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CO NÁS DNES ČEKÁ?

• Bydlení v souvislosti se Zákony ČR

• Typy smluv 

• Ohlašování změny adresy + poplatky

• Poplatky za komunální odpad

• Kauce + provize realitní kanceláři

• Kde lze hledat nové bydlení?



VYSVĚTLENÍ POJMŮ

• Vlastník – vlastní byt / dům,

• Vlastnictví je možné ověřit 

v katastru nemovitostí

• Nájemce

• Užívá byt na základě Nájemní smlouvy, kterou podepsal s vlastníkem

• Podnájemce

• Užívá byt na základě Podnájemní smlouvy s Nájemcem

• Nutné ověřit, zda má právo byt podnajímat dle Občanského zákoníku

• Družstevní byt

• Je byt, jehož vlastníkem je bytové družstvo a ke kterému má člen družstva

(vlastník družstevního podílu) právo byt užívat.



OSOBNÍ VLASTNICTVÍ

• Zápis do katastru nemovitostí, lze 

ověřit vlastnictví:

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

• S nemovitostí nakládáte libovolně, dle 

svých potřeb

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


NÁJEMNÍ SMLOUVA

• Písemně uzavřená, ve dvou vyhotoveních!

• Pronajímatel (vlastník domu / bytu) x nájemce – jméno, příjmení, datum narození, trvalé 

bydliště, rodné číslo, číslo identifikačního dokladu

• Předmět nájmu – jasná identifikace, adresa, v případě bytu číslo a označení patra; uvedení 

velikosti, počtu místností + identifikace dalších prostor pronájmu (garáž, sklep apod.)

• Nájem na dobu určitou / neurčitou + specifikace podmínek ukončení nájemní smlouvy

• Výše nájemného, splatnost, specifikace placení služeb (elektřina, plyn apod.), kdy bude 

prováděno vyúčtování a co s přeplatky / nedoplatky

• Předávací protokol – stavy měřičů ke dni předání, seznam a počet předaných klíčů, seznam 

vybavení, popř. jeho stav (ochrana před případnými spory s pronajímatelem)



PODNÁJEMNÍ SMLOUVA

• Pronajímatel (vlastník bytu/ domu) x nájemce x podnájemce

• Bez souhlasu pronajímatele – nájemce v bytě trvale bydlí

• Nutný souhlas  vlastníka bytu s podnájmem – nájemce v bytě trvale nebydlí

• Písemně uzavřená, ve dvou vyhotoveních!

• Stejné náležitosti jako Nájemní smlouva + Předávací protokol

• Ukončení nájemní smlouvy dohodou / výpovědí



DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

• Družstvo (vlastník domu / bytu) x člen družstva / nájemce

• Nejdříve musí člen družstva vložit členský podíl, na jehož základě 

se sjednává Nájemní smlouva o nájmu družstevního bytu (často na 

dobu neurčitou)

• Podnájemní smlouvu lze sjednat na základě Souhlasu družstva

• Vlastníkem družstevní bytu je možné se stát na základě odkupu 

vlastnického podílu, který nájemce opravňuje k převodu 

nemovitosti v katastru nemovitostí na jeho osobu.



OHLAŠOVÁNÍ ZMĚNY ADRESY 
+ POPLATKY

• Ohlášení změny adresy nutné nahlásit do 30 dní od 

provedené změny!

• Tiskopis + originál / ověřená kopie smlouvy, popř. Výpis 

z katastru nemovitostí

• Osobně, poštou doporučeně, datovou schránkou!

• U TP kolek 1 000,- Kč dospělý / 500,- Kč dítě

• U DV, DP, pobytů občanů EU bez poplatku! -> razítko 

do pasu s novou adresou



POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

• Poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů

• Poplatek se hradí obci, kde je osoba 

přihlášená k pobytu

• 670,- Kč/ osoba / Brno

• Pobyt delší než 3 měsíce, trvalý pobyt, 

Mezinárodní ochrana



OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD

• a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí

soudu nebo smlouvy, 

• b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

• c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

• Konkrétně v Brně jsou osvobození v roce 2020 také:

• Děti mladší 4 let věku

• Osoby starší 70 a více let věku

• třetí a další v pořadí narozené dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými

nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let



JISTOTA / KAUCE

• Má význam dočasné finanční zálohy

• Z kauce pak mohou být hrazeny budoucí nedoplatky na 

nájemném, službách nebo může sloužit k pokrytí 

nájemcem způsobené škody.

• Dle Občanského zákoníku nesmí být vyšší než 

trojnásobek měsíčního nájemného.

• Při skončení nájmu vrátí pronájímatel kauci nájemci, 

popř. odečte z ní dlužné nájemné, popř. vzniklé škody.



PROVIZE REALITNÍ KANCELÁŘI

• Realitní kancelář = firma zabývající se prodejem, nákupem a 

zprostředkováním obchodů s nemovitostmi. 

• Pracovník realitní kanceláře = realitní makléř.

• Smlouva o realitním zprostředkování – musí obsahovat popis 

převáděné / pronajímané nemovitosti, kupní cenu / nájemné, 

popř. jinou úplatu, dále provizi realitní kanceláři, vždy 

písemně!

• Smlouva o prodeji/ koupi nebo pronájmu nemovitosti

• Provize – odměna realitní kanceláři 3-5%, vše se stanoví ve Smlouvě o 

realitním zprostředkování

• S lužby, které realitní  kance lář nabízí - inze rování nabídek

a marketing , pos ouzení stavu nemov itos ti a obs tarání s tavebně

technické dokumentace , zpracování náv rhu prode jní ceny či

nájemného , zpros tředkování pos ky tnutí právních s lužeb

a zpros tředkování či pos ky tnutí ús chov y.



KDE LZE HLEDAT NOVÉ BYDLENÍ?

• https://reality.bazos.cz/inzeraty/hledam-bydleni/

• Facebook – skupiny - Brno - bez realitky! Pronájem přímo od majitelů.; bydlení v Brně / 

spolubydlení, pronájem a prodej; Hledám/ nabízím bydlení; .apod..

• Realitní kanceláře: Remax, MMreality, Bravis reality, apod.

https://reality.bazos.cz/inzeraty/hledam-bydleni/


CO SI Z DNEŠNÍHO KURZU ODNÉST?

• 4 typy bydlení: osobní vlastnictví, nájemní bydlení, podnájemní 

bydlení, družstevní bydlení

• Změnu adresy hlás it na OAMP do 30ti dní od jejího 

vzniku!! Smlouvu doložit jako originál nebo ověřenou kopii + 

vyplnit hlášenku.

• Předtím než podepíšete jakoukoliv smlouvu, pořádně si ji 

přečtěte! Pokud jí nerozumíte, spojte se s někým, kdo Vám ji 

nejdříve vysvětlí! Je potřeba vědět, co přesně podepisujete!

• Nikdy neplaťte nic jen tak, bez smlouvy, potvrzení!





DĚKUJEME ZA POZORNOST!!

Zdroje: 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

• Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců


