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BYDLENÍ
Brožura, kterou právě držíte v ruce, vznikla v rámci projektu s názvem Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Plzni, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu. Jejím cílem
je pomoci občanům města Plzně se lépe orientovat v bytové problematice, stručně a přehledně
informovat o možnostech řešení bytové nouze.
V brožuře naleznete:
1) Základní informace o bytové politice města Plzně a možnostech podání žádostí o byty
v majetku obce.
2) Kontakty na dodavatele energií a praktické rady.
3) Řešení přechodu nájemného v případě úmrtí či zániku manželství.
4) Důvody pro ukončení nájmu a prevence ztráty bydlení.
5) Řešení nepříznivé sociální situace – nedostatečné příjmy, krizové bydlení.

ÚVOD
Zajistit uspokojení potřeby bydlení, a to zejména bydlení v bytě odpovídající kvality a za cenově
dostupné nájemné, je čím dál problematičtější pro všechny skupiny obyvatel - bez ohledu na
věk, zdravotní stav, finanční situaci, etnickou příslušnost. U poměrně široké skupiny obyvatel
bývá tato potřeba nenaplněna dlouhodobě, zejména u kategorie s označením „zvlášť zranitelné
osoby“.
Zvlášť zranitelnými osobami jsou označovány osoby se zdravotním postižením, osoby vyššího
věku, osoby opouštějící instituce, rodiny s jedním příjmem, samoživitelé, osoby s nízkými příjmy
ze zaměstnání a osoby, které vynakládají více jak 40 % svých příjmů na zajištění bydlení.
Při výběru nájemců do bytů ve vlastnictví města Plzně je hlavní důraz kladen na výši příjmů
ze zaměstnání či podnikání, zároveň je zohledněna bytová nouze zájemce o bydlení.
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BYTOVÁ POLITIKA MĚSTA PLZNĚ
Město Plzeň vlastní aktuálně cca 3 020 bytů, které jsou určeny k nájemnímu bydlení. Byty se
nacházejí v různých lokalitách. Kvalita a podlahová plocha bytů je různá. Z uvedených důvodů
jsou bytové domy označeny koeficientem kvality, podle kterého se odvíjí sleva na nájemném
až do výše 30 %.
Základní cena měsíčního nájemného v městském bytě standardní kvality činí 82,10 Kč/m2
podlahové plochy bytu. Nově pronajímané městské byty jsou standardně vybaveny sociálním
zařízením (koupelna či sprchový kout + WC), dostatečným vytápěním, kuchyňskou linkou
se sporákem či vařičem. Měsíční nájemné v bytech určených pro seniory a osoby se zdravotním
postižením se pohybuje kolem 50 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Veškeré žádosti o městské byty se podávají na adrese:
Odbor bytový Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň - oddělení nájmu bytů.
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ROZDĚLENÍ BYTŮ
1. Byty s koeficientem 1,0
• Město tyto volné byty nabízí na realitním portálu (https://byty.plzen.eu).
• Byty je možné si prohlédnout v termínech, které jsou uvedeny u nabídky.
• Byty jsou určeny zejména pro občany města Plzně či se zaměstnáním v Plzni, kteří mají
dostatečné pravidelné příjmy ze závislé činnosti či z podnikání po dobu min. 6 předchozích
měsíců. Slevy na nájemném zde nejsou standardně poskytovány.
• O výběru nájemce rozhoduje Odbor bytový MMP, podle doporučení Komise bytové RMP,
na základě bodového hodnocení.
Podává se přihláška na konkrétní byt – přihlášku lze podat elektronicky přes realitní portál
nebo osobně na Odboru bytovém MMP, Škroupova 5, Plzeň - oddělení nájmu bytů.
2. Byty s koeficientem nižším než 1,0
• Zájemci o tyto byty jsou vedeni v evidenci žadatelů na základě bodového hodnocení.
• V bodovém hodnocení je důraz kladen na:
- místo bydliště v Plzni nebo zaměstnání v Plzni, delší než 6 měsíců;
- příjem ze zaměstnání - netýká se seniorů, invalidních důchodců apod.;
- současnou bytovou situaci zájemce;
- zdravotní stav zájemce a osob, které by se do bytu měly stěhovat.
