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Článek 1

1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku
města Prostějova na území města Prostějova (dále jen  „městský byt“).

2. Tato pravidla dále stanoví podrobnější kritéria a podmínky  zajišťování
bytové náhrady v případech, kdy nemůže zajistit  bytovou náhradu pronají-
matel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož pro-
spěch byla rozhodnutím  soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit
byt. Podle  těchto pravidel se postupuje i v případě, jestliže stavební  úřad po-
volil odstranění stavby podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů, a pronají-
matel nemůže zajistit bytovou  náhradu.

3. Tato pravidla se nevztahují na byty zvláštního určení,  kterými jsou byty
zvlášť upravené pro ubytování zdravotně  postižených osob, a na byty v do-
mech zvláštního určení, kterými  jsou byty v domech s pečovatelskou službou
a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Při  pro-
najímání těchto bytů se postupuje podle zvláštních předpisů.

Článek 2
Seznam žadatelů o nájem městského bytu

1. O pronajímání městských bytů rozhoduje Rada města  Prostějova.
2. Domovní správa Prostějov, s. r. o., vede seznam žadatelů o  nájem měst-

ského bytu. Osoba, které má být na základě žádosti  dle odstavce č.1 byt po-
skytnut, bude zapsána v seznamu žadatelů  o byt, pokud: 

a) je zletilá, způsobilá k právním úkonům, 
b) osoba ani její manžel(ka) nevlastní bytový či rodinný dům  nebo byt, ne-

bo není nájemcem bytu; nebo je nájemcem bytu v majetku města Prostějova,
který je vzhledem k věku nebo  zdravotnímu stavu osoby nebo jejích nezleti-
lých dětí  nevyhovující, a nabídne jeho uvolnění.

3. Do seznamu žadatelů o byt nebude zapsán občan: 
a) který protiprávně užívá byt či nebytový prostor k bydlení,  nebo 
b) který v dosud užívaném městském bytě neplatí řádně nájemné  nebo

úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nebo hrubě  porušuje dobré
mravy v domě, nebo jinak závažným způsobem  porušuje podmínky nájemní
smlouvy, 

c) kterému byl již v průběhu posledních pěti let pronajatý  městský byt, svý-
jimkou nájemce městského bytu nabízejícího  jeho uvolnění dle odst. 2 písm.
b) tohoto článku pravidel.

4. Domovní správa Prostějov, s. r. o., vede seznam žadatelů o bytovou ná-
hradu společně se seznamem žadatelů o byt. Podává-li  osoba žádost o byto-
vou náhradu musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 2 a předloží: 

a) pravomocné rozhodnutí soudu o přivolení soudu k výpovědi z nájmu by-
tu z důvodů uvedených v § 711 odst.1 písm. a), b), e),  f) a i) občanského zá-
koníku, nebo 

b) pravomocné rozhodnutí soudu nebo dohodu ozrušení společného  nájmu
bytu po rozvodu manželství. Rozhodnutí soudu musí být  předloženo ve stej-
nopisu s úředním ověřením jeho platnosti.  Pokud dohoda o zrušení společné-
ho nájmu bytu není učiněna  formou notářského zápisu, musí být podpisy obou
rozvedených  manželů na dohodě o zrušení společného nájmu bytu úředně
ověřeny, 

c) pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení odstranění  stavby.
Rozhodnutí musí být předloženo v originále nebo  stejnopisu s úředním ově-
řením jeho pravosti. 

5. Žádost podává žadatel na předepsaném formuláři, který tvoří  přílohu č.1
těchto pravidel. Domovní správa Prostějov, s. r. o.  je povinna zajistit ochranu
osobních údajů žadatele a splnění  podmínek pro nakládání s osobními údaji
podle zvláštních  právních předpisů.

6. Žadatelem o nájem městského bytu nebo bytovou náhradu se pro  úče-
ly těchto pravidel a pro podání žádosti rozumí vždy ten,  jemuž má být měst-
ský byt pronajat. Žádost o bytovou náhradu  může podat i osoba, v jejíž
prospěch má být dosavadní byt  žadatele uvolněn.Pokud je žadatelem oby-
tovou náhradu  rozvedený manžel, není rozhodující, který zrozvedených man-
želů  žádost o bytovou náhradu podá. Bytová náhrada může být  poskytnuta
pouze v případě, že vyklizovaný byt nebo byt, za  který má být poskytnuta ná-
hrada, se nachází na území města  Prostějova.

