nich pak dále dobu nájmu bytu a výši základního měsíčního nájemného  

15.1.6. ad hoc  - rada MČ může ve zvlášť odůvodněných případech jmenovat ad hoc 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. 

15.2. Jmenovaná vedoucím OSVZ: 

15.2.1. vnit řní odborná pracovní skupina OSVZ   

• připravuje podklady a doporučuje vhodného nájemce pro nájem bytu  
ze sociálních důvodů bytové komisi 

• ve spolupráci s JM sociální připravuje podklady pro výběr žadatelů pro nájem 
bytů v DPS a BB 

15.3. Výše uvedené komise jsou ze své činnosti odpovědny RMČ a jsou jejími poradními 
orgány, vyjma vnitřní odborné pracovní skupiny OSVZ. 

16. Rada MČ může ve zvlášť odůvodněných případech schválit odlišné podmínky nájmu bytu. 

17. Při řešení konkrétních bytových záležitostí se k identifikaci fyzických osob používají jejich osobní 
údaje. S těmito údaji se zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k výše uvedenému dává každá fyzická osoba 
souhlas se zpracováním osobních údajů, který je součástí žádosti či přihlášky k nájmu bytu  
a s jejich dalších nakládáním na bytovém oddělení OMP, na OŠK (u žádostí o byt z důvodu 
veřejného zájmu – u pracovníků ve školství) a OSVZ (u žádostí o byt ze sociálních důvodů, 
bezbariérový byt a byt v DPS), a to nejen na dobu projednání žádosti, přihlášky, ale i dobu 
pozdější. 
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5 POPIS POSTUPU 

5.1 Nájem bytu za 1. a další smluvní nájemné, organizov aný formou 
výběrového řízení – kategorie 3.1. 

 
a) Přihlášku vydává -  BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP 

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na 3 roky. V  případě řádného plnění závazků, plynoucích  
ze smlouvy o nájmu bytu,  lze prodloužit dodatkem na další 3 roky. V případě řádného plnění 
závazků, plynoucích ze smlouvy o nájmu bytu lze prodloužit dodatkem na dobu neurčitou  
(jde o nájem bytu na tři roky, poté znovu na tři roky a poté na dobu neurčitou). 

d) Schvalovací kompetence –  

o Vedení MČ:  

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� záměr nájmu a podmínky výběrového řízení 

� na návrh BK pořadí zájemců o tento byt  

� na návrh BK dodatek ke smlouvě o prodloužení nájmu bytu, popř. dodatek  
ke smlouvě o změně doby nájmu bytu 

� na návrh BK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Zveřejnění - Záměr s podmínkami výběrového řízení se na úřední desce a internetových 
stránkách ÚMČ zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 
Sb., o HMP, ve znění pozdějších předpisů.  

f) Organizace výb ěrového řízení 

o Uchazeč o nájem bytu postupuje v souladu s pokyny, uvedenými v podmínkách 
výběrového  řízení, které jsou součástí záměru nájmu bytu. 

o Přihlášku uchazeč podá v zalepené obálce, označené heslem „Vř 1+d, č.p. domu  
a č. bytu“, a s nápisem „NEOTVÍRAT“, nejpozději do data a hodiny uvedené 
v podmínkách výběrového řízení, uveřejněných na úřední desce ÚMČ, a to do podatelny 
ÚMČ. Přihlášky podané po uvedeném datu či hodině, případně podané v nezalepené 
obálce budou z výběrového řízení vyloučeny. 

o Obálky s přihláškami otevírá  komise  pro  otevírání  obálek, po jejich otevření a kontrole 
úplnosti a správnosti předložených dokladů vyloučí neúplné či nesprávně předložené 
nabídky z dalšího projednávání a zpracuje „ Protokol o otevírání obálek “. 

o BO připraví srovnávací tabulku nabídek, s protokolem a všemi přihláškami ji předloží  
na jednání BK, BK posoudí nabídky v přihláškách uvedené, vyhodnotí je a doporučí RMČ 
pořadí zájemců podle kritérií pro tento typ nájmu bytu. Doporučení BK zapracuje  
do zápisu ze svého jednání. 

o Pokud uchazeč o nájem bytu podá na jeden byt více přihlášek, členové  
BK je vyhodnotí a doporučí RMČ tu nejvýhodnější pro MČ. Ostatní přihlášky tohoto 
uchazeče nebudou hodnoceny. 

o Doporučení BK předkládá BO na schůzi RMČ při projednávání materiálů, týkajících  
se bytu, na který bylo výběrové řízení vyhlášeno. 

o O pořadí uchazečů o nájem bytu rozhoduje RMČ.  
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g) Kritérium pro výb ěr - Uchazeč o uzavření smlouvy o nájmu bytu bude vybrán podle výše 
sou čtu nabídnutého  dalšího pravidelného smluvního základního měsíčního nájemného  
(za období 35 měsíců) a výše částky, nabídnuté jako tzv. 1. nájemné. 

h) Uchazeč o nájem bytu –  

o musí být fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem na území ČR. 

o musí být občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti,  
kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt.   

o musí předložit budoucímu možnému pronajímateli písemnou přihlášku na stanoveném 
tiskopise, která musí být vyplněna ve všech bodech a uchazečem podepsána. Podpis 
musí být úředně ověřen. 

i) Smlouva o nájmu bytu  

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  uchazečem o nájem bytu, jehož nabídka byla 
vybrána jako první v  pořadí a schválena RMČ. Pokud tento uchazeč do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu bytu, může být vyzván 
uchazeč, který se umístil jako druhý, případně další v pořadí.  

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu stanoveno  
ve výši uvedené v nabídce schváleného zájemce, který byl k uzavření smlouvy  
o nájmu bytu vyzván. 

o Výše smluvního základního měsíčního nájemného zůstane nezměněna i po případné 
změně doby nájmu na dobu neurčitou. Pokud však základní měsíční nájemné  
ve srovnatelně velkých bytech v domě, kde se tento byt nachází, přesáhne výši smluvního 
základního měsíčního nájemného, bude toto smluvní základní měsíční nájemné upraveno 
podle základního měsíčního nájemného v těchto ostatních bytech a nadále upravováno 
stejným způsobem. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže uhradit smluvní základní 
měsíční nájemné na tři měsíce předem a dále pak vždy měsíčně.  

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže složit peněžní prostředky 
k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu  
a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, a to ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu, pokud tak rozhodne RMČ na návrh BK. 

j) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu 

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám. 

k) Ostatní - 

o Výběrové řízení zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu dle těchto zásad není řízením 
podle správního řádu, a proto se proti jeho výsledku nelze odvolat. 
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o MČ si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení, odmítnout 
veškeré předložené nabídky, případně odmítnout nabídku zájemce, který uvedl 
nepravdivé údaje nebo nesplnil podmínky, k nimž se v přihlášce do výběrového řízení 
zavázal. 

o Zájemce si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu, a dále, že po dobu 
nájmu bytu neudělí souhlas se snížením základního měsíčního smluvního nájemného. 