Bodové hodnocení je snižováno, pokud má žadatel dluhy vůči statuárnímu městu Plzni,
které řádně nesplácí.
Žádosti o byty se podávají osobně na:
Odboru bytovém MMP, Škroupova 5, Plzeň - přízemí.
Takto podaná žádost se musí každý rok obnovovat, a to vždy do konce března.
Žádost je nutné obnovit při jakékoliv změně uvedené v žádosti, např. změně bytové situace,
zhoršení zdravotního stavu, nalezení zaměstnání apod.
3. Byty zvláštního určení
• Určeny pro osoby, které jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu III. stupně.
• Jedná se o menší byty (garsoniéry nebo 1+1), které jsou vhodné pro manželské páry nebo
jednotlivce.
• Výše měsíčního nájemného je oproti standardnímu snížena na 40 Kč/m2 nebo 50 Kč/m2
podlahové plochy bytu - podle kvality, velikosti a vybavení bytu.
• K žádosti zájemce dokládá potvrzení o výši starobního (invalidního) důchodu a vyjádření lékaře.
• K uzavření nájemní smlouvy k těmto bytům se vyjadřuje Odbor státní sociální péče
Magistrátu města Plzně.
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4. Byty zvláštního určení – bezbariérové byty
• Určeny jsou pro žadatele se sníženou pohyblivostí (osoby na invalidním vozíku atd.).
• K získání bytu je nutné souhlasné stanovisko Odboru státní sociální péče Magistrátu města
Plzně.
5. Byty pro seniory
• Bydlet zde mohou senioři, tj. příjemci starobního důchodu nebo poživatelé předčasného
starobního důchodu, případně občané s předpokládaným vznikem nároku na přiznání
starobního důchodu ve lhůtě do 2 let od podání žádosti.
• Jedná se o menší byty (garsoniéry nebo 1+1), které jsou vhodné pro manželské páry nebo
jednotlivce.
• K žádosti je nutné doložit aktuální výměr starobního důchodu nebo předčasného starobního
důchodu, vyjádření lékaře k zdravotnímu stavu - pokud je žadatel příjemcem dávek v hmotné
nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení), doloží příslušný doklad.
6. Sociální bydlení
Je určeno osobám s potřebou komplexní sociální podpory, s nízkými příjmy, vyloučeným
z bydlení, jakými jsou: osoby přežívající venku, osoby opouštějící dětské domovy,
osoby opouštějící azylové domy, rodiny s dětmi, domy na půl cesty, samoživitelé, osoby
s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením apod. Z bytového fondu města
Plzně je za tímto účelem vyčleněno min. 35 bytů a maximálně 50 bytů. U každého žadatele
o sociální bydlení musí být sociálním pracovníkem Odboru sociálních služeb MMP provedeno
sociální šetření, se kterým musí zájemce o sociální bydlení souhlasit. Sociální šetření slouží jako
východisko pro určení a vyjednání cílů pomoci poskytované rodině/jedinci sociálním
pracovníkem, při řešení jejích/jeho obtížné životní situace s využitím dalších činností sociální
práce (např. získání adekvátního bydlení; individuální/rodinné sociální práce zaměřené na
posilování schopnosti klienta samostatně zvládnout své potíže; poskytnutí dávky;
zprostředkování sociální služby apod.).
Zájemce o sociální bydlení musí mít podanou žádost o byt, která se podává na adrese:
Odbor bytový MMP, Škroupova 5, Plzeň - oddělení nájmu bytů.

4

V sociálních bytech je nájemné snížené pouze u bytů, které byly opraveny za finanční podpory
Integrovaného regionálního operačního programu. V těchto bytech může být nájemní smlouva
uzavřena výhradně s osobou, která nemá uzavřenu jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví
ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely.
Zájemce o sociální bydlení musí dále prokázat roční příjem. Čistý měsíční příjem v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí přesáhnout 0,5 nebo 0,6 násobek
průměrné měsíční mzdy (podle údajů ČSÚ).