7. Žadatelé, kteří splňují podmínky pro zapsání do seznamu  žadatelů sta-
novené v tomto článku pravidel, budou Domovní  správou Prostějov, s. r. o.
zapsáni ve třech samostatných  seznamech podle počtu členů žadatelovy
domácnosti, a to takto:

členů domácnosti velikost bytu
1 0 + 1
2 1 + 1 
3 a více 1 + 2
8. Žadatel zařazený v seznamu na větší byt může být na vlastní  žádost za-

řazen do seznamu na menší byt, jeho pořadí bude dáno  počtem bodů. Sezna-
my jsou společné pro žadatele o byt i žadatele o bytovou náhradu.

Článek 3
Projednání žádostí a výběr žadatelů

1. Žádosti žadatelů, kteří splňují podmínky těchto pravidel,  předloží Do-
movní správa Prostějov, s. r. o., bytové komisi,  která po projednání přidělí ža-
dateli příslušné bodové hodnocení  podle kritérií uvedených v bodovacím
systému, který tvoří  přílohu č. 2 těchto pravidel. Bodové hodnocení bytová
komise  doplní do registrované žádosti. Na základě takto obodovaných  žádo-
stí bude Domovní správa Prostějov průběžně aktualizovat  seznam žadatelů
a předkládat Radě Města Prostějova návrhy na  schválení uzavření nájemní
smlouvy.

2. Výběr žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na nově  rekonstruované by-
ty se provádí na základě výběrového řízení.  Nájemní smlouvu je možné uza-
vřít s novým nájemcem, který ve  výběrovém řízení nabídl nejvyšší nájemné.
Výběr nájemců nově  rekonstruovaných bytů provádí bytová komise a schva-
luje Rada  města Prostějova na základě tohoto postupu:

a. Rada města Prostějova schválí seznam bytů, které se takto  pronajmou.
b. Nabídka na pronajmutí (nájem) rekonstruovaného bytu na dobu  určitou

se stručným popisem bytu, zejména velikost podlahové  plochy, kategorie, mi-
nimální výše nájemného, způsob vytápění,  se zveřejní vyvěšením po dobu
jednoho měsíce v sídle Domovní  správy Prostějov, s. r. o., a na úřední desce
Městského úřadu v Prostějově. V nabídce bude uveden i termín prohlídky by-
tu,  která bude žadatelům umožněna v týdnu před uplynutím měsíční  lhůty.

c. Žádosti přijímá Domovní správa Prostějov, s. r. o., po dobu  vyvěšení na-
bídky. Žadatel o nájem rekonstruovaného bytu musí  splňovat podmínky pro
zapsání do seznamu žadatelů oměstský byt  dle čl. 2 těchto pravidel. Tyto pod-
mínky neplatí v případě, že  zájemce je nájemcem městského bytu I. nebo II.
kategorie a zaváže se doposud užívaný byt městu vrátit.

d. Byt bude pronajat na dobu určitou dle čl. 4 těchto pravidel  zájemci, kte-
rý nabídl nejvyšší nájemné z bytu. V případě, že  bude vybrán zájemce, který
se zaváže vrátit městu stávající byt,  bude sním uzavřena nová nájemní smlou-
va na dobu neurčitou,  byla-li tato doba nájmu sjednána i u dosud užívaného
bytu,  který nájemce městu vrátí.

Vyhlášení záměru na pronájem nově rekonstruovaných bytů, včetně  sta-
novení minimální výše nájemného, schvaluje Rada města  Prostějova.