 

5.2 Nájem bytu za 1. smluvní nájemné, organizovaný form ou výb ěrového řízení  
– kategorie 3.2. 

 
a) Přihlášku vydává  - BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na dobu neurčitou.  

d) Schvalovací kompetence –  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� záměr nájmu bytu a podmínky výběrového řízení 

� na návrh BK pořadí zájemců o tento byt 

� na návrh BK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Zveřejnění - Záměr s podmínkami výběrového řízení se na úřední desce a internetových 
stránkách ÚMČ zveřejňují po dobu nejméně 15 dnů ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 
Sb., o HMP, ve znění pozdějších předpisů.  

f) Organizace výb ěrového řízení 

o Uchazeč o nájem bytu postupuje v souladu s pokyny, uvedenými v podmínkách 
výběrového řízení, které jsou součástí záměru nájmu. 

o Přihlášku uchazeč podá v zalepené obálce označené heslem „Vř 1. smluvní, č. p. domu  
a č. bytu“ a s nápisem „NEOTVÍRAT“ nejpozději do data a hodiny uvedené v podmínkách 
výběrového řízení, uveřejněných na úřední desce ÚMČ, a to do podatelny ÚMČ. Přihlášky 
podané po uvedeném datu či hodině, případně podané v nezalepené obálce budou 
z výběrového řízení vyloučeny. 

o Obálky s přihláškami otevírá komise pro otevírání obálek, po jejich otevření a kontrole 
úplnosti a správnosti předložených dokladů: vyloučí neúplné či nesprávně předložené 
nabídky z dalšího projednávání a zpracuje „ Protokol o otevírání obálek “. 

o BO připraví srovnávací tabulku nabídek, s protokolem a všemi přihláškami ji předloží  
na jednání BK, BK posoudí nabídky v přihláškách uvedené, vyhodnotí je a doporučí  
RMČ pořadí zájemců podle kritérií v tomto typu nájmu bytu. Doporučení BK zapracuje  
do zápisu ze svého jednání. 

o Pokud uchazeč o nájem bytu podá na jeden byt více přihlášek, členové  
BK je vyhodnotí a doporučí RMČ tu nejvýhodnější pro MČ. Ostatní přihlášky tohoto 
uchazeče nebudou hodnoceny. 

o Doporučení BK předkládá BO na schůzi RMČ při projednávání materiálů, týkajících  
se bytu, na který bylo výběrové řízení vyhlášeno. 
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o O pořadí uchazečů o nájem bytu rozhoduje RMČ.  

g) Kritérium pro výb ěr - Uchazeč o uzavření smlouvy o nájmu bytu bude vybrán podle výše 
nabídky prvního základního m ěsíčního nájemného, v p řípadě rovnosti nabídek rozhodne 
los. 

h) Uchazeč o nájem bytu –  

o Musí být fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem na území ČR. 

o Musí být občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o Nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti, kde 
vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt.   

o Musí předložit budoucímu možnému pronajímateli písemnou přihlášku na stanoveném 
tiskopise, která musí být vyplněna ve všech bodech a uchazečem podepsána. Podpis 
musí být úředně ověřen. 

i) Smlouva o nájmu bytu 

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  uchazečem o nájem bytu, jehož nabídka byla 
vybrána jako první v  pořadí a schválena RMČ. Pokud tento uchazeč do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu bytu, může být vyzván 
uchazeč, který se umístil jako druhý, případně další v pořadí.  

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o První základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu 
stanoveno ve výši uvedené v nabídce schváleného zájemce, který byl k uzavření smlouvy 
o nájmu bytu vyzván. 

o Výše dalšího smluvního základního měsíčního nájemného bude v okamžiku uzavření 
smlouvy o nájmu bytu stanovena RMČ a dále upravována na základě rozhodnutí RMČ. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže uhradit smluvní základní 
měsíční nájemné na tři měsíce předem a dále pak vždy měsíčně.  

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže složit peněžní prostředky 
k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu  
a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, a to ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu, pokud tak rozhodne RMČ na návrh BK. 

j) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu 

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám. 

k) Ostatní 

o Výběrové řízení zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu dle těchto zásad není řízením 
podle správního řádu, a proto se proti jeho výsledku nelze odvolat. 

o MČ si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení, odmítnout 
veškeré předložené nabídky, případně odmítnout nabídku zájemce, který uvedl 
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nepravdivé údaje nebo nesplní podmínky, k nimž se v přihlášce do výběrového řízení 
zavázal. 

o Zájemce si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu, a dále,  
že po dobu nájmu bytu neudělí souhlas se snížením základního měsíčního smluvního 
nájemného za užívání bytu. 

 

5.3 Nájem bytu za stanovené nájemné a postoupení pohled ávky, organizovaný 
formou výb ěrového řízení – kategorie 3.3. 

 
a) Přihlášku vydává  - BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na 2 roky. V  případě řádného plnění závazků, plynoucích  
ze smlouvy o nájmu bytu, lze tuto smlouvu dodatkem prodlužovat. 

d) Schvalovací kompetence –  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit  vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� záměr nájmu bytu a podmínky výběrového řízení 

� na návrh BK pořadí zájemců na tento byt 

� na návrh BK dodatek o prodloužení, nebo o změně doby nájmu bytu, a výši 
základního měsíčního nájemného (dle BK stanoveného základního měsíčního 
nájemného pro daný kalendářní rok, který BK určuje vždy na začátku každého 
kalendářního roku) – řešeno individuálně 

� na návrh BK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Zveřejnění - Záměr s podmínkami výběrového řízení se na úřední desce a internetových 
stránkách ÚMČ zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 
Sb., o HMP, ve znění pozdějších předpisů.  

f) Organizace výb ěrového řízení 

o Uchazeč o nájem bytu postupuje v souladu s pokyny, uvedenými v podmínkách 
výběrového řízení, které jsou součástí záměru nájmu. 

o Přihlášku uchazeč podá v zalepené obálce označené heslem „Vř - pp, č. p. domu  
a č. bytu“ a s nápisem „NEOTVÍRAT“ nejpozději do data a hodiny uvedené v podmínkách 
výběrového řízení, uveřejněných na úřední desce ÚMČ, a to do podatelny ÚMČ. Přihlášky 
podané po uvedeném datu či hodině, případně podané v nezalepené obálce budou 
z výběrového řízení vyloučeny. 

o Obálky s přihláškami otevírá komise pro otevírání obálek, po jejich otevření a kontrole 
úplnosti a správnosti předložených dokladů vyloučí neúplné či nesprávně předložené 
nabídky z dalšího projednávání a zpracuje „ Protokol o otevírání obálek“. 

o BO připraví tabulku nabídek, s protokolem a všemi platnými přihláškami spolu 
s losovacími lístky s pořadovými čísly nabídek předloží na jednání BK, BK posoudí 
nabídky v přihláškách uvedené, vyhodnotí je a doporučí RMČ pořadí zájemců. 
Doporučení BK zapracuje do zápisu ze svého jednání.  
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o Pokud uchazeč o nájem bytu podá na jeden byt více přihlášek, BK bude vybrána  
do užšího výběru pouze jedna platná přihláška. Na ostatní přihlášky nebude brán zřetel. 

o Doporučení BK předkládá BO na schůzi RMČ při projednávání materiálů, týkajících  
se bytu, na který bylo výběrové řízení vyhlášeno. 

o O pořadí uchazečů o nájem bytu rozhoduje RMČ.  

g) Výb ěr budoucího nájemce: Uchazeč o uzavření smlouvy o nájmu bytu bude vybrán RMČ  
na základě doporučení BK, BK výběr provede losem. 

h) Uchazeč o nájem bytu –  

o musí být fyzická osoba ve věku od 18 let do 35 let (včetně), s trvalým pobytem  
na území ČR, v případě manželů musí tuto podmínku splňovat alespoň jeden  
z nich. 

o musí být občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti,  
kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt. 

o musí předložit budoucímu možnému pronajímateli písemnou přihlášku na stanoveném 
tiskopise, která musí být vyplněna ve všech bodech a uchazečem podepsána. Podpis 
musí být úředně ověřen. 

i) Smlouva o nájmu bytu 

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  uchazečem o nájem bytu, jehož nabídka byla 
vybrána jako první v  pořadí a schválena RMČ. Pokud tento uchazeč do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu bytu, může být vyzván 
uchazeč, který se umístil jako druhý, případně další v pořadí.  

