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Vymezení pojmů: 

pravidla Pravidla městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při 

výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě 

po výměně bytového jádra 

bytové jádro prefabrikovaný celek koupelny a toalety, používaný při výstavbě v letech 

1958 až 1990 

občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

rada Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

městský obvod městský obvod Ostrava-Jih 

úřad Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem v ulici Horní 791/3, 

Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

realizační firma pronajímatelem vybraný zhotovitel díla (výměny bytového jádra)  

nájemce nájemce bytu statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

bytový technik zaměstnanec úřadu zařazený do OBH, vykonávající technickou agendu 

domovního a bytového fondu v části MOb, kde se byt nachází 

Použité zkratky: 

SMO statutární město Ostrava 

MOb Městský obvod Ostrava-Jih 

OBH odbor bytového a ostatního hospodářství 
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Část I. – Úvod 

Účelem tohoto předpisu je nastavení jednotných podmínek a postupů souvisejících s realizací 

výměny bytových jader v pronajatých bytech svěřených ve správě MOb.  

Výměny bytových jader v pronajatých bytech svěřených ve správě MOb, které se řídí těmito 

pravidly, jsou iniciovány nájemcem bytu a pronajímatelem budou realizovány dle těchto pravidel. 

Část II. – Podmínky pro nájemce 

1. Žadatel, příjem a evidence žádostí o výměnu bytového jádra 

Žadatelem o výměnu bytového jádra v bytě může být pouze osoba, která je nájemcem bytu 

z bytového fondu svěřeného do správy městského obvodu Ostrava-Jih a svůj zájem o výměnu 

bytového jádra projeví podáním písemné žádosti na vzorovém tiskopisu, který je přílohou č. 1, 

těchto pravidel.  

Tiskopis žádosti o výměnu bytového jádra je zájemcům k dispozici  

 na webových stránkách MOb na elektronické adrese https://nemovitosti.ovajih.cz 

 může být zájemci doručen také e-mailem, pokud zájemce sám požádá o tento způsob 

doručení žádosti, 

 je možné ho získat v úředních hodinách také v sídle úřadu na ulici Horní 791/3, Ostrava, 

na pracovišti OBH, v kanceláři č. D 013. V případě zájmu o osobní vyzvednutí tiskopisu 

žádosti mimo úřední hodiny, je nutné se předem telefonicky objednat na tel čísle 

599 430 177. 

Vyplněný tiskopis žádosti o výměnu bytového jádra žadatel doručí osobně na podatelnu v sídle 

úřadu, může zvolit doručení poštou nebo může k doručení využít elektronickou podatelnu 

posta@ovajih.cz. Při osobním kontaktu je potřebné respektovat úřední hodiny.  

Přijaté žádosti budou seřazeny a vyřizovány podle data, kdy byly úřadem zaevidovány v systému 

elektronické spisové služby úřadu.  

2. Podmínky pro výměnu bytového jádra v pronajatém bytě 

Výměna bytového jádra bude realizována jen u nájemců bytů, kteří si řádně plní všechny 

povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a obecných ustanovení vyplývajících z nájmu bytu, 

a neporušují domovní řád vydaný pronajímatelem. 

Úkony směřující k realizaci výměny bytového jádra budou pronajímatelem zahájeny, pokud 

bytový technik po prověření stavu bytového jádra jeho výměnu doporučí a zájemce o výměnu 

bytového jádra splňuje tyto další podmínky stanovené pronajímatelem 

 doručil pronajímateli svou žádost na tiskopisu, který je přílohou č. 1, těchto pravidel, 

 umožnil bytovému technikovi po podání žádosti provést kontrolu stavu bytu, 

 uvolní dotčený byt a umožní provádění nezbytných stavebních prací bez své fyzické 

přítomnosti a přítomnosti členů své domácnosti, a to po celou dobu trvání stavebních 

prací, které by měly činit max. 45 dnů, 

 zabezpečí své osobní věci ponechané v bytě takovým způsobem, aby bylo možné byt 

protokolárně předat technikovi OBH, který dále zajistí předání bytu realizační firmě, 

https://nemovitosti.ovajih.cz/
mailto:posta@ovajih.cz
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 dohodne se s pronajímatelem na změně nájemních podmínek dle 3. bodu a 4. bodu této 

části pravidel a uzavře s pronajímatelem písemný dodatek k nájemní smlouvě dle 

5. bodu této části pravidel, a to před zahájením realizačních prací, 

 akceptuje, že možnosti náhradního bydlení budou pronajímatelem řešeny individuálně 

dle rozhodnutí rady. 

