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Cíle hodnocení bydlení 
Tato metodika představuje ucelený postup, jak identifikovat bytovou nouzi konkrétní 
domácnosti. Cílem hodnocení je identifikovat důsledky tržního selhání v oblasti bydlení pro 
efektivnější zacílení směřování pomoci v oblasti bydlení a přesněji na základě ověření s cílem 
identifikovat konkrétní domácnosti postižené tržním selháním v oblasti bydlení. V této 
souvislosti je nutné zmínit, že samotný nízký příjem domácnosti není sám o sobě vnímán jako 
selhání trhu bydlení. V tomto kontextu je nutné vyjít základní principů sociálního bydlení, kde 
jde především o princip solidarity a potřebnosti. Tyto principy předpokládají to, že sociální 
bydlení má být přidělováno osobám, které se nacházejí v sociální krizi nebo bytové krizi, tedy 
na základě potřebnosti, nikoliv za tzv. „zásluhy“, které nesouvisejí s bydlením (např. 
bezdlužnost, aktivní hledání si zaměstnání, školní docházka dětí apod.). Při přístupu  
k sociálnímu bydlení je nutné prioritizovat nejohroženější skupiny nebo skupiny, jejichž bytová 
nouze je nejnaléhavější, aby se jejich sociální propad zabrzdil a bylo možné jejich situaci řešit. 
Pro tyto účely a s cílem transparentnosti se obcím doporučuje vypracovat si nástroje pro 
hodnocení bytové nouze, které jsou uvedené níže v textu této metodiky.  

Důležitým východiskem je také vazba na princip posilování kompetencí, který je 
reprezentován podporou uživatelů sociálního bydlení a měla by vést k vlastní odpovědnosti  
a ke schopnosti udržení standardního bydlení. K naplnění tohoto principu je nutné zajistit 
sociální práci nebo sociální služby. Míra podpory by vždy měla být určována individuálně 
podle úrovně kompetencí a potřeb klienta. Zahájení sociální práce a poskytování sociálních 
služeb by vždy mělo vycházet z posouzení toho, co klient zvládá sám a co naopak potřebuje. 
Součástí principu je i edukace směřující k šetrnému životnímu stylu (omezení plýtvání).  

Neméně důležitou součástí je individuální a diferencovaný přístup, kde systém  
a nástroje sociálního bydlení musí být schopny reagovat na různé potřeby různých osob, a to 
již od okamžiku ohrožení ztrátou bydlení (prevence) po návrat či vstup do bydlení. Efektivní 
systém sociálního bydlení by měl zahrnovat široké spektrum nástrojů – od poskytování 
informací přes podporu sociálních pracovníků až po faktické poskytovaní sociálního bydlení. 
Jednotlivé podpůrné služby mají být nabízeny všem osobám nebo domácnostem, které je 
budou využívat podle svých individuálních potřeb. 

Hlavním cílem šetření je zjištění finančních a majetkových podmínek domácnosti, 
potřeb bydlení a zjištění kvality současného bydlení. Metodika zahrnuje návodný postup pro 
šetření domácnosti v podobě standardizovaného dotazníku. Dotazník je vyplněn během 
rozhovoru sociálního pracovníka obce s představitelem domácnosti, který je potenciálně v 
bytové nouzi, a to přímo v bytě/ubytovně/prostoru, kde domácnost žije; u lidí bez domova na 
příslušném obecním úřadě. Úplné vyplnění dotazníku trvá přibližně 45 minut. 

Cílem první fáze šetření je identifikovat ty domácnosti, které mají dostatečné příjmy na 
to, aby si zajistily samy bydlení na volném trhu, tj. bydlení je pro ně finančně dostupné a nelze 
je proto považovat za osoby v bytové nouzi. Domácnosti, které se potýkají s finanční 
nedostupností bydlení a zároveň jejich majetkové poměry jim neumožňují zvýšit si příjem, jsou 
dále podrobeny šetření typu bydlení a bytu z hlediska jeho přiměřenosti a kvality, jelikož 
samotný fakt, že domácnost je příjmově slabší, nelze ještě považovat za selhání trhu bydlení. 
Pokud je finanční nedostupnost bydlení u dané domácnosti jediným problémem a domácnost 
přitom bydlí v kvalitním bytě splňujícím minimální prostorovou přiměřenost vzhledem  
k velikosti domácnosti, pak není důvod pro její zařazení mezi domácnosti v bytové nouzi, 
jelikož může efektivně využít existujících nástrojů podpory poptávky v oblasti nájemního 
bydlení - příspěvku a doplatku na bydlení. Finanční nedostupnost bydlení tak není 
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dostatečnou podmínkou pro identifikaci bytové nouze a musí být doprovázena i dalším 
negativním sledovaným jevem. 

