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• řešit extrémní převis poptávky po městských bytech nad nabídkou

• snižovat bariéry (vnímaná rizika) ze strany majitelů nemovitostí pro vstup 
domácností v bytové nouzi (které se cyklí v nevyhovujících a drahých formách 
ubytování) na soukromý bytový trh

 

• v 2-leté pilotní fázi vyzkoušet, do jaké míry nový koncept funguje 

• aktivita projektu ESF MHMP – Sociální bydlení realizovaného Odborem bytového fondu 
MHMP, fungování v rámci Centra sociálních služeb Praha

CÍLE MNA



STANDARDNÍ SMLUVNÍ MODEL



NOVÝ SMLUVNÍ MODEL MNA



Majitelé bytů
• osobní vlastnictví pro pilotní fázi

• preference:
• minimum starostí o správu bytu 

• jistota příjmu

• společensky odpovědný pronájem 
před maximalizací zisku

• dlouhodobá spolupráce

Máme dvě základní cílové skupiny – majitele, kteří nám poskytnou byty na jedné straně 
a klienty, kteří budou našimi nájemníky na straně druhé. 

Klienti

Zletilí jednotlivci či rodiny s dětmi, kteří mají omezenou 
možnost získat dostupné bydlení na realitním trhu.

• Pražané

• V bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožení

• Vstupní kanál: OBF, KMB, služby CSSP

• Splňující výběrová kritéria MNA

CÍLOVÉ SKUPINY MNA



SPOLUPRÁCE S MAJITELI

• Garantovaný příjem

• Správa bytu: 
• Řešení škod a havárií  

• Úpravy v bytě před zabydlením 

• Přepis energií

• Rámcové pojištění bytů (domácnost a odpovědnost za škodu)

• Sousedské vztahy:  
• Komunikace se SVJ/sousedy

• Řešení stížností

• Mediace



SPOLUPRÁCE S NÁJEMCI

• Základní poradenství a podpora pro zabydlení

• Sledování plateb nájemného, poskytnutí slev a vyúčtování poplatků
• Nábytková banka

• Pomoc s drobnými opravami a řešením škod  

• Navázání na sociální službu



ROK MNA V ČÍSLECH
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          https://najemniagentura.praha.eu/ 

            https://m.facebook.com/mestskanajemniagentura.cz/

            

          

„Přišlo mi to jako dobrý řešení, že pronajmu 
svůj byt a současně pomůžu lidem a ani mě 
to nestojí moc peněz, to je docela fajn.“

                 majitel bytu

https://najemniagentura.praha.eu/
https://m.facebook.com/mestskanajemniagentura.cz/