3. Stanovení výše nájemného po výměně bytového jádra, výpočet 

Realizace výměny bytového jádra v pronajatém bytě bude podmíněna akceptováním změny výše 

nájemného za započtenou plochu bez vybavení, ze strany nájemce. Výše nájemného se stanovuje 

podle níže uvedeného výpočtu. 

 

Výpočet nájemného platný pro rok 2021 

NN = SN + H1 

Poznámka:  
Pokud hodnota NN přesáhne limit 100 Kč/m2/měsíc, bude sazba nájemného za započtenou 
plochu bytu bez vybavení s nájemcem sjednána pouze do výše dle tohoto limitu, 
tj. do 100 Kč/m2/měsíc. 

Pro nájemce se sazbou SN vyšší než 100 Kč/m2/měsíc se výpočet neuplatňuje. 

Zkratky obsažené ve vzorci 

NN = nová měsíční sazba nájemného za započtenou plochu bytu bez vybavení 

SN = měsíční sazba nájemného za započtenou plochu bytu bez vybavení, aktuálně platná v době 
zařazení žádosti pronajímatelem k realizaci 

H1 = 20 Kč/m2/měsíc 

 

4. Změna nájemních podmínek po realizaci výměny bytového jádra 

Pronajímatel je podle těchto pravidel oprávněn změnit nájemci nájemní podmínky, po dokončení 

realizace výměny bytového jádra, za předpokladu, že nájemce se všemi podmínkami 

stanovenými pronajímatelem v těchto pravidlech souhlasil a uzavřel s pronajímatelem před 

zahájením prací písemný dodatek nájemní smlouvy dle 5. bodu této části pravidel. 

Účinnost dodatku nájemní smlouvy, ve kterém jsou dohodnuty změny nájemních podmínek dle 

těchto pravidel, se stanovuje vždy od 1. ledna roku, který následuje po roce, ve kterém byly 

stavební práce související s výměnou bytového jádra dokončeny. Datum dokončení stavebních 

úprav bude bytovým technikem zaznamenáno v předávacím protokolu stavby. Každá změna  

nájemních podmínek bude nájemci oznámena ve výpočtovém listu bytu, který se po dokončení 

výměny bytového jádra stane součástí uzavřeného dodatku nájemní smlouvy. 

5. Dodatek nájemní smlouvy, kompetence k jeho uzavření a podpisu 

Dodatek nájemní smlouvy bude mezi pronajímatelem a nájemcem uzavírán ve znění přílohy č. 2 

pravidel, za podmínek stanovených těmito pravidly. Uzavření dodatku je podmínkou 

pro zahájení procesu realizace výměny bytového jádra ze strany pronajímatele. Součástí dodatku 

k nájemní smlouvě se stane výpočtový list bytu, dojde-li vlivem realizace výměny bytového 

jádra k výměně nebo dodání nových zařizovacích předmětů, nebo ke změně ve výši 
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pronajímatelem požadovaného nájemného, na kterém se pronajímatel s nájemcem dohodli. 

Výpočtový list bude v takovém případě nájemci doručen vždy nejpozději k datu účinnosti změny 

předpisu nájemného. 

Rozhodování o uzavření dodatku nájemní smlouvy dle těchto pravidel svěřila Rada městského 

obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 4040/RMOb-JIH/1822/69 ze dne 25. 2. 2021 OBH úřadu. 

Stejným usnesením zmocnila k jeho podpisu vedoucího odboru bytového a ostatního 

hospodářství. 

 

Část III. – Závěr 

Vydání těchto pravidel schválila rada usnesením č. 4040/RMOb-JIH/1822/69 dne 25. 2. 2021, 

s právními účinky platnými od 1. března 2021. 

Pravidla jsou závazná po celou dobu jejich platnosti a zaměstnanci OBH jsou povinni podle nich 

postupovat. 

Rada je oprávněna rozhodnout o výjimce nebo změně kterékoli části těchto pravidel. 

Nedílnou součástí těchto pravidel jsou níže uvedené přílohy. 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Tiskopis žádosti o výměnu bytového jádra 

Příloha č. 2 - Dodatek nájemní smlouvy 
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Příloha č. 1 – Tiskopis žádosti o výměnu bytového jádra 
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Příloha č. 2 – Dodatek nájemní smlouvy 
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