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné bude stanoveno ve výši, která byla uvedena na záměru nájmu 
tohoto bytu a dále bude zvyšováno dle rozhodnutí RMČ podle zákona stejným způsobem, 
jako u ostatních srovnatelných bytů v témže domě. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže hradit nájemné měsíčně.  

j) Smlouva o postoupení pohledávky 

o Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena s  uchazečem o nájem bytu, jehož 
nabídka byla vybrána jako první v  pořadí a schválena RMČ. Pokud tento uchazeč  
do 15 dnů ode dne doručení oznámení neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu bytu, 
bude uzavřena s tím uchazečem, který byl dále vyzván, a který se umístil jako druhý, 
případně další v pořadí. 

o Smlouva o postoupení pohledávky se zpracovává podle vzoru smlouvy o postoupení 
pohledávky. 

o Ve smlouvě o postoupení pohledávky bude jasně tato pohledávka specifikována a dále 
v ní budou uvedeny další náležitosti, týkající se její úhrady. 

k) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu a smlouvy  
o postoupení pohledávky 

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 
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o PO a SF ve vztahu k pohledávce 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám. 

l) Ostatní 

o Výběrové řízení zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu dle těchto zásad není řízením 
podle správního řádu, a proto se proti jeho výsledku nelze odvolat. 

o MČ si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení, odmítnout 
veškeré předložené nabídky, případně odmítnout nabídku zájemce, který uvedl 
nepravdivé údaje nebo nesplní podmínky, k jejichž splnění se v přihlášce do výběrového 
řízení zavázal. 

o Zájemce si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 

 

5.4 Nájem bytu za stanovené nájemné, organizovaný formo u výb ěrového řízení 
– kategorie 3.4 

 
a) Přihlášku vydává  - BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na 2 roky. V  případě řádného plnění závazků, plynoucích  
ze smlouvy o nájmu bytu,  lze nájem prodloužit dodatkem ke smlouvě na další 2 roky. V případě 
řádného plnění závazků, plynoucích ze smlouvy o nájmu bytu, lze smlouvu dále individuálně 
prodlužovat dodatkem ke smlouvě. 

d) Schvalovací kompetence  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� záměr nájmu bytu a podmínky výběrového řízení 

� na návrh BK pořadí zájemců na tento byt 

� na návrh BK dodatek o prodloužení nájmu bytu, nebo dodatek o změně doby 
nájmu bytu a výši základního měsíčního nájemného (dle BK stanoveného 
základního měsíčního nájemného pro daný kalendářní rok, který BK určuje vždy 
na začátku každého kalendářního roku)  

� na návrh BK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Zveřejnění - Záměr s podmínkami výběrového řízení se na úřední desce a internetových 
stránkách ÚMČ zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 
Sb., o HMP, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Organizace výb ěrového řízení – 

o Uchazeč o nájem bytu postupuje v souladu s pokyny, uvedenými v podmínkách 
výběrového řízení, které jsou součástí záměru nájmu. 

o Přihlášku uchazeč podá v zalepené obálce označené heslem „Vř - s, č.p. domu a č. bytu“  
a s nápisem „NEOTVÍRAT“ nejpozději do data a hodiny uvedené v podmínkách 
výběrového řízení, uveřejněných na úřední desce ÚMČ, a to do podatelny ÚMČ. Přihlášky 
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podané po uvedeném datu či hodině, případně podané v nezalepené obálce budou 
z výběrového řízení vyloučeny. 

o Obálky s přihláškami otevírá komise pro otevírání obálek, každé udělí pořadové číslo,  
po jejich otevření a kontrole úplnosti a správnosti předložených dokladů vyloučí neúplné  
či nesprávně předložené nabídky z dalšího projednávání a zpracuje „Protokol o otevírání 
obálek“. 

o BO připraví tabulku nabídek, s protokolem a všemi platnými přihláškami spolu 
s losovacími lístky s pořadovými čísly nabídek předloží na jednání BK, BK posoudí 
nabídky v přihláškách uvedené, vyhodnotí je a doporučí RMČ pořadí zájemců. 
Doporučení BK zapracuje do zápisu ze svého jednání.  

o Pokud uchazeč o nájem bytu podá na jeden byt více přihlášek, BK bude vybrána  
do užšího výběru pouze jedna platná přihláška. Na ostatní přihlášky nebude brán zřetel. 

o Doporučení BK předkládá BO na schůzi RMČ při projednávání materiálů, týkajících  
se bytu, na který bylo výběrové řízení vyhlášeno. 

o O pořadí uchazečů o nájem bytu rozhoduje RMČ.  

g) Výb ěr budoucího nájemce: Uchazeč o uzavření smlouvy o nájmu bytu bude vybrán RMČ  
na základě doporučení BK, BK výběr provede losem. 

h) Uchazeč o nájem bytu –  

o musí být fyzická osoba ve věku od 18 let do 35 let (včetně), s trvalým pobytem  
na území ČR, v případě manželů musí tuto podmínku splňovat alespoň jeden z nich. 

o musí být občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o Nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti,  
kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt. 

o musí předložit budoucímu možnému pronajímateli písemnou přihlášku na stanoveném 
tiskopise, která musí být vyplněna ve všech bodech a uchazečem podepsána. Podpis 
musí být úředně ověřen. 

i) Smlouva o nájmu bytu  

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  uchazečem o nájem bytu, jehož nabídka byla 
vybrána jako první v  pořadí a schválena RMČ. Pokud tento uchazeč do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu bytu, může být vyzván 
uchazeč, který se umístil jako druhý, případně další v pořadí.  

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu stanoveno  
ve výši, která byla uvedena na záměru nájmu tohoto bytu, a dále bude zvyšováno  
dle rozhodnutí RMČ podle zákona stejným způsobem, jako u ostatních srovnatelných bytů 
v témže domě. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže hradit nájemné měsíčně.  

j) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu 

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 
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o OSM ve vztahu k  údržbě a k technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám. 

k) Ostatní - 

o Výběrové řízení zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu dle těchto zásad není řízením 
podle správního řádu, a proto se proti jeho výsledku nelze odvolat. 

o MČ si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení, odmítnout 
veškeré předložené nabídky, případně odmítnout nabídku zájemce, který uvedl 
nepravdivé údaje nebo nesplní podmínky, k nimž se v přihlášce do výběrového řízení 
zavázal. 

o Zájemce si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 

 

5.5 Nájem bytu ze sociálních d ůvodů – kategorie 3.5. 
 
a) Žádost vydává  - OSVZ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  –  

o OSVZ do okamžiku rozhodnutí RMČ o nájemci a podstatných náležitostech smlouvy  
o nájmu bytu 

o OMP od rozhodnutí RMČ dále 

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení za stejných  
či jiných podmínek - bude řešeno individuálně. 

d) Schvalovací kompetence  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� na návrh ZSK vlastní nájem na dobu určitou 1 rok a výši základního měsíčního 
nájemného  

� na návrh ZSK prodloužení, změnu doby nájmu bytu a výši základního měsíčního 
nájemného (ZSK vždy na začátku každého kalendářního roku stanoví výši 
základního měsíčního nájemného pro daný kalendářní rok) 

� na návrh ZSK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Kritérium pro výb ěr 

o Základní určující kritérium je výše příjmu rodiny: 

� rodina (všichni členové rodiny, žijící v bytě) nebo osamělý žadatel s  příjmy, 
nepřesahujícími 2 násobek životního minima, stanoveného v zákoně o životním 
minimu v době podání žádosti (nutno předložit a prokázat příjem  
za posledních 6 měsíců před podáním žádosti), 

� prokázání sociální potřebnosti a majetkových poměrů (podle zákona o životním 
minimu 110/2006 Sb. a zákona o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.). 

o Doplňující kritéria: 

� zdravotní stav: 
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• občan těžce zdravotně postižený (držitel mimořádných výhod II. a III. 
stupně - ZTP či ZTP/P), plně invalidní občan 

• rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené (pobírající na dítě 
příspěvek na péči, popř. dítě má přiznány mimořádné výhody II. nebo III. 
stupně - ZTP a ZTP/P) 

� sociální situace: 

• rodina pečující o 3 a více dětí či osamělý rodič pečující o dvě a více dětí  
(popř. osoby, jimž byly děti svěřeny do péče) 

• dlouhodobá evidence na Úřadu práce s nemožností se zaměstnat  
(z důvodu věku nad 55 let, nebo z důvodu částečné invalidity při pobírání 
částečného invalidního důchodu) 

• další prokazatelné individuální skutečnosti (žadatel je v evidenci OSVZ  
se žádosti o dávky s prokazatelnou snahou o zaměstnání, schopnost 
hradit pravidelně nájemné, nemožnost zajištění přiměřeného ubytování 
nebo bydlení, atd.) 

o Žádost bude p řijata pouze p ři spln ění výše ur čených kriterií. 

� posouzení žádosti a propočet životního minima bude v kompetenci OSVZ 
v rámci zákona o hmotné nouzi 111/2006 Sb. 

� stupeň naléhavosti bude posouzen vnitřní odbornou pracovní skupinou, 
jmenovanou vedoucí OSVZ 

o podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti  
a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště 

f) Uchazeč o nájem bytu –  

o Musí být fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem na území  MČ Praha 11 po dobu 
minimálně pěti let, v případě manželů musí tyto podmínky splňovat alespoň jeden z nich. 

o Musí být občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o Nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti, kde 
vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt. 

o Žadatel o nájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou 
ve všech bodech OSVZ. OSVZ provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost 
doplnit. Žadatel na místě žádost podepíše a OSVZ  zabezpečí evidenci této žádosti 
v podatelně ÚMČ. Žadatel k žádosti přiloží další doklady, které potvrzují údaje, uvedené 
v žádosti, či ukazují na další důvody předložení žádosti. 

g) Smlouva o nájmu bytu –  

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s uchazečem o nájem bytu, schváleným RMČ. 
Pokud žadatel do 15 dnů od doručení nabídky neuzavře z vlastní viny nájemní smlouvu  
k bytu, nebude dále brán žádný zřetel na jeho další žádosti a k uzavření smlouvy o nájmu 
bytu bude vyzván další žadatel (náhradník). 

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné za užívání bytu bude v okamžiku uzavření nájemní smlouvy 
stanoveno ve výši, která byla schválena  RMČ. 
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o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže hradit nájemné měsíčně.  

h) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu –  

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k  technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám 

o OSVZ ve vztahu k sociálnímu stavu nájemce 

i) Ostatní -  

o Žadatel si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu pronajímatel mu není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 

 

5.6 Nájem bytu ve ve řejném zájmu – kategorie 3.6. 
 
a) Žádost vydává  –  

o zaměstnancům, policistům, strážníkům, hasičům, zdravotníkům a ostatním - OMP 

o pracovníkům v oblasti školství - OŠK 

o jsou k dispozici na webových stránkách ÚMČ a v informačních kancelářích ÚMČ 

b) Žádost eviduje  –  

o zaměstnancům ÚMČ – tajemník ÚMČ 

o policistům, strážníkům, hasičům - OKS 

o zdravotníkům a ostatním - OMP 

o pracovníkům v oblasti školství - OŠK 

c) Věcně příslušný odbor  –  

o OŠK do okamžiku rozhodnutí RMČ o nájemci a podstatných náležitostech nájemní 
smlouvy – u pracovníků v oblasti školství, OMP od rozhodnutí RMČ dále 

o v ostatních případech OMP 

d) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na dobu určitou 2 let s možností prodlužování po dobu trvání 
pracovního poměru, tj. po dobu trvání veřejného zájmu; další užívání bytu, nebo změna doby 
nájmu bytu bude řešeno individuálně. U pracovníků ve školství lze, v případě řádného plnění 
závazků, plynoucích ze smlouvy o nájmu bytu a odpracování více než 15 let ve školství, smlouvu 
prodloužit dodatkem na dobu neurčitou.  

e) Schvalovací kompetence  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� vlastní nájem na dobu určitou dvou let na návrh příslušné komise RMČ, v případě 
zaměstnance ÚMČ na návrh tajemnice ÚMČ a výši základního měsíčního 
nájemného  

� případné prodloužení, změnu doby nájmu bytu a výši základního měsíčního 
nájemného (příslušná komise vždy na začátku každého kalendářního roku stanoví 
výši základního měsíčního nájemného pro daný kalendářní rok) na návrh BK,  
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v případě pracovníků v oblasti školství na návrh KVV, v případě zdravotníků  
na návrh ZSK, v případě zaměstnance ÚMČ na návrh tajemníka ÚMČ – bude 
řešeno individuálně  

� na návrh příslušné komise výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních 
závazků nájemce vůči MČ 

f) Kritérium pro výb ěr - zaměstnání v organizaci, která pracuje či působí pro nebo v MČ Praha 11. 

g) Výb ěr budoucího nájemce: Uchazeč o uzavření smlouvy o nájmu bytu bude vybrán RMČ  
na základě doporučení BK, bezpečnostní komise, ZSK či KVV, a to podle typu zaměstnání 
uchazeče a dle potřebnosti dané profese v MČ Praha 11. 

h) Uchazeč o nájem bytu – 

o Musí být fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem na území ČR. 

o Musí být občan ČR. 

o Nesmí mít v hl. m. Praze nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické 
právo k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou 
případů, kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný 
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti, kde 
vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt. 

o Musí osobně, po vybrání příslušnou komisí a v případě zaměstnance ÚMČ, předložit 
žádost na stanoveném tiskopise, vyplněnou ve všech bodech, odboru dle kompetence. 
Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč musí 
mít na žádosti ověřený podpis. Uchazeč k žádosti přiloží další doklady, které potvrzují 
údaje, uvedené v žádosti, či ukazují na další důvody předložení žádosti. 

i) Žádost o nájem bytu 

o Žádost o nájem bytu si zaměstnanec, který pracuje v organizacích mimo ÚMČ, podává 
sám na ÚMČ na stanoveném tiskopise: 

� na OKS pro příslušníky Policie ČR, Městské policie HMP, Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy, 

� na OŠK pro pracovníky ve školství, 

� na OMP pro zdravotníky a ostatní. 

o Žádost o nájem bytu zaměstnanci ÚMČ podává zaměstnanec tajemníkovi ÚMČ  
na stanoveném tiskopise, který musí být vyplněn ve všech bodech včetně stanoviska 
vedoucího odboru, v případě vedoucího odboru včetně stanoviska představitele MČ, který 
má příslušný odbor ve své kompetenci. 

j) Smlouva o nájmu bytu 

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s uchazečem o nájem bytu, schváleným RMČ. 
Pokud uchazeč do 15 dnů od doručení nabídky neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu 
bytu, nebude dále brán žádný zřetel na jeho další žádosti. 

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu, případně 
jejího prodloužení, stanoveno ve výši, která byla schválena RMČ a dále bude zvyšováno 
dle rozhodnutí RMČ v souladu se zákonem. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže hradit nájemné měsíčně. 

k) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu – 
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o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k údržbě a k  technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám 

l) Ostatní - 

o Žadatel si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 

 

5.7 Nájem bytu v rámci státní azylové politiky – katego rie 3.7. 
 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na 1 rok, s možností prodloužení na další 4 roky. 

d) Schvalovací kompetence –  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 

o RMČ schvaluje: 

� na návrh BK nájem bytu na 1 rok a výši základního měsíčního nájemného 

� na návrh BK prodloužení, změnu nájmu bytu a výši základního měsíčního 
nájemného za užívání bytu 

� na návrh BK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Uchazeč o nájem bytu –  

o musí být fyzická osoba, starší 18 let, které byl udělen MV ČR azyl v ČR. 

o nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče, nebo nesmí  
být společníkem v obchodní společnosti, kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno 
s právem užívat byt. 

o uchazeče o nájem bytu musí osobně, po vybrání BK, předložit žádost na stanoveném 
tiskopise, vyplněnou ve všech bodech. BO provede kontrolu úplnosti žádosti, případně 
nechá žádost doplnit. Uchazeč musí mít na žádosti ověřený podpis. Uchazeč k žádosti 
přiloží další doklady, které potvrzují údaje, uvedené v žádosti, či ukazují na další důvody 
předložení žádosti. 

f) Ostatní  

o Žadatel si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 

o Nájem bytu v rámci státní azylové politiky je zvláštním druhem nájmu bytu, který se řeší 
zcela individuálně a v rámci možností MČ.  
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5.8 Nájem bytu v dom ě  zvláštního ur čení, tj. bytu v DPS – kategorie 3.8. 
 
a) Žádost vydává  – OSVZ a JM sociální, dále je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Žádost p řijímá a eviduje – JM sociální, která zároveň odpovídá za úplnost žádosti a její 
prokazatelnou evidenci. 