V případě více členů v domácnosti:
a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;
b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.
(Pozn.: Toto se může měnit v návaznosti na dotační podmínky, za kterých byl konkrétní byt
opraven.)
Směrnice a instrukce města Plzně umožňují, ze zvlášť závažných důvodů, přednostní řešení
některého ze žadatelů na základě doporučení jednotlivých sociálních odborů městských
obvodů, Odboru sociálních služeb MMP, Odboru státní sociální péče MMP a Odboru bytového
MMP (dále jen doporučující orgán). Přednostní řešení nesmí být v rozporu s příslušnou směrnicí
a instrukcemi.
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Základní předpoklady pro doporučení přednostního řešení
1. Osoba (žadatel) musí mít před vyjádřením doporučujícího orgánu podanou žádost o byt, která
je řádně zaevidována v evidenci žadatelů o byty na Odboru bytovém MMP (dále jen BYT).
V případě, že doporučující orgán zjistí, že řešená osoba nemá podanou žádost o byt (což je
možné ověřit tel. dotazem na BYT), nemůže doporučovat přednostní řešení. Může tak učinit
až po zaevidování žádosti.
2. Doporučující orgán, který má zájem podpořit přednostní řešení, zváží, zda se opravdu jedná
o tak mimořádný případ, který zaslouží mimořádné pozornosti. (Je možné závažnost případu
zkonzultovat s pracovníkem BYT, a to zejména ve vztahu k ostatním žádostem o byt a jejich
závažnosti.)
Přednostní řešení:
1. Jsou řešeny případy, kdy žadatel nemá kde bydlet nebo mu byla ukončena nájemní smlouva
z jiných důvodů, než je dluh nebo porušování nájemní smlouvy.
2. Pracovník BYT ověří při podání žádosti okolnosti ukončení nájemní smlouvy z předložených
dokumentů. Informace zapíše do spisu a evidence žadatelů a dokumenty žadateli vrátí.
3. Do evidence žadatelů učiní poznámku o naléhavosti řešení.
4. BYT zašle kartu žadatele Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS) k dalšímu ověření s ohledem na prevenci bezdomovectví, potřeby sociální práce apod.
5. BYT provede místní šetření k ověření dokládaných skutečností a o tomto šetření sepíše zápis.
6. Z volných bytů bude vybrán vhodný byt k uzavření nájemní smlouvy, pokud to kapacity
bytového fondu umožňují.
7. BYT shromažďuje žádosti o přednostní řešení, v okamžiku vytipování vhodného bytu pro
přednostní řešení, v závislosti na podaných žádostech (co do typu, velikosti apod.),
svolá pracovní skupinu.
8. Na jednání pracovní skupiny BYT předloží návrhy na přednostní řešení odpovídající volnému
bytu.
9. Pracovní skupina se skládá ze čtyř osob, dva pracovníci BYT a dva pracovníci OSS. Výběr
proběhne v závislosti na bodovém hodnocení programové aplikace EZOB (Evidence žadatelů
o byt) a na bodech přidělených jednotlivými členy pracovní skupiny. Každý člen má od 0 do 20
bodů, které každému posuzovanému přidělí. Součet pak stanoví pořadí přednostního řešení.
Komise při celkovém posouzení žadatele může přihlédnout i k bodovému hodnocení EZOB.
10. Přednostně řešeni by měli být zejména senioři, rodiny s dětmi, samoživitelé, invalidní
důchodci.
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Zvláštní skupinou přednostního řešení jsou:
a) rodiče pečující o zdravotně postižené dítě, kteří zejména z důvodu příjmu, zdraví, věku apod.
nejsou schopni zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a stávající bydlení neodpovídá
potřebám, a dále také osoby, kterým jsou poskytovány sociální či zdravotnické služby;
b) osoby s požadovanou kvalifikací, které si město Plzeň vybraly jako místo pro život, mohou se
zasadit o rozvoj města (zájem města, veřejný zájem) a z různých důvodů si nemohou zajistit
bydlení na volném trhu;
c) osoby, které nejsou občany města Plzně, ale ze závažných zdravotních důvodů svých nebo
svých dětí jsou nuceni do Plzně pravidelně dojíždět;
d) osoby, které se z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu ocitly v nepřístupném bytě
(např. z důvodu amputace dolních končetin, ztráty pohyblivosti v důsledku jiných
onemocnění).
