
Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0514 ze dne 21.05.2019 

 

PRONÁJEM STARTOVACÍCH BYTŮ – OBČAN PRAHY 1   

 

 

Co jsou startovací byty? 
Startovací byty jsou speciálně vybrané volné byty, které jsou pronajímány za účelem podpory 

osob vymezených horní věkovou hranicí. Primárním cílem je poskytnout takto určené skupině 

obyvatel Prahy 1 nájemní právo za předem definovaných podmínek a pomoci tak mladé 

generaci řešit složitý problém se získáním dostatečného bytového zázemí. 

 

 

Podmínky pro uchazeče 
 

1) Záměr městské části Praha 1 pronajmout startovací byty se všemi údaji je zveřejněn na 

úřední desce Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 (dále jen “ÚMČ Praha 1”) a na 

internetových stránkách ÚMČ Praha 1. 

 

2) Záměr pronájmu startovacích bytů je určen výhradně pro fyzické osoby, které jsou 

občany ČR a které v době podání přihlášky do výběrového řízení dosáhly maximálně 

30 let věku, za podmínky trvalého pobytu na území Městské části Praha 1 po dobu 

minimálně 10 let (místem trvalého pobytu nesmí být adresa ÚMČ Praha 1).1) Uchazeč 

nesmí mít vlastnické právo k jinému bytu. Uchazeč nikdy neuzavřel s městskou částí 

Praha 1 smlouvu o nájmu „startovacího“ bytu. Pokud se dva uchazeči budou hlásit jako 

partneři nebo manželé, musí podmínku trvalého pobytu na území Městské části Praha 1 po 

dobu minimálně 10 let splňovat alespoň jeden z těchto uchazečů.  

 

3) Městská část Praha 1 (dále jen „MČ Praha 1“) bude pronajímat startovací byty na dobu 

určitou 3 let, s možností prodloužení doby nájmu o 1 rok, tzn. doba nájmu maximálně 

4 roky, nájemné ve výši 150,- Kč/m²/měsíc s valorizací (roční index cen tržních služeb - 

kód 682 „Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí“ dle klasifikace produkce 

Českého statistického úřadu (CZ-CPA) za předcházející rok) a za podmínky složení kauce 

ve výši trojnásobku měsíčního nájemného na účet MČ Praha 1. Jakékoliv stavební úpravy 

ve startovacích bytech nejsou možné. Uchazeči budou seznámeni se zabezpečením objektu, 

v němž se startovací byty nachází a podpisem nájemní smlouvy vyjádří souhlas s touto 

formou ochrany majetku MČ Praha 1.  

 

4) Přihlášky v  obálce označené „STARTOVACÍ BYTY – OBČAN PRAHY 1“ se podávají 

do podatelny ÚMČ Praha 1. 

 

5) Podané přihlášky ani jiné materiály se uchazečům nevracejí. 

 

6) Výběrové řízení na pronájem startovacích bytů má 2 kola. Přihlášky se podávají do termínu 

uvedeného na úřední desce ÚMČ Praha 1. Rozhodující pro posouzení včasného podání je 

den doručení přihlášky do podatelny ÚMČ Praha 1. 

 

 

 



V 1. kole výběrového řízení jmenovaná komise hodnotí formální správnost přihlášky, tzn. 

zda jsou splněny stanovené náležitosti. Přihlášky, které nebudou splňovat stanovené 

náležitosti, nebudou zařazeny do 2. kola výběrového řízení (losování). Uchazeči, jejichž 

přihlášky budou v 1. kole vyřazeny, budou příslušným odborem ÚMČ Praha 1 písemně 

informováni o vyřazení z výběrového řízení, příp. též o jiné vhodné možnosti řešení 

bytové situace, které MČ Praha 1 nabízí.  

2. kolo výběrového řízení probíhá formou veřejného losování. Losování se uskuteční na 

místě a v době oznámené na úřední desce ÚMČ Praha 1 spolu s ostatními údaji o výběrovém 

řízení. Uchazeči, jejichž přihlášky byly zařazeny do losování, se musí losování účastnit 

osobně, pouze ve výjimečných případech daných objektivními okolnostmi (pobyt 

v zahraničí, hospitalizace v nemocnici apod.) mohou k zastoupení při losování udělit plnou 

moc s úředně ověřeným podpisem. 

7) Vyhlášení vítěze losování je potvrzeno rozhodnutím Rady městské části Praha 1 (dále jen 

„RMČ Praha 1“), její rozhodnutí je konečné. 

 

8) Rozhodnutí RMČ Praha 1 o nájmu startovacího bytu je zveřejněno na úřední desce ÚMČ 

Praha 1. 

 

9) Uchazeč, jehož přihláška byla vylosována, bude vyzván k uzavření nájemní smlouvy a 

zároveň k zaplacení smluvní kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Pokud 

uchazeč neuzavře nájemní smlouvu bez zavinění ze strany MČ Praha 1 do 14 dnů od zaslání 

výzvy na adresu uvedenou v přihlášce, ztrácí právo na uzavření nájemní smlouvy a složená 

soutěžní kauce propadá ve prospěch MČ Praha 1.  

10) MČ Praha 1 určí den a čas předání a převzetí bytu a nájemce o tomto termínu informuje. 

Nájemce je povinen byt v daném termínu převzít.  Pokud nájemce ve stanoveném termínu 

byt nepřevezme, složená soutěžní kauce propadá ve prospěch MČ Praha 1. 

11) MČ Praha 1 upozorňuje nájemce na ust. § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, upravující možnost výpovědi nájmu bytu na dobu určitou ze strany 

nájemce. 

„Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při 

vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze 

rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.“ 

 

 

 

 

 

1) Délka trvalého pobytu na území Městské části Praha 1 minimálně 10 let nemusí být 

kontinuální a nemusí bezprostředně předcházet nebo trvat k datu podání přihlášky.  

 

 

 