3. Uzavírání nájemních smluv na základě smlouvy o přistoupení k závaz-
ku a bytů vyžadujících větší opravy se použije pro  pronajímání bytů, na kte-
rých váznou po předcházejícím nájemci  vysoké dluhy, dále bytů vyžadujících
opravu, popř. sloučení  dvou malometrážních bytů nižší kategorie. Výběr ná-
jemců těchto  bytů se provádí na základě následujícího postupu:

a. Seznam takto pronajímaných bytů schválí na návrh Domovní  správy Pro-
stějov, s. r. o., a bytové komise Rada města  Prostějova. Vyhlášení záměru na
pronájem takto pronajímaných  bytů schválí na návrh Domovní správy Pro-
stějov, s. r. o., a bytové komise Rada města Prostějova. 

b. Nabídka na pronajmutí (nájem) bytu se zveřejní vyvěšením po  dobu jed-
noho měsíce v sídle Domovní správy Prostějov, s. r. o.,  a na úřední desce
Městského úřadu v Prostějově. V nabídce se  uvede i termín prohlídky bytu,
která bude žadatelům umožněna v týdnu před uplynutím měsíční lhůty. V na-
bídce se uvede zejména  adresa bytu, stručný popis bytu, dlužná částka váz-
noucí na bytě,  předpokládaná částka nutná na uvedení bytu do standardního
stavu příslušné kategorie, uzavření nájemní smlouvy na dobu  určitou. 

c. Žádosti budou přijímány Domovní správou Prostějov, s. r. o.,  po dobu
vyvěšení nabídky. Zájemce o nájem bytu musí splňovat  podmínky pro za-
psání do seznamu žadatelů o městský byt dle čl.  2 těchto pravidel, a to i v pří-
padě, že zájemce je žadatelem o bytovou náhradu dle čl. 2 odst. 7 těchto pra-
videl. Uvedené  podmínky nemusí být splněny v případě, že zájemce je ná-
jemcem  městského bytu a zaváže se doposud užívaný byt městu vrátit. 

d. Budoucího nájemce bytu navrhne po uplynutí měsíční lhůty na  základě
přijatých žádostí a doporučení Domovní správy Prostějov,  s. r. o., bytová ko-
mise a předloží Radě města Prostějova ke  schválení. 

e. V případě více zájemců rozhodne o uzavření nájemní smlouvy  počet bo-
dů podle kritérií uvedených v bodovacím systému, který  tvoří přílohu č. 2
těchto pravidel. 

f. Základní podmínkou uzavření nájemní smlouvy na předmětný  zadluže-
ný byt je podepsání dohody o přistoupení k závazku a úhrada dluhu v hoto-
vosti před podpisem nájemní smlouvy na daný  byt, případně provedení po-
žadovaných oprav. 

g. Byt se pronajme na dobu určitou dle článku 4 těchto  pravidel. 

Článek 4
Uzavření smlouvy o nájmu městského bytu

1. Nájemní smlouvu uzavírá Domovní správa Prostějov, s. r. o.  Pro uzaví-
rání nových nájemních smluv, s výjimkou případů, kdy  výši nájemného re-
gulují zvláštní právní předpisy3), stanoví  Rada města Prostějova předem výši
smluvního nájemného z bytu.  Nájemní smlouva je s novým nájemcem uza-
vírána na dobu určitou  jednoho roku, pokud Rada města Prostějova neroz-
hodne o pronájmu  bytu na dobu neurčitou.

2. S nájemcem, s kterým je uzavřena nájemní smlouva na dobu  určitou, bu-
de sjednána nová nájemní smlouva za obdobných  podmínek, pokud nájemce
řádně plní povinnosti nájemce  vyplývající z nájemní smlouvy a právních
předpisů, zejména  povinnost řádně platit nájemné z bytu a úhradu za plnění
poskytovaná s užíváním bytu a povinnost neporušovat dobré mravy  v domě.
O sjednání nové nájemní smlouvy na dobu určitou  rozhoduje jednatel Do-
movní správy Prostějov, s. r. o., v mimořádných případech Rada města Pro-
stějova. Nájemní smlouva  může být takto uzavřena maximálně na jeden rok.

3. Nájemní smlouvu je žadatel o nájem bytu nebo bytovou náhradu  povi-
nen s Domovní správou Prostějov, s. r. o., uzavřít do  patnácti dnů ode dne pro-
kazatelného doručení výzvy k uzavření  nájemní smlouvy na byt či bytovou
náhradu. V odůvodněných  případech, jako je nepřítomnost žadatele a jeho
manžela  (manželky) v místě hlášeného pobytu, zejména z důvodu  hospitali-
zace ve zdravotnickém zařízení nebo pobytu v zahraničí,  se lhůta prodlužuje
na 30 dnů. Po uplynutí této lhůty platnost  souhlasu se zařazením žadatele na
schválené místo v seznamu  žadatelů zaniká a žádost se dle článku 2 odst. 10
písm. c)  těchto pravidel vyřadí z evidence. Do seznamu žadatelů může být  ža-
datel zapsán znovu na základě nové žádosti za předpokladu  splnění podmí-
nek stanovených těmito pravidly.