c) Věcně příslušný odbor : 

o OSVZ do okamžiku rozhodnutí RMČ o nájemci a podstatných náležitostech nájemní 
smlouvy - ve spolupráci s JM sociální (podklady pro výběr aktuálních žádostí pro jednání 
komise pro DPS a BB domy připravuje OSVZ ve spolupráci s  JM sociální v pracovní 
skupině OSVZ, jmenované vedoucím OSVZ) 

o OMP od rozhodnutí RMČ dále 

d) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na dobu neurčitou (ve výjimečných případech na dobu určitou)  
dle posouzení komise pro DPS a BB domy, za stanovené základní měsíční nájemné a bez 
možnosti přihlášení rodinného příslušníka či jiné osoby do tohoto bytu. 

e) Schvalovací kompetence  

o RMČ schvaluje: 

� vlastní nájem na dobu neurčitou na základě doporučení komise pro DPS a BB 
domy RMČ a kladné doporučení odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP 

� výši základního měsíčního nájemného za užívání bytu na návrh komise pro DPS  
a BB domy (komise pro DPS a BB domy si vždy na začátku každého kalendářního 
roku stanoví výši základního měsíčního nájemného pro daný kalendářní rok) 

� na návrh komise pro DPS a BB domy výpověď z nájmu bytu v případě neplnění 
smluvních závazků nájemce vůči MČ 

� vlastní nájem na dobu určitou pouze ve výjimečných případech na základě 
doporučení komise pro DPS a BB domy RMČ a kladné doporučení odboru 
sociální péče a zdravotnictví MHMP 

f) Kritérium pro výb ěr 

o Osoba, která dosáhla věku 60 let a více nebo osamělá osoba, která byla uznána plně 
invalidní,  v obou případech je zajištěna dávkami důchodového zabezpečení (starobní, 
vdovský, vdovecký, invalidní důchod) nebo jinými stálými příjmy a jejíž zdravotní stav 
vyžaduje a potřebuje pečovatelské služby, ale umožňuje vést poměrně samostatný život 
(tzn.,že nevyžaduje komplexní ústavní sociální nebo zdravotní péči typu domova seniorů, 
léčebny pro dlouhodobě nemocné).  

o Osoba, která se zaváže uzavřít před podpisem smlouvy o nájmu bytu v DPS smlouvu 
s JM sociální o poskytování a využívání pečovatelské služby v rozsahu potřebném 
vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu. 

g) Uchazeč o nájem bytu je fyzická osoba, splňující tyto požadavky:  

o trvalý pobyt na území MČ Praha 11 nebo hl. m. Prahy minimálně 1 rok 

o věk 60 let a více nebo plná invalidita osamělého občana 

o má uzavřenou Smlouvu o poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba) nebo 
předložil žádost o její uzavření s JM sociální 

o je dostatečně mobilní a soběstačný v základních životních úkonech 

o u dvojice (manželský pár, sourozenci, dvojice jiných příbuzných) zdravotní stav alespoň 
jednoho ze společných žadatelů  odůvodňuje uzavření Smlouvy o poskytování sociálních 
služeb (pečovatelské služby) s JM sociální, když druhý mu ze závažných důvodů 
potřebnou péči sám nemůže poskytnout 
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o musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech 
pověřenému pracovníkovi JM sociální. Pověřený pracovník JM sociální provede kontrolu 
úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše  
a pověřený pracovník JM sociální zabezpečí evidenci této žádosti v sekretariátě  
JM sociální.  

o K žádosti budou dále p řiloženy níže uvedené další dokumenty: 

� zpráva ošetřujícího lékaře s popsáním zdravotního stavu jak fyzického,  
tak psychického, a to ne starší než 1 měsíc 

� stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení 

� potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu 

� výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší  
než 1 měsíc 

� pokud je uchazeč nájemcem bytu, doklad o jeho platební kázni (za nájemné  
a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu) 

� podle potřeby další dokumenty 

� podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření 
žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště a trvalého 
pobytu 

h) Smlouva o nájmu bytu  

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  uchazečem o nájem bytu, schváleným RMČ. 
Pokud uchazeč do 15 dnů od doručení nabídky neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu 
bytu, bude k uzavření smlouvy o nájmu bytu vyzván další uchazeč (náhradník). 

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu stanoveno  
ve výši, která byla schválena RMČ. 

o Výše stanoveného základního měsíčního nájemného zůstane nezměněna s výjimkou 
pravidelné změny výše stanoveného základního nájemného v souladu se zákonem. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže uhradit stanovené 
základní měsíční nájemné vždy měsíčně. 

o Součástí smlouvy o nájmu bytu musí být i potvrzení (ne starší jednoho měsíce) od JM 
sociální, že budoucí nájemce s nimi uzavřel Smlouvu o poskytování pe čovatelské 
služby , pokud budoucí nájemce Smlouvu o poskytování pečovatelské služby před 
podpisem smlouvy o nájmu bytu neuzavře, nebude s ním smlouva o nájmu bytu 
uzavřena, a to i přesto, že RMČ nájem bytu budoucímu nájemci schválila. 

i) Kontrola povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu  

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k  technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám 

o OSVZ ve vztahu ke zdravotnímu stavu nájemce 

j) Ostatní  

o Žadatel si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 
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5.9 Nájem bytu zvláštního ur čení, tj. bezbariérového bytu – kategorie 3.9. 
 
a) Žádost vydává  - OSVZ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  –  

o OSVZ do okamžiku rozhodnutí RMČ o nájemci a podstatných náležitostech nájemní 
smlouvy 

o OMP od rozhodnutí RMČ dále 

c) Typ nájmu bytu  - nájem bytu na dobu  neurčitou (ve výjimečných případech na dobu určitou)  
dle posouzení komise pro DPS a BB domy, za stanovené základní měsíční nájemné  
. 

d) Schvalovací kompetence –  

o RMČ schvaluje: 

� vlastní nájem na dobu neurčitou na základě doporučení komise pro DPS a BB 
domy a kladné doporučení odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP 

� vlastní nájem na dobu určitou pouze ve výjimečných případech na základě 
doporučení komise pro DPS a BB domy a kladné doporučení odboru sociální 
péče a zdravotnictví MHMP 

� výši základního měsíčního nájemného  

� na návrh komise pro DPS a BB domy prodloužení smlouvy o nájmu bytu, změnu 
doby nájmu bytu a výši základního měsíčního nájemného 

� na návrh komise pro DPS a BB domy výpověď z nájmu bytu v případě neplnění 
smluvních závazků nájemce vůči MČ 

e) Kritérium pro výb ěr: Občané, kteří pobírají příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách 
č. 108/2006Sb., druhého a vyššího stupně, dále jsou držitelé průkazů MV II. a III. stupně s těžkými 
a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy  
a autonomního života, pokud chtějí žít samostatně, nebo s předpokladem spolubydlení osoby, 
schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení. 

f) Žadatel o nájem bytu je fyzická osoba, splňující tyto požadavky: 

o trvalý pobyt na území MČ Praha 11 nebo hl. m. Prahy minimálně 1 rok 

o zdravotní stav odůvodňující potřebu bydlení v BB - dle vyjádření lékaře 

o schopnost samostatného bydlení za předpokladu, že budou poskytnuty pečovatelské, 
případně asistentské služby 

o těžce zdravotně pohybově postižené nezletilé dítě, zastoupené zákonným zástupcem, 
splňující požadavky shora 

o musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou  
ve všech bodech pověřenému pracovníkovi OSVZ. Pověřený pracovník OSVZ provede 
kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Žadatel na místě žádost 
podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ. 

o  podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících  
se k prošetření žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště 

o K žádosti budou dále p řiloženy níže uvedené další dokumenty: 

� zpráva ošetřujícího lékaře s  popsáním zdravotního stavu jak fyzického,  
tak psychického, a to ne starší než 1 měsíc 
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� stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení 

� potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu  

� výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší  
než 1 měsíc 

� pokud je žadatel nájemcem bytu doklad o jeho platební kázni (za nájemné  
a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu) 

� podle potřeby další dokumenty 

� podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření 
žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště  
a trvalého pobytu 

g) Smlouva o nájmu bytu –  

o Smlouva o nájmu bytu (dle vzorového návrhu nájemní smlouvy) bude uzavřena 
s uchazečem o nájem bytu, schváleným RMČ. 

o Základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu stanoveno  
ve výši, která byla schválena RMČ. 

o Výše stanoveného základního měsíčního nájemného zůstane nezměněna s výjimkou 
pravidelné změny výše stanoveného základního nájemného v souladu se zákonem. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže uhradit stanovené 
základní měsíční nájemné vždy měsíčně. 

o Pokud žadatel do 15 dnů od doručení výzvy neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu 
bytu, bude k uzavření smlouvy o nájmu bytu vyzván další uchazeč (náhradník). 

h) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu –  

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k  technickému stavu bytu a případně k  prováděným 
stavebním a jiným úpravám 

o OSVZ ve vztahu ke zdravotnímu stavu nájemce 

i) Ostatní -  

o Žadatel si je vědom toho, že v případě nájmu tohoto bytu mu pronajímatel není povinen 
udělit souhlas s přenecháním ani části ani celého bytu do podnájmu. 

 

5.10 Nájem náhradního bytu či náhradního ubytování – kategorie 3.10. 
 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Typ nájmu bytu  - Náhradní byt či náhradní ubytování na základě pravomocného rozsudku soudu, 
který ukládá MČ povinnost zajistit bytovou náhradu podle § 712 OZ, a na základě zákona 
č.102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nájem bytu na dobu určitou jeden rok s možností 
prodloužení. 

d) Schvalovací kompetence –  

o Vedení MČ: 

� navrhuje vyčlenit vhodný právně a fyzicky uvolněný byt pro tuto kategorii 
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o RMČ schvaluje: 

� na návrh BK nájem bytu na dobu určitou 1 rok, výši základního měsíčního 
nájemného  

� na návrh BK případné prodloužení, změnu doby nájmu bytu a výši základního 
měsíčního nájemného (BK vždy na začátku každého kalendářního roku stanoví 
výši základního měsíčního nájemného pro daný kalendářní rok) 

� na návrh BK výpověď z nájmu bytu v případě neplnění smluvních závazků 
nájemce vůči MČ 

e) Kritérium pro výb ěr - Doba od podání žádosti o bytovou náhradu a výběr v BK. 

f) Žadatel o nájem bytové náhrady 

o Fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem v MČ Praha 11, v případě manželů musí 
podmínku splňovat alespoň jeden z nich. 

o Občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o Nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti,  
kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt.   

o Musí být fyzická osoba, které je MČ dle pravomocného rozsudku soudu povinna 
poskytnout bytovou náhradu. 

o Musí předložit budoucímu možnému pronajímateli přes podatelnu ÚMČ na stanoveném 
tiskopise písemnou žádost, která musí být vyplněná ve všech bodech a uchazečem 
podepsána. Podpis musí být úředně ověřen. K žádosti dále bude přiložen rozsudek  
s  vyznačením nabytí právní moci. 

o Žadatel je povinen každý rok tuto svoji žádost o nájem bytové náhrady aktualizovat, 
pokud tak sám neučiní, žádost již poté nebude nadále evidována. 

g) Smlouva o nájmu bytu 

o Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s uchazečem o nájem náhradního bytu  
či nájem náhradního ubytování, schváleným RMČ, a to do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy. 

o Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto 
kategorii. 

o Základní měsíční nájemné bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu stanoveno  
ve výši, která byla schválena RMČ a dále dle rozhodnutí RMČ v souladu se zákonem. 

o Výše stanoveného základního měsíčního nájemného zůstane nezměněna s  výjimkou 
pravidelné změny výše stanoveného základního nájemného v souladu se zákonem. 

o Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže hradit stanovené základní 
měsíční nájemné vždy měsíčně.  

h) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu bytu 

o EO prostřednictvím SF ve vztahu ke správnosti zaúčtování 

o OMP ve vztahu k celkovým závazkům 

o OSM ve vztahu k  údržbě a k  technickému stavu bytové náhrady – náhradního bytu  
či náhradního ubytování, případně k  prováděným stavebním a jiným úpravám 
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5.11 Nájem či podnájem bytu z kvóty hl. m. Prahy, organizovaný formou 
výběrového řízení - kategorie 3.11. 

 
a) Přihlášku vydává -  BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách MHMP. 

b) Věcně příslušný odbor  – OMP, případně jiný odbor, podle návrhu vedení MČ.  

c) Typ nájmu, podnájmu bytu  – nájem, podnájem bytu dle podmínek stanovených HMP.  

d) Schvalovací kompetence –  

o Vedení MČ: 

� navrhne obsazení formou výběrového řízení či dle některé z kategorií této 
Směrnice 

o RMČ schvaluje: 

� záměr nájmu, podnájmu a podmínky výběrového řízení v souladu s podmínkami 
HMP 

� na návrh BK pořadí zájemců na tento byt v případě, že byt bude obsazen formou 
výběrového řízení 

� nebude-li obsazení formou výběrového řízení, tak na návrh některé z komisí  
či dle návrhu vedení MČ 

e) Zveřejnění - Záměr s podmínkami výběrového řízení se na úřední desce a internetových 
stránkách ÚMČ zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů ve smyslu § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 
Sb., o HMP, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Pokud nebude řešeno formou výb ěrového řízení, tak p řiměřeně podle kategorie 3.5 (nájem  
bytu ze sociálních důvodů),  3.6. (nájem bytu ve veřejném zájmu) nebo kategorie 3.10. (nájem 
náhradního bytu či nájem náhradního ubytování ).  

g) Organizace výb ěrového řízení – 

o Uchazeč o nájem, podnájem bytu postupuje v souladu s pokyny, uvedenými 
v podmínkách výběrového řízení, které jsou součástí záměru nájmu, podnájmu. 

o Přihlášku uchazeč podá v zalepené obálce označená heslem „VŘ na byt HMP x + x 
(velikost bytu)“ a s nápisem „NEOTVÍRAT“ nejpozději do data a hodiny uvedené 
v podmínkách výběrového řízení, uveřejněných na úřední desce ÚMČ, a to do podatelny 
ÚMČ. Přihlášky podané po uvedeném datu či hodině, případně podané v nezalepené 
obálce budou z výběrového řízení vyloučeny. 

o Obálky s přihláškami otevírá komise pro otevírání obálek, po jejich otevření a kontrole 
úplnosti a správnosti předložených dokladů vyloučí neúplné či nesprávně předložené 
nabídky z dalšího projednávání a zpracuje „Protokol o otevírání obálek“. 

o BO připraví tabulku nabídek, s protokolem a všemi přihláškami ji předloží na jednání BK, 
BK posoudí nabídky v přihláškách uvedené, vyhodnotí je a doporučí RMČ pořadí zájemců 
podle kritéria v tomto typu nájmu, podnájmu bytu. Doporučení  BK zapracuje do zápisu ze 
svého jednání. 

o Pokud uchazeč o nájem, podnájem bytu podá na jeden byt více přihlášek, členové BK 
je vyhodnotí a doporučí RMČ pouze jednu. Ostatní přihlášky tohoto uchazeče nebudou 
hodnoceny. 

o Doporučení BK předkládá BO na schůzi RMČ při projednávání materiálů, týkajících  
se bytu, na který bylo výběrové řízení vyhlášeno. 

o O pořadí uchazečů o nájem, podnájem bytu rozhoduje RMČ.  
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h) Kritérium pro výb ěr - Uchazeč o uzavření smlouvy o nájmu, podnájmu bytu bude vybrán BK 
podle kritérií uvedených na záměru. V případě srovnatelnosti nabídek bude uchazeč vybrán BK. 

i) Uchazeč o nájem, podnájem bytu –  

o Musí být fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, v případě 
řešení z důvodu veřejného zájmu na území ČR. 