 

Cíle hodnocení  
Hodnocení kvality bydlení se skládá z několika bloků, ve kterých jsou vyhodnocovány 
jednotlivé parametry kvality bydlení, přičemž v každé části je snahou převést otázky 
vyhodnocující minimální kvalitativní standard do co nejjednodušší podoby. V průběhu 
výzkumu se ukázalo, že je vhodnější použít více jednoduchých otázek než jednu složitější. 
Dlouhé otázky či otázky zaměřené na více parametrů sociální pracovníky mátly a vedly  
k chybnému zodpovězení (viz Příloha č. 4 - Zpráva z výzkumu). Pověřený pracovník obce 
spolu s přednostou domácnosti prochází dům či byt a zodpovídá otázky v rámci těchto bloků: 
celkový stav domu a bytu, hlavní kritéria kvality bytu (hodnotící záchod, koupelnu, prostor pro 
vaření, vodu, vytápění a elektroinstalaci), vedlejší kritéria kvality bytu a doplňkové kritérium. 
Konkrétní otázky jsou uvedeny v dotazníku (Příloha č. 1). 

Cílem hodnocení bytu je zjištění, zda byt splňuje či nesplňuje minimální standardy 
kvality bydlení, nicméně stejně jako v ostatních fázích šetření může být, je-li k tomu důvod, 
domácnost seznámena s možnostmi sociálních služeb a může být zahájena spolupráce se 
žadatelem za účelem řešení problémů. V rámci výzkumu byly zaznamenány závady v bytech, 
které uživatele trápily, ale mohly být řešeny v poměrně rychlém sledu vyjednáváním  
s majitelem bytu a dohodě na drobnější opravě nebo rekonstrukci.  

 Vybrané parametry zohledněné v dotazníkovém šetření: 

Základní informace o domácnosti  
 
Test kvality bydlení  
 
 typ bydlení, 

 právní důvod užívání bytu, 

 nájemní a podnájemní smlouva,  

 budoucí vyhlídky ohledně bydlení, 

 specifické požadavky na bydlení z důvodu zdravotního omezení. 
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Test finanční dostupnosti bydlení  
 
U domácnosti je testován příjem, majetek domácnosti a náklady na bydlení. Konkrétně jde o: 

 příjmovou situaci domácnosti, 

 příspěvek na bydlení, 

 doplatek na bydlení, 

 náklady na bydlení, 

 změnu bydlení – preference z pohledu domácnosti, 

 možnosti získat nové/lepší bydlení z pohledu domácnosti. 

 

Minimální standardy kvality bytu 
Pokud je pro domácnost bydlení finančně nedostupné a zároveň domácnost bydlí v bytě, 
který nesplňuje minimální standardy kvality bydlení, tj. je-li pověřeným pracovníkem obce na 
základě dotazníkového ověření bytové situace domácnosti vyhodnocen byt jako 
nedostatečně kvalitní, pak je domácnost zařazena mezi domácnosti v bytové nouzi. 

Posuzovatel/pověřený pracovník obce posoudí pomocí dotazníku a návodu k jeho 
vyhodnocení kvalitu bytu dle těchto bloků: 

 přiměřená velikost bydlení,  

 počet osob v bytě/prostoru k bydlení, 

 celkový stav domu/bytu – otázka na celkové vyhodnocení stavu a údržby domu a 
otázka na celkové vyhodnocení stavu a údržby bytu. 

 hlavní kritéria kvality bytu – celkem 6 oblastí hodnocení kvality představuje základní 
kritéria pro určení, zda byt splňuje či nesplňuje minimální kvalitativní standardy bytu. 
Těmito oblastmi jsou: 

o záchod,  

o koupelna,  

o prostor pro vaření,  

o voda,  

o vytápění,  

o elektroinstalace. 