4. Pokud je byt poskytován jako bytová náhrada, vydá Domovní  správa
Prostějov, s. r. o. žadateli a osobě, v jejíž prospěch má  být dosavadní byt ža-
datele uvolněn, potvrzení o tom, že je  zajištěna bytová náhrada, která je způ-
sobilá k nastěhování a k řádnému užívání.. 

3) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších  předpisů
část I., oddíl A, bod 4 výměru MF č. 01/2003, kterým se  vydává se-

znam zboží s regulovanými cenami 

Článek 5
Podnájmy a výměny bytů

1. Pronajatý městský byt nebo jeho část lze jinému přenechat do  podná-
jmu jen s předchozím písemným souhlasem Domovní správy  Prostějov, 
s. r. o. Souhlas může být udělen po posouzení důvodů  přenechání bytu nebo
jeho části do podnájmu bytovou komisí, a to pouze tehdy, nemůže-li nájem-
ce ze závažných důvodů byt po  delší dobu užívat a sjedná-li smlouvu o pod-
nájmu na dobu  určitou, maximálně 1 rok.

2. Souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu části bytu může být  udělen pou-
ze na dobu určitou, a to maximálně na 1 rok, ,je-li v bytě zajištěno lidsky dů-
stojné bydlení nájemce, členů jeho  domácnosti a podnájemce a existují-li na
straně nájemce závažné  důvody.

3. Souhlas k podnájmu Domovní správa Prostějov, s. r. o.,  neudělí, pokud
cena sjednaná za podnájem bytu bude vyšší než  nájemné z bytu a úhrada za
plnění poskytovaná s užíváním bytu,  případně než jejich poměrná část při pro-
nájmu části bytu.

4. V případě, že nájemce přenechá do podnájmu byt nebo jeho  část bez sou-
hlasu dle odstavce 1, bude mu dána pronajímatelem  výpověď dle § 711 odst.1
písm. d) občanského zákoníku.

5. Výměnu bytů, z nichž alespoň jeden byt je městský, lze  provést jedině
se souhlasem Domovní správy Prostějov, s. r. o.  po projednání bytovou ko-
misí. 

Článek 6
Pronajímání městských bytů určených 

pro vymezené skupiny nájemců

1. Tato ustanovení upravují pronajímání městských bytů,  určených pro vy-
mezené skupiny nájemců, s výjimkou bytů  zvláštního určení a bytů v domech
s byty zvláštního určení,  které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

2. Pro účely těchto pravidel se městským bytem, určeným pro  vymezené
skupiny nájemců, rozumí zejména byty určené pro mladé  rodiny, osamělé
osoby nebo seniory, případně byty určené pro  jiné osoby.

3. Pravidla pro pronajímání těchto bytů stanoví Rada města  Prostějova.

4. Při výběru žadatelů o nájem městských bytů, určených pro  vymezené
skupiny nájemců, stanoví Rada města Prostějova kritéria  pro výběr žadatelů
o nájem těchto bytů, 

- pořadí zájemců o nájem těchto bytů 
- dobu nájmu těchto bytů, 
- případně další podmínky pro pronajímání těchto bytů. 
5. V případě, že všechny městské byty, určené pro vymezené  skupiny ná-

jemců, nebudou obsazeny žadateli o nájem těchto bytů,  kteří splňují kritéria
pro výběr žadatelů o nájem těchto bytů,  může Rada města Prostějova roz-
hodnout o poskytnutí těchto bytů  žadatelům ze seznamu žadatelů o nájem
městského bytu.

6. Ustanovení odstavce 3 se použije pouze v případě, že je  tento postup
v souladu s podmínkami finančního příspěvku nebo  dotace z jiných veřejných
rozpočtů, včetně prostředků ze  zahraničí, použitých na pořízení (výstavbu)
městských bytů,  určených pro vymezené skupiny nájemců. 