o Musí být občan ČR, v případě manželů musí být občanem ČR alespoň jeden z nich. 

o Nesmí mít v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické právo  
k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není využitelný  
pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku 
hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, který v případě nájmu 
bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být společníkem v obchodní společnosti,  
kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt.   

o Musí předložit budoucímu možnému pronajímateli písemnou přihlášku na stanoveném 
tiskopise, která musí být vyplněna ve všech bodech a uchazečem podepsána. Podpis 
musí být úředně ověřen. 

j) Smlouva o nájmu, podnájmu bytu –  

o Smlouvu o nájmu, podnájmu bytu uzavře hl. m. Praha. 

k) Kontrola pln ění povinností, vyplývajících z uzav řené smlouvy o nájmu, podnájmu bytu – 

o OMP ve vztahu k MHMP 

l) Ostatní - 

o Výběrové řízení zájemců o uzavření smlouvy o nájmu, podnájmu bytu dle těchto zásad 
není řízením podle správního řádu, a proto se proti jeho výsledku nelze odvolat. 

o MČ si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení, odmítnout 
veškeré předložené nabídky, případně odmítnout nabídku zájemce, který uvedl 
nepravdivé údaje nebo nesplní podmínky, k nimž se v přihlášce do výběrového řízení 
zavázal. 

 

5.12 Souhlas pronajímatele bytu s dohodou o vým ěně bytu (§ 715 - § 716 OZ) 
 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 
b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  
c) Schvalovací kompetence – na návrh BK vydává RMČ souhlas či nesouhlas s dohodou  

o výměně bytu  
d) Hlavní zásady – 

o S  písemným souhlasem MČ jako pronajímatele se mohou nájemci dohodnout o výměně 
bytů. RMČ je podle § 715 OZ oprávn ěna odep řít souhlas jenom ze „závažných 
důvodů“.  

o Dohoda o výměně bytů musí mít písemnou formu. 
o MČ si vyhrazuje právo na provádění místních šetření v průběhu řešení podané žádosti  

k ověření pravdivosti deklarovaných skutečností a právo na vznesení dalších požadavků 
k doplnění předložené žádosti v případě pochybností. 

o V případě dodatečného zjištění, že výměna bytu byla provedena za úplatu, případně  
že se jednalo o fiktivní výměnu nebo že MČ byla informována ze strany žadatele 
nepravdivě či zkresleně, může MČ využít svého práva, zakotveného ve smlouvě o nájmu 
bytu, a ukončit nájem bytu výpovědí bez náhradního bytu nebo náhradního ubytování.  

e) Žadatel o vým ěnu bytu – 
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o Může být pouze osoba, která je oprávněným nájemcem bytu ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy MČ. 

o Musí předložit přes podatelnu ÚMČ na stanoveném tiskopise písemnou žádost, která 
musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem podepsána. Podpis musí být úředně 
ověřen. 

o Jako přílohu k žádosti žadatel předloží dohodu o výměně bytu.  
f) Smlouva o nájmu bytu – Po výměně bytu BO vystaví novému nájemci novou smlouvu o nájmu 

bytu. Nový nájemce bytu má stejné podmínky nájmu bytu jako předchozí nájemce bytu, pokud  
se pronajímatel s novým nájemcem bytu nedohodnou na nových podmínkách nájmu bytu. 
S původním nájemcem bytu se smlouva o nájmu bytu neukončí. 

 

5.13 Přechod nájmu bytu (dle § 706 – 708 OZ) 
 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Schvalovací kompetence – Osvědčení o uznání přechodu nájmu vydává vedoucí OMP  
na doporučení BK. V případě pochybností ze strany OMP bude uznání přechodu nájmu 
předloženo k projednání RMČ. 

d) Osoby, na které ze zákona p řechází právo nájmu bytu 

o Jestliže nájemce bytu zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají  
se nájemci (společnými nájemci): 

� jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho 
smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt 

� vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce 
nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s  ním žili ve společné 
domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt 

� jde-li o: 

• vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných 
rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti 
s nájemcem netrvalo tři léta 

• osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání smlouvy o nájmu bytu, 
vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první jen tehdy, jestliže se na 
tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli, toto neplatí, jde-li o vnuky 
nájemce 

e) Žadatel o uznání p řechodu nájmu bytu – 

o Může být pouze shora uvedená osoba, která splňuje stanovené podmínky podle OZ. 

o Musí předložit budoucímu možnému pronajímateli přes podatelnu ÚMČ na stanoveném 
tiskopise písemnou žádost, která musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem 
podepsána. Podpis musí být úředně ověřen. 

o Na žadateli je, aby prokázal rozhodné skutečnosti, které pro přechod nájmu jako 
podmínky stanoví OZ.  

o V případě jakýchkoli pochybností má MČ právo provést a provádět místní šetření. 

o Pokud bude konstatováno, že není věrohodně prokázáno to, co ukládá zákon nebo  
že MČ byla nepravdivě, zkresleně či neúplně informována, nebude žádost o přechod 
nájmu akceptována a přechod nájmu nenastane a bude požadováno uvolnění a vrácení 
bytu MČ. 
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o V případě, že MČ zjistí v době po vydání osvědčení o uznání přechodu nájmu, že údaje, 
které MČ měla k dispozici, jsou nepravdivé, zkreslené či neúplné a měly vliv na vydání 
osvědčení o přechodu nájmu, bude toto uznání odvoláno a nájemce požádán  
o uvolnění a předání bytu MČ a věc bude případně předána k soudnímu řešení. 

f) Smlouva o nájmu bytu – Ve smlouvě o nájmu bytu, platné v době smrti nájemce, nebo v době 
jeho trvalého opuštění společné domácnosti, v případě souhlasu pronajímatele s přechodem 
nájmu, se mění pouze osoba nájemce. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna. V těchto 
případech se nová smlouva o nájmu bytu neuzavírá, pouze OMP vydá osvědčení. 

 

5.14 Souhlas pronajímatele bytu s vystavením nové smlouv y o nájmu bytu (§ 
703 -  
§ 705 OZ) 

 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Schvalovací kompetence  

o Uznání změny osoby nájemce vydává vedoucí OMP na doporučení BK.  

d) Žadatel o uznání zm ěny osoby nájemce bytu –  

o Může být pouze shora uvedená osoba, která splňuje stanovené podmínky podle OZ. 

o Musí předložit budoucímu možnému pronajímateli přes podatelnu ÚMČ na stanoveném 
tiskopise písemnou žádost, která musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem 
podepsána. Podpis musí být úředně ověřen. 

o Na žadateli je, aby prokázal rozhodné skutečnosti, které pro změnu osoby nájemce jako 
podmínku stanoví OZ.  

o V případě jakýchkoli pochybností má MČ právo provést a provádět místní šetření. 

o Pokud bude konstatováno, že není věrohodně prokázáno to, co ukládá zákon nebo  
že MČ byla nepravdivě, zkresleně či neúplně informována, nebude žádost o změnu osoby 
nájemce bytu akceptována a bude požadováno uvolnění a vrácení bytu MČ. 

o V případě, že MČ zjistí v době po vydání osvědčení o změně osoby nájemce bytu,  
že údaje, které MČ měla k dispozici, jsou nepravdivé, zkreslené či neúplné a měly vliv  
na vydání osvědčení o změně osoby nájemce bytu, bude toto osvědčení o změně osoby 
nájemce odvoláno a nájemce požádán o uvolnění a předání bytu MČ a věc bude případně 
předána k soudnímu řešení. 

e) Smlouva o nájmu bytu – Ve smlouvě o nájmu bytu, platné v době změny osoby nájemce bytu, 
v případě souhlasu pronajímatele se žádostí o změnu osoby nájemce bytu, se mění pouze osoba 
nájemce. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.  