Test přiměřené velikosti bydlení  
 
 Kritérium přelidněnosti bytu - hodnocení přelidněnosti se provádí prostřednictvím 

posouzení plošné výměry bytu na počet bydlících osob (přihlášených v bytě)  
a následně podle počtu obytných místností na počet bydlících osob (přihlášených  
v bytě). 
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Tabulka 2: Metoda pro výpočet přelidněnosti bytů podle počtu obytných místností v 
bytě v případě minimálního standardu podle plošné výměry bytu 
 

 

Na základě vyhodnocení ověření bytové situace domácnosti je identifikována domácnost, která 
je postižena tržním selháním v oblasti bydlení (v bytové nouzi), jak naznačuje schéma níže.  

 

 

 

  

Tabulka 1: Metoda pro výpočet přelidněnosti bytů podle plošné výměry bytu 
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Schéma: Metodika šetření domácnosti a identifikace bytové 
nouze
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Dotazníkové šetření  

DOMÁCNOST – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Dospělí (bydlící v současném bydlení):  

  

Mezi dospělé zahrňte také zaopatřené nedospělé děti. 

Počet nezaopatřených dětí (bydlících v současném bydlení) dle věku: 

do 6 let  

od 6 let do 15 let  

od 15 let do 26 let  

 

Dospělí, kteří jsou z nějakého důvodu dočasně nepřítomni v domácnosti (např. výkon trestu, 

rozdělení rodiny v azylovém domě), ale budou opět součástí domácnosti a domácnost by 
chtěla najít nové bydlení společně s nimi (netýká se osob, které již nebudou žít s domácností): 

Počet dospělých dočasně nepřítomných:  

  

 
Nezaopatřené děti, které jsou z nějakého důvodu dočasně nepřítomné v domácnosti (např. 
v ústavní péči), ale budou opět součástí domácnosti a domácnost by chtěla najít nové bydlení 
společně s nimi (netýká se dětí, které se již osamostatnily a nebudou žít s domácností): 

Počet nezaopatřených dětí dočasně nepřítomných: 

  

Test kvality bydlení 

TYP DOMÁCNOSTI 
Jednotlivec  
Manželský pár / nesezdané soužití / registrované partnerství bez dětí  

Úplná rodina (manželský pár / nesezdané soužití / registrované partnerství)  
s dětmi bez dalších příbuzných (např. prarodiče) 

 

Úplná rodina (manželský pár / nesezdané soužití / registrované partnerství)  
s dětmi s dalšími příbuznými 

 

Neúplná rodina (osamělá matka nebo otec) s dětmi bez dalších příbuzných  

Neúplná rodina (osamělá matka nebo otec) s dětmi s dalšími příbuznými  

Jiný typ (uveďte):  
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TYP BYDLENÍ DOMÁCNOSTI 
Rodinný dům nebo byt („zkolaudovaný" pro bydlení) v rodinném domě  
Byt („zkolaudovaný" pro bydlení) v bytovém domě  
Byt („zkolaudovaný" pro bydlení) v jiném domě s byty  
Stavba/část stavby pro rekreaci využitelná k bydlení  
Pobytové zařízení: 

Ubytovací zařízení (ubytovna)  
Azylový dům  
Dům na půl cesty  
Dům se zvláštním režimem  
Chráněné bydlení  
Dům pro osoby se zdravotním postižením  
Dům pro seniory  
Jiné pobytové sociální služby (zapište jaké):  

Osoba, která opouští (v nejbližší době opustí) a nemá žádné jiné výše uvedené bydlení: 

Zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  
Zdravotnické zařízení lůžkové péče  
Náhradní rodinnou péči  
Výkon trestu odnětí svobody  

Jiný prostor nevhodný pro bydlení (zapište jaký):  

Bez přístřeší  
 

PRÁVNÍ DŮVOD UŽÍVÁNÍ BYTU (PROSTORU PRO BYDLENÍ) 
 

Nájemní bydlení (na základě nájemní smlouvy)  

Družstevní bydlení (člen domácnosti je členem bytového družstva)  

Vlastnické bydlení  

Jiný vztah: 

Podnájemní (na základě podnájemní smlouvy s nájemníkem bytu vč. 
družstevních)  
Smlouva o ubytování (ubytování v ubytovně)  
Smlouva o poskytnutí sociální služby (ubytování v azylovém domě, domově 
na půl cesty, domově pro seniory apod.) 

