
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno 
Odbor správy budov a bytů 

 

Žádost o společný nájem bytu 
dle §2270 a 2271 Občanského zákoníku 

 

Byt může být ve společném nájmu více osob.  Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Společný 
nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem.  
 

 

1) Osobní údaje žadatele o společný nájem bytu  
 
Jméno:……………..….…….……………Příjmení:…………………..……………..……………...…… Titul:………….……... 
 

Datum narození:……………………...………………Stav:………………………….…..  Občanství:  .…………………….. 
 

Trvalé bydliště:…………………………………..………………………..………  Telefon:  …...……………......……..…..… 
 

Skutečné bydliště:……………………………………….………….…………Vztah k nájemci:  …………………....……… 
 
 

2) Osobní údaje dosavadního nájemce bytu  
 
Jméno:……………..….…….……………Příjmení:…………………..……………..……………...…… Titul:………….……... 
 

Datum narození:……………………...………………Stav:………………………….…..  Občanství:  .…………………….. 
 

Trvalé bydliště:…………………………………..………………………..………  Telefon:  …...……………......……..…..… 
 

Skutečné bydliště:……………………………………….………….…………Vztah k nájemci:  …………………....……… 
 

Souhlasíme s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytu na společný nájem bytu  č.………………….…  
 

na adrese:  ……………………………………..…….………… č. o.: ………….….., o velikosti ……..….. + …………….   
 

Prohlašuji, že nejsem nájemcem ani spolunájemcem jiného bytu, nejsem vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem žádného jiného bytu či rodinného domu. 
Jsem si vědom/a, že uvedení nesprávných údajů je trestné. 
Souhlasím s pořízením kopie průkazu totožnosti.  
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění uděluji ÚMČ Brno-Starý Lískovec souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, pro účely schválení žádosti  
o společný nájem bytu.  
 
 
 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
ověřený podpis žadatele    ověřený podpis manžela/manželky žadatele
   
 
 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
ověřený podpis nájemce     ověřený podpis manžela/manželky nájemce 
                                                               
 
V Brně dne:……………………….…. 
 



 
 
K žádosti je nutné doložit: 
 
-  výpis z evidenčního listu bytu (vydá Odbor správy budov a bytů, Kurská 1, Brno) 
-  kopii nájemní smlouvy k  bytu 
-  kopie průkazů totožnosti všech účastníků včetně udělení souhlasů s pořízením kopie 
-  kopii rodného listu žadatele i nájemce 
- originál výpisu z „evidence práv pro osobu“ z  katastru nemovitostí pro osobu žadatele                                  
   a manžela/manželky žadatele (vydá příslušný Katastrální úřad) 
- výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů  

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění - výslovný souhlas všech osob, ke kterým budou zpracovávány osobní údaje (formulář 
ÚMČ) 