Článek 7
Slučování a rozdělování městských bytů

1. Domovní správa Prostějov, s. r. o. může vydat souhlas ke  sloučení bytů

nájemci pouze ve výjimečných případech po  projednání v bytové komisi, a to
při splnění všech těchto  podmínek: 

a. nezajišťuje-li dosavadní byt lidsky důstojné ubytování  nájemce a členů
jeho domácnosti vzhledem k jeho velikosti a vybavení, 

b. je-li předmětem sloučení byt nižší kvality, 
c. bude-li sloučení provedeno vlastním nákladem nájemce. 
2. V případě, jde-li o administrativně rozdělený byt, může být  dán souhlas

ke sloučení pouze v tom případě, nezajišťuje-li  dosavadní byt prostorově při-
jatelné bydlení nájemce a členů  jeho domácnosti.

3. Souhlas k rozdělení bytu může Domovní správa Prostějov, s.  r. o., vydat
jen ve výjimečných případech po projednání v bytové  komisi, a to pouze za
podmínky, že nedojde ke zhoršení kvality  bytu.

Článek 8
Společný nájem

Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může Domovní  sprá-
va Prostějov, s. r. o., uzavřít pouze za předpokladu, že  společným nájemcem
mají být zletilé děti, vnuci, rodiče,  sourozenci, zeť nebo snacha nájemce, žijí-
li s nájemcem alespoň 1  rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či
rodinný dům  nebo byt, nebo nejsou-li nájemci jiného bytu na dobu neurčitou.

Příloha č. 2

BODOVACÍ SYSTÉM
pro vyhodnocování žádostí o nájem městských bytů

Základní kritéria pro hodnocení žádosti:

1. Pracoviště žadatele (u zaměstnanců) nebo místo podnikání  žadate-
le (u podnikatelů - fyzických osob)

a) Prostějov   10 bodů
b) mimo Prostějov   3 body

Kritérium pracoviště se posuzuje podle platné pracovní smlouvy,  jmeno-
vání nebo volby do funkce, dále mandátní nebo obdobné smlouvy  pro výkon
práce manažera v obchodních společnostech. Kritérium  místa podnikání se
posuzuje podle živnostenského oprávnění  podnikatele.

c) osoby bez pracovního poměru, které 10  bodů
- jsou trvale invalidní, nebo
- žijí ve společné domácnosti s dítětem, o které pečují z důvodu  jeho trva-

lé invalidity, nebo
- jsou příjemci starobního důchodu,
- jsou osamělým rodičem na rodičovské dovolené nebo osamělým rodičem 
-  příjemcem rodičovského příspěvku.

Toto kritérium se posuzuje podle rozhodnutí nebo potvrzení  vydaného pří-
slušným orgánem státní správy v oblasti sociálního  zabezpečení.

2. Počet osob
za každého člena domácnosti 2 body
(do hodnocení se započte maximálně 10 bodů)

4. Stanovisko bytové komise 0 až 25 bodů
Bytová komise hodnotí na základě posouzení celkové sociální a zdravotní

situace žadatele a členů jeho domácnosti 

5. Odstranění stavby povolené stavebním úřadem 3 body

6. Datum podání žádosti
za každý rok 2 body

7. Oznámení dosud neevidovaného volného městského bytu dle  délky
žádosti

1 a více roků 20 bodů
méně než 1 rok 10 bodů

8. Obytná plocha připadající na osobu v dosud užívaném bytě:
do 4 m2 5 bodů
do 8 m2 2 body
do 12 m2 1 bod
nad 12 m2 0 bodů
nedoložené podklady k bodu č. 8 0 bodů

9. Účast ve stavebním spoření doložená platnou smlouvou při  podání žá-
dosti, jejím obnovení a před uzavřením nájemní smlouvy   5 bodů

10. Příjem domácnosti žadatele dle následující tabulky:

Nedoložené podklady o příjmu 0 bodů

11. Snížení bodů za odmítnutí přiděleného bytu 0, 5, 10 bodů
(penalizace) 
(hodnoceno při ponecháni žádosti v pořadníku)

12. Snížení bodů za neohlášení každé (penalizace) 5 bodů

13. Soudní výpověď
Dle § 711, odst.1, písm. a 3 body
Dle § 711, odst.1, písm. b,e,f,i 2 body
Po rozvodu, dohody o vypořádání majetkových  vztahů 1 bod
Ostatní 0 bodů

Pravidla pro přidělování  městských bytů v majetku města Prostějova