 

Jiný právní důvod užívání bytu (prostoru k bydlení), než výše zmíněný (uveďte 
jaký): 

 

Bez právního titulu (na bydlení není žádná platná smlouva): 

Smlouva je již neplatná (uveďte typ předchozí smlouvy)  

Bydlení u příbuzných, přátel či známých na základě ústní dohody  

Bez bydlení  

Jiná situace (uveďte jaká):  
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NÁJEMNÍ A PODNÁJEMNÍ SMLOUVA 
 

Na jakou dobu máte nájemní či podnájemní smlouvu k bydlení? 

 
Muže být doba trvání smlouvy prodlužována? 

Bude se v blízké budoucnosti měnit doba trvání smlouvy nebo způsob prodlužování 
smlouvy? 

Ne  

Ano (uveďte podrobnosti a datum očekávané změny):  

 

Jsou ve smlouvě nějaká ustanovení, která omezují svobodné využívání bytu (prostoru k 
bydlení) nebo která lze považovat za nestandardní? 

 

  

Smlouva na dobu neurčitou  

Smlouva na dobu určitou 
(uveďte dobu trvání smlouvy, začátek a konec platnosti smlouvy): 

 

 

Ano  

Bez zvláštního omezení  
Pouze několikrát (uveďte maximální počet prodloužení smlouvy):  
S jiným časovým omezením (uveďte):  

Ne (uveďte podrobnosti):  
 

Ano 
   Např. krátká (nestandardní) doba trvání smlouvy, nemožnost prodloužení trvání smlouvy, 

příliš vysoká (nestandardní) výše kauce (vyšší než 2 měsíční nájmy), omezení návštěv, 
omezení chování zvířat v bytě. 
Uveďte podrobnosti: 

 

Ne  
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BUDOUCÍ VYHLÍDKY OHLEDNĚ BYDLENÍ 
 

Hrozí Vám (Vaší domácnosti) vystěhování z bytu (prostoru k bydlení)? 

 
 
Uveďte prosím důvody, proč Vám hrozí vystěhování z bytu? Může být uvedeno více  
důvodů. 

 

  

Ano (uveďte termín, kdy se musíte vystěhovat):  
Ne  
 

Dluh na nájemném či jiných platbách spojených s bydlením (uveďte podrobnosti):  

Jiné porušení smlouvy (uveďte):  

Konflikt s pronajímatelem, vlastníkem nemovitosti (uveďte podrobnosti):  

Jiný důvod (uveďte): 
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PŘÍJMOVÁ SITUACE DOMÁCNOSTI 
 

Jaká byla výše Vašeho příjmu v posledních třech měsících? Uveďte, prosím, všechny osoby 
Vaší domácnosti, které měly v posledních třech měsících nějaký příjem (příjem ze 
zaměstnání, důchod, sociální dávka, jednorázový honorář apod.) a postupně vyplňte příjem 
za všechny osoby. 
 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
Pobírala domácnost v posledních třech měsících příspěvek na bydlení? 

Ano  
Ne  

 

Z jakého důvodu nepobírala domácnost příspěvek na bydlení? 

DOPLATEK NA BYDLENÍ 
Pobírala domácnost v posledních třech měsících doplatek na bydlení? 

Z jakého důvodu nepobírala domácnost tuto dávku? 

Na dávky nemá nárok z důvodu finanční dostupnosti bydlení (poměr nákladů na 
bydlení k příjmům domácnosti je pod 30/35 % nebo součin rozhodného příjmu v 
domácnosti a koeficientu 0,30/0,35 je vyšší než částka normativních nákladů na 
bydlení) 

 

Na dávky nemá nárok z jiného důvodu, prosím uveďte:  

O dávku si domácnost nezažádala  

 

Ano  
Ne  

 

Na dávku nemá z důvodu finanční dostupnosti bydlení (příjem domácnosti/společně 
posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení vyšší než částka 
živobytí domácnosti/částka živobytí společně posuzovaných osob) 

 

Na dávky nemá nárok z jiného důvodu, prosím, uveďte:  

O dávku si domácnost nezažádala  
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NÁKLADY NA BYDLENÍ 
Jaká je výše nájemného (popřípadě obdobných nákladů při užívání bytu v jiné než nájemní 
bydlení) a pravidelných úhrad za služby spojené s bydlením za poslední tři měsíce? 