 

5.15 Souhlas pronajímatele bytu s p řijetím další osoby do spole čného nájmu 
bytu  
(§ 700 OZ) 

 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  
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c) Schvalovací kompetence – na návrh BK vydává RMČ souhlas či nesouhlas s dohodou o přijetí 
další osoby do společného nájmu bytu, dále rozhoduje o době nájmu bytu a výši základního 
měsíčního nájemného – řešeno individuálně.  

d) Hlavní zásady – 

o MČ považuje takovou dohodu za výjimečný a nestandardní prostředek řešení bytové 
situace a je oprávněná zkoumat důvody a souhlas odepřít. 

o Dohoda musí mít písemnou formu. 

o MČ si vyhrazuje právo na provádění místních šetření v průběhu řešení podané žádosti  
k ověření pravdivosti deklarovaných skutečností a právo na vznesení dalších požadavků 
k doplnění předložené žádosti v případě pochybností. 

o V případě dodatečného zjištění, že dohoda byla provedena za úplatu, případně  
že se jednalo o fiktivní záležitost nebo že MČ byla informována ze strany žadatele 
nepravdivě či zkresleně, může MČ využít svého práva, zakotveného ve smlouvě o nájmu 
bytu, a ukončit nájem bytu výpovědí bez náhrady. 

e) Žadatel – 

o Může být pouze osoba, která je oprávněným nájemcem bytu ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy MČ. 

o Musí předložit přes podatelnu ÚMČ na stanoveném tiskopise písemnou žádost, která 
musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem podepsána. Podpis musí být úředně 
ověřen. 

o Jako přílohu k žádosti žadatel předloží dohodu o přijetí další osoby do společného nájmu 
bytu.   

f) Smlouva o nájmu bytu – BO vystaví společným nájemcům novou smlouvu o nájmu bytu. 
Společní nájemci bytu mají stejné podmínky nájmu bytu jako předchozí nájemce bytu, pokud  
se pronajímatel se společnými  nájemci bytu nedohodnou na nových podmínkách nájmu bytu. 
S původním nájemcem bytu se smlouva o nájmu bytu neukončí. 

 

5.16 Souhlas pronajímatele bytu s podnájmem (§ 719 OZ)  – bytu nebo jeho části 
 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Schvalovací kompetence – RMČ vydává souhlas či nesouhlas s podnájmem. Stanovisko  
ke konkrétní žádosti vždy překládá BK. 

d) Hlavní zásady 

o MČ považuje podnájem bytu nebo jeho části za mimořádný a povoluje jej pouze z důvodu 
hodných zvláštního zřetele, mezi které nepočítá zlepšení materiální situace nájemce bytu  
(např. jeho finanční situace). 

o Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu a musí být předložena pronajímateli – 
MČ. 

o Podnájem může být na dobu určitou nebo dobu neurčitou. 

o Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní ubytování. 

o MČ si vyhrazuje právo na provádění místních šetření v průběhu trvání podnájemního 
vztahu mezi nájemcem bytu a podnájemcem a v případě zjištění nedostatků či problémů 
může odvolat svůj souhlas s tímto podnájemním vztahem. 

e) Žadatel o souhlas 
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o Žadatelem o povolení podnajmout byt nebo jeho část může být pouze osoba, která  
je oprávněným nájemcem bytu ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy MČ. 

o Žadatel o povolení podnajmout byt, nebo jeho část musí předložit přes podatelnu ÚMČ  
na stanoveném tiskopise písemnou žádost, která musí být vyplněna ve všech bodech  
a žadatelem podepsána. Podpis musí být úředně ověřen. 

o Jako přílohu k žádosti žadatel předloží návrh podnájemní smlouvy a údaje týkající  
se osoby podnájemce. 

 

5.17 Souhlas pronajímatele bytu s vystavením nové smlouv y o nájmu bytu v 
případě atypické žádosti (nap ř. legalizace nájmu bytu ke stávajícímu bytu) 

 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Schvalovací kompetence  

o RMČ vydává souhlas či nesouhlas vždy na základě stanoviska BK ke konkrétní žádosti, 
dále určuje dobu nájmu bytu, výši základního měsíčního nájemného a složení a výši 
kauce. 

d) Hlavní zásady  

o MČ si vyhrazuje právo na provádění místních šetření v bytě a v případě zjištění 
nedostatků či problémů může odvolat svůj souhlas. 

e) Žadatel o souhlas  

o Žadatel musí předložit přes podatelnu ÚMČ na stanoveném tiskopise písemnou žádost, 
která musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem podepsána. Podpis musí  
být úředně ověřen. 

o Pokud na danou situaci není formulář, žádost musí být podána písemně s veškerými 
náležitostmi, tj. základními údaji žadatele, podrobným popisem předmětu žádosti, 
zdůvodněním žádosti a návrhem rozhodnutí pronajímatele. K písemné žádosti je žadatel 
dále povinen připojit veškeré listiny osvědčující či prokazující jeho tvrzení. 

 

5.18 Souhlas pronajímatele bytu s umíst ěním sídla firmy v byt ě pro osoby 
zapsané v obchodním, či jiném rejst říku 

 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Schvalovací kompetence – RMČ vydává nesouhlas, zcela výjimečně souhlas. Stanovisko  
ke konkrétní žádosti vždy překládá BK. 

d) Hlavní zásady 

o MČ považuje umístění sídla firmy v bytě za nepřijatelné, neboť byt je určen zcela  
a výhradně k bydlení a ne k podnikání, k podnikání slouží nebytové  či jiné prostory.  

o Ve zcela mimořádných případech může být souhlas udělen na dobu určitou nebo dobu 
neurčitou. 

o MČ si vyhrazuje právo na provádění místních šetření v trvání souhlasu v bytě a v případě 
zjištění nedostatků či problémů může odvolat svůj souhlas.  
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e) Žadatel o souhlas 

o Žadatelem může být pouze osoba, která je oprávněným nájemcem bytu ve vlastnictví 
HMP, svěřeného do správy MČ. 

o Žadatel musí předložit přes podatelnu ÚMČ na stanoveném tiskopise písemnou žádost, 
která musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem podepsána. Podpis musí  
být úředně ověřen. 

 

5.19 Souhlas pronajímatele bytu s umíst ěním místa podnikání nebo provozovny  
v byt ě 

 
a) Žádost vydává  – BO, informační kanceláře ÚMČ, je k dispozici na webových stránkách ÚMČ. 

b) Věcně příslušný odbor  - OMP.  

c) Schvalovací kompetence – RMČ vydává souhlas či nesouhlas. Stanovisko ke konkrétní žádosti 
vždy překládá BK. 

d) Hlavní zásady 

o Souhlas může být udělen na dobu určitou nebo dobu neurčitou. 

o MČ si vyhrazuje právo na provádění místních šetření v bytě po dobu trvání souhlasu,  
a v případě zjištění nedostatků či problémů může odvolat svůj souhlas.  

o Tato žádost se bude posuzovat z hlediska předmětu podnikání a s ohledem na ochranu 
práv pronajímatele a ostatních nájemců domu.  

e) Žadatel o souhlas 

o Žadatelem může být pouze osoba, která je oprávněným nájemcem bytu ve vlastnictví 
HMP, svěřeného do správy MČ. 

o Žadatel musí předložit přes podatelnu ÚMČ na stanoveném tiskopise písemnou žádost, 
která musí být vyplněna ve všech bodech a žadatelem podepsána. Podpis musí  
být úředně ověřen. 

 
 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato směrnice ruší směrnici S 2007/02 Pronajímání bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených  
do správy MČ Praha 11, znění dodatků. 

2. Tato směrnice vstupuje v platnost dnem podpisu, a nabývá účinnosti dnem ……………. 

 

7 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRAMENY 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 102/1992 Sb., úprava otázek souvisejících s vydáním novely OZ, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů   
Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimum ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
 

8 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

1. S 01 Organizační řád 

2. Příkaz tajemníka, kterým se vydávají formuláře k této směrnici 

3. Jednací řád RMČ  

4. Jednací řády komisí RMČ 

 

 

 

 

Schváleno usnesením RMČ č. 0068/3/R/2010 ze dne 3. 2. 2010 

Praha, 4. 2. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Ing. Simona Klimakovská 
tajemnice Úřadu městské části Praha 11 

Mgr. Dalibor Mlejnský 
starosta městské části Praha 11 

 
 
 
 
 
 