 
Měsíc 

Částka v Kč 
Úhrada Přeplatek Doplatek 

Nájemné 
(úhrada za užívání 

bydlení) 

1.    

2.    

3.    

Plyn 

1.    

2.    

3.    

Elektřina 

1.    

2.    

3.    

Vodné a stočné 

1.    

2.    

3.    

Teplá voda 

1.    

2.    

3.    

Odvoz odpadu 

1.    

2.    

3.    

Centrální vytápění 

1.    

2.    

3.    

Jiné úhrady za služby 
spojené s bydlením 

1.    

2.    

3.    
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ZMĚNA BYDLENÍ – PREFERENCE Z POHLEDU DOMÁCNOSTI 
Usilujete o změnu Vašeho současného bydlení? 

 

Pokud ano, uveďte, proč je pro Vás současné bydlení nevyhovující. 

 

Jsou mezi členy domácnosti osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, kterou 
můžete prokázat dokladem o přiznání invalidního důchodu, či jiným dokladem o 
zdravotním postižení? 

 

Rozhodně ano  
Spíše ano  
Spíše ne  

Rozhodně ne  

 

Malá velikost bytu (prostoru k bydlení)  
Nízká kvalita bydlení  
Vysoké náklady bydlení (např. i z důvodu příliš velké plochy bytu)  

Sociálně vyloučená lokalita  

Nejistota bydlení  

Špatná dopravní dostupnost (do školy, práce nebo na úřady)  
Konflikty s okolím  

Nutnost vystěhovat se  

Jiné:  

  

 

Ano (stručně uveďte):  
Ne  
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Vyžaduje snížená schopnost pohybu a orientace některého ze členů domácnosti 
specifické úpravy bytu/domu nebo jejich okolí? Pokud ano, prosím specifikujte jaké. 

Vyhovuje současný byt potřebám člena domácnosti se sníženou schopností pohybu a 
orientace domácnosti. Pokud ne, prosím uveďte proč. 

  

 
1Ve Vyhlášce č. 398/2009 Sb. je upravitelný byt definován jako byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku 
apod., a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení. 
2 Byt zvláštního určení je definován v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., v §2300, jako byt určený pro ubytování osob se zdravotním 
postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou. 

Bezbariérový byt, upravitelný byt1 (podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) nebo byt zvláštního 
určení1 2  

Bezbariérové řešení bezprostředního okolí a společných prostor domu včetně přístupu 
do bytu (vzhledem k pohybovému postižení člena domácnosti, který používá hole nebo 
berle, je například potřeba výtah nebo bezbariérová úprava vstupu do domu) 

 

Bezbariérové úpravy částí bytu nebo jeho vybavení (s ohledem na zrakové postižení 
člena domácnosti je například potřeba přizpůsobit vybavení koupelny či kuchyně) 

 

Jiné:  

Ne  

 

Ano 1 
Ne (uveďte požadavek a zdravotní omezení): 

2  
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MOŽNOSTI ZÍSKAT NOVÉ/LEPŠÍ BYDLENÍ Z POHLEDU DOMÁCNOSTI 
Pokoušel/a jste se Vy nebo někdo z Vaší domácnosti v posledních dvou letech získat jiné 
bydlení? Pokud ano, uveďte, prosím, co jste vyzkoušel/a? Může být uvedeno více možností. 

 

Proč jste se nepokoušel/a hledat bydlení na volném trhu? 

Uveďte, jaké překážky Vám brání v hledání bydlení na volném trhu?

HLAVNÍ KRITÉRIA KVALITY BYDLENÍ 
ZÁCHOD 
 

 

KOUPELNA 
Typ koupelny (= prostor vyhrazený pro osobní hygienu obsahující funkční umyvadlo 

Ano 

Žádost o byt na obci 
Podrobnosti: ........................................................................................................................................................  
 
Důvody neúspěchu: ......................................................................................................................................  

 

Hledání bydlení na volném trhu (od soukromého pronajímatele) - sledování inzerátů, 
obcházení nabízených bytů 
Podrobnosti: ........................................................................................................................................................  
 
Důvody neúspěchu: ......................................................................................................................................  

 

Využití pomoci neziskové organizace při hledání bytu 
Podrobnosti: ........................................................................................................................................................  
 
Důvody neúspěchu: ......................................................................................................................................  

 

Jinak: ........................................................................................................................................................................  
Podrobnosti: ........................................................................................................................................................  
 
Důvody neúspěchu: ......................................................................................................................................  

 

Ne  
 

Splachovací v bytě vlastní  
Splachovací v bytě sdílený s jinou domácností  
Splachovací mimo byt vlastní  

Splachovací mimo byt sdílený s jinou domácností  

Bez splachování  

Bez WC  
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a sprchový kout/vanu s tekoucí vodou) 

 

 
PROSTOR PRO VAŘENÍ 
Typ prostoru pro vaření (= prostor na vaření a mytí nádobí uvnitř bytu s tekoucí 
vodou, odpadem, elektrickou zásuvkou a možností základního skladování potravin 
- např. umístění lednice, spížní skříně, spíže atd.) 

 
VODA 
Vodovod s pitnou vodou 

Teplá voda 

 

VYTÁPĚNÍ 
Způsob vytápění 

 

V bytě vlastní  
V bytě sdílená s jinou domácností  
Mimo byt vlastní  

Mimo byt sdílená s jinou domácností  

Bez koupelny  

V bytě vlastní  
V bytě sdílená s jinou domácností  
Mimo byt vlastní  

Mimo byt sdílená s jinou domácností  

Bez kuchyně  

V bytě (z veřejné sítě, domácí/soukromý)  
Mimo byt v domě  
Bez vodovodu  

 

S tekoucí teplou vodou v bytě  
Bez teplé tekoucí vody (bez zavinění uživatele)  
 

Vytápění v obytných místnostech 

Ústřední  
Etážové (s kotlem v bytě)  
Kamna (lokální): elektrická akumulační kamna  

Kamna (lokální): elektrické přímotopy  

Kamna (lokální): pevná paliva  

Kamna (lokální): plyn (WAW)  
Jiný:  

 



 
 METODIKA HODNOCENÍ BYTOVÉ NOUZE |    18 

 

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 

 

 

PŘIMĚŘENÁ VELIKOST BYDLENÍ 
SDÍLENÉ BYDLENÍ 
Sdílíte bydlení (bydlíte spolu) s nějakou další (odděleně hospodařící) domácností? 
Pokud ano, uveďte počet a zda se jedná o rodinu, příbuzné a zda bydlí s Vámi 
dočasně či trvale? 

FILTR: Na následující otázky odpovídají pouze ti, kteří sdílejí bydlení s jinou domácností 

(spolubydlení). 

Bydlíte s domácností pouze dočasně? 

  

Elektřina odpojena z důvodu finančního dluhu uživatele  
Elektřina není v bytě zavedena  

Ano (uveďte počet osob, a zda se jedná o rodinu, příbuzné):  
Ne  
 

Ano, dočasně.  
Ne, trvale.  
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Může domácnost sama rozhodovat o spolubydlících? 

Ano, dočasně.  
Ne, trvale.  

 

POČET OSOB V BYTĚ/PROSTORU K BYDLENÍ 
Počet osob, které v obytném prostoru, jež má domácnost k dispozici, trvale (obvykle) 
žijí:  

  

 
 
Velikostní typ (dispozice) bytu: 
 
 

Počet obytných místností, které domácnost obývá/má k dispozici: 

  

Plošná výměra bytu, kterou domácnost obývá/má k dispozici: 

  

 

CELKOVÝ STAV DOMU A BYTU 

Prosím, zhodnoťte celkový stav domu/bytu. Údržbou se rozumí pravidelné 
kontroly, opravy, čištění, tak aby byl dům/byt zachován v dobrém stavu, aby 
nevznikalo nebezpečí zdraví ohrožujících závad, aby nedocházelo ke znehodnocení 
domu/bytu nebo ohrožení jeho vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila uživatelnost 
domu/bytu. 

□ 1+0 □ 2+1 □ 4+1 □ 6+1 

□ 1+kk □ 3+kk □ 5+kk □ 7+kk 

□ 1+1 □ 3+1 □ 5+1 □ 7+1 

□ 2+kk □ 4+kk □ 6+kk □ jiný: ... 
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Výborně udržovaný dům 
- do 5 let od rekonstrukce nebo 10 let od výstavby 

 

Dobře udržovaný dům 
- běžné opotřebení, dobrá bezpečnost, dobrá kvalita 

 

Nedostatečně udržovaný dům 
- mírné zhoršení kvality, existence vad/závad nad úroveň běžného opotřebení 

 

Neudržovaný dům 
- k částečné rekonstrukci: mírné snížení bezpečnosti i zhoršení kvality, existence 
vad/závad nad úroveň běžného opotřebení 

 

Neudržovaný dům 
- k celkové rekonstrukci: podstatnější snížení bezpečnosti i kvality, ale není 
bezprostřední ohrožení zdraví i života, existence poruch a závažných vad/závad 

 

Neobyvatelný dům 
- závažné snížení bezpečnosti, bezprostřední ohrožení zdraví a života, existence velmi 
závažných vad a závad 
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NÁJEMNÍ SMLOUVA    
 

Město Jindřichův Hradec 

IČ: 00246875 

DIČ: CZ00246875 

zastoupené ……………………….., starostou města 

se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

(dále jen pronajímatel) na straně jedné 

 

a 

 

…………………., r.č. ………… 

trvale bytem:  

(dále jen nájemce) na straně druhé 

 

uzavírají dle § 2235 Občanského zákoníku níže uvedeného dne tuto nájemní smlouvu. 

 

I. 

1. Předmětem nájmu je byt o velikosti ……… a rozloze ……. m2.  
Adresa bytu: ……………č.p. ….., ……………..,  č. bytu …., …. podlaží. 

Byt je přenecháván nájemci k zajištění jeho bytových potřeb, a to ve stavu způsobilém 
k nastěhování a obývání. 

Přesný rozsah vybavení a zařízení tohoto bytu je uveden v “Evidenčním listě”, který je 
přílohou této smlouvy. Jeho stav, vybavení a příslušenství jsou podrobně uvedeny v 
“Protokolu o převzetí bytu”, který je přílohou této nájemní smlouvy. 

 

2. Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to od …………….. do …………... s tím, že po dobu užívání 
bytu nájemce souhlasí s „výkonem sociální práce“. O odevzdání a převzetí bytu, jeho 
zařízení a vybavení se pořídí “Protokol o převzetí bytu”. 

 

II. 

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu měsíčně podle výpočtu uvedeného v “Evidenčním listě”, který je 
přílohou této nájemní smlouvy.  

2. Toto nájemné a zálohy za jednotlivá plnění poskytovaná s užíváním bytu byly určeny 
podle platných právních předpisů a podle bližších údajů uvedených v “Evidenčním 
listě”. Při změně právních předpisů nebo okolností rozhodných pro stanovení záloh za  
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jednotlivá plnění poskytovaná s užíváním bytu se přiměřeně změní i výše příslušných 
záloh počínaje měsícem, který následuje po vzniku důvodů pro změnu. Změnu záloh 
oznámí pronajímatel nájemci písemně. O sporech ve věci nájemného a úhrad za plnění 
spojená s užíváním bytu rozhoduje soud. 

3. Nájemné, jakož i úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo zálohy na ně jsou 
splatné měsíčně nejpozději do posledního dne každého kalendářního měsíce a datum 
uskutečnění plnění je první den příslušného měsíce. 

4. Úhrady služeb spojených s užíváním bytu budou se souhlasem nájemce přeúčtovány, 
a to ve výši fakturované jejich poskytovatelem. Výše záloh na tyto úhrady spojené 
s užíváním bytu jsou stanoveny v “Evidenčním listě” a budou vyúčtovány dle skutečné 
výše na základě faktury poskytovatele služby, a to 1x ročně k 31. 12. běžného roku. 
Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci 
vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci do 4 měsíců po skončení 
zúčtovacího období. Nedoplatek či přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné 
do 31. 7. roku, v němž bylo nájemci doručeno vyúčtování. 

 

III. 

1. Nájem z bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo 
písemnou výpovědí.  

2. Po zániku nájmu bytu je nájemce bytu povinen byt vyklidit, hygienicky vymalovat a 
vyklizený jej odevzdat pronajímateli se vším vybavením a zařízením ve stavu, v jakém 
jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení při řádném užívání a údržbě.  
V případě zjištění závad je nájemce povinen vlastním nákladem tyto závady odstranit. 
O odevzdání bytu se pořídí zápis v „Protokolu o převzetí bytu“. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se nájem bytu ve smyslu § 2285 Občanského zákoníku 
neobnovuje a neplatí tedy, že je nájem znovu ujednán, pokud nájemce pokračuje 
v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a 
pronajímatel nájemce v této době nevyzve, aby byt opustil. 

 

IV. 

1. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli zvýšení počtu 
osob žijících v bytě. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má 
se za to, že nájemce závažně porušil svou povinnost. 

2. Pronajímatel si tímto vyhrazuje souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy 
domácnosti. Nájemce není oprávněn přijmout nového člena do své domácnosti bez 
předchozího písemného souhlasu pronajímatele. To neplatí, jedná-li se o osobu 
blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodných.  

3. Nájemce nesmí dát byt nebo jeho část třetí osobě do podnájmu bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele. 

4. Nájemce je povinen v případě, že předem ví o své nepřítomnosti v bytě, která má být 
delší než 2 měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámit to 
včas pronajímateli a současně označit osobu, která po dobu nájemcovy nepřítomnosti 
zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Nemá-li 
nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou ve smyslu § 2269 odst. 1 
Občanského zákoníku pronajímatel. Nesplní-li nájemce tuto svou povinnost a 
nastane-li z tohoto důvodu vážná újma, považuje se toto jednání za porušení 
povinností nájemce závažným způsobem. 

5. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s požárními a bezpečnostními předpisy 
vztahujícími se k užívání bytu a s provozem zařízení na elektřinu a plyn. 
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V. 

1. Úklid společných prostor v domě a venkovních prostor přilehlých k domu a okolí, nádob na 
odpadky včetně posypu přístupových cest v případě náledí a odklizení sněhu z přístupových 
cest zajišťuje nájemce bytu. 

2. Nájemce je povinen byt řádně udržovat a dbát, aby nedocházelo ke škodám na bytu a 
poškozování, nadměrnému opotřebení, zničení či odcizení jeho zařízení. 

3. Nájemce je povinen řádně a včas odstraňovat závady a poškození, za které podle obecně 
závazných předpisů nese odpovědnost. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy 
související s užíváním bytu, a to dle platných právních předpisů.  

 

VI. 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech pronajímatele a 
nájemce ustanovení § 2235 až 2296 Občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to vzájemně odsouhlasenými dodatky.  
3. Nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdržel pronajímatel 

a jeden nájemce. 
4. Smlouva byla vyhotovena v souladu s usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. ……… 

ze dne ……….. .  
 

 

 

V Jindřichově Hradci dne ………………   V Jindřichově Hradci dne …………………. 
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Pravidla pro nakládání s volnými byty ve vlastnictví města Jindřichův Hradec 

 

Čl. I. 

O způsobu přidělení bytu rozhoduje rada města na návrh příslušného odboru. Každý návrh 
musí obsahovat zdůvodnění a podmínky, za kterých bude byt přidělen. Rada města tyto 
podmínky potvrdí nebo upraví. V případě, že volný byt je určen na prodej, předloží rada 
města návrh zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

Čl. II. 

1. Uvolněné byty 

Odbor správy majetku města, oddělení správy bytů vyhodnotí kvalitu, popř. způsob užívání 
uvolněného bytu a navrhne, zda bude byt přidělen jako: 

a) byt nájemní – přidělení na základě nejvyšší nabídky nájmu 
b) byt nájemní – přidělení na základě nejvyšší potřebnosti (občané v tísni) 
c) byt nájemní – dle okolností konkrétního případu 
d) byt služební 
e) byt určený na prodej 

 

2. Nově vybudované byty 

Odbor správy majetku města ve spolupráci s odborem rozvoje navrhne podmínky pro 
přidělení těchto bytů. 

 

3. Byty v domě s pečovatelskou službou 

Odbor sociálních věcí vyhodnotí žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
a v souladu se Statutem domu s pečovatelskou službou předloží návrh na jeho obsazení. 

 

Čl. III 

Ke dni 8. 10. 2014 se ruší pravidla pro nakládání s volnými byty ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec ze dne 22. 6. 2004. 

Pravidla pro nakládání s volnými byty ve vlastnictví města Jindřichův Hradec byla 
schválena na 35. zasedání rady města dne 8. 10. 2014 usnesením č. 1122/35R/2014 
s účinností od 9. 10. 2014. 

 

V Jindřichově Hradci dne 9. 10. 2014 

 

Ing. Stanislav Mrvka 

      starosta města 
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