Podmínkou pro řešení žádosti o byt v rámci přednostního řešení je - v případě žadatele, který má
vůči městu Plzeň dluh - uznání celého dluhu, včetně příslušenství, kterým je poplatek nebo úrok
z prodlení a uzavření splátkového kalendáře na jistinu dluhu, který bude řádně plněn.
V případě uhrazení celého splátkového kalendáře na jistinu dluhu bude předložen
prostřednictvím BYT do orgánů města návrh na odpuštění příslušenství k dluhu či jeho části.
S žadatelem bude uzavřena vždy nájemní smlouva na dobu určitou v délce 6 měsíců, případně
kratší, s notářskou doložkou přímé vykonatelnosti na vyklizení, kterou uhradí nájemce při jejím
sjednání u notáře. Pokud následně nájemce řádně plní podmínky nájemní smlouvy i uzavřeného
splátkového kalendáře, je po uplynutí doby určité dle této nájemní smlouvy uzavřena nová
nájemní smlouva na dobu 3 měsíců s automatickou prolongací. V případě, že dojde k porušení
takto uzavřené nájemní smlouvy tím, že vznikne nájemci dluh na nájemném za 1 měsíc, bude
nájemní smlouva ukončena uplynutím doby určité.
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Postup při řešení dluhů u stávajících nájemců bytů města Plzně
V případě, že pohledávka přesáhne výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za plnění
poskytované s užíváním bytu, tj. je splněna podmínka výpovědního důvodu pronajímatele bez
výpovědní doby (§ 2291 Občanského zákoníku), správce předkládá ve lhůtě do 30 dnů po vzniku
stanovené podmínky BYT návrh a podklady pro podání výpovědi z nájmu bytu. U nájemních
smluv na dobu určitou předává správce v dostatečném předstihu soupis těchto dlužníků BYT,
minimálně 2 měsíce před uplynutím lhůty pro skončení nájemního vztahu. V případě naplnění
výpovědních důvodů u nájemních smluv na dobu určitou je možné dát výpověď nebo nájemní
vztah ukončit uplynutím doby určité (odpadá možnost nájemce podat žalobu na neplatnost
výpovědi). Správce postupuje obdobně i v případě, že pohledávka je složena pouze z
nedoplatku za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a není uhrazena ani po upomínání.
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Správce dále předává BYT kompletní podklady s návrhem na vymáhání dlužné částky, a to ve
lhůtě do 30 dnů po vzniku stanovené podmínky.
1. V případě, že BYT u nájemce zjistí dluh v součtu za 3 měsíce na nájemném a na zálohách
na služby, zašle nájemci výzvu k řešení pohledávky s tím, že ho upozorní na možnost výpovědi
nebo ukončení nájmu v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a Občanským zákoníkem
(dále jen OZ) . Výzva obsahuje vyčíslenou výši dluhu a příslušenství (výši poplatku z prodlení
a úroku z prodlení) ke dni vystavení výzvy, nabídnutí možnosti uznání dluhu a uzavření
splátkového kalendáře, a tím předejít ztrátě bydlení. Lhůta na řešení pohledávky je
stanovena na 15 dnů od jejího doručení.
Nájemci bytu zasílá správce předžalobní výzvu k uhrazení dluhu ve lhůtě do 7 dnů.
2. Pokud nájemce chce pohledávku řešit a zachovat si bydlení, dluh uhradí a pokračuje v nájmu
dle uzavřené nájemní smlouvy nebo dluh uzná, včetně příslušenství, kterým je úrok nebo
poplatek z prodlení a požádá o uzavření splátkového kalendáře na jistinu i příslušenství.
Následně lze takového člověka považovat za bezdlužného a bude s ním uzavřena nová
nájemní smlouva nebo dodatek ke stávající smlouvě na stejný byt, kdy tak dojde ke změně
délky trvání nájemní smlouvy, a to na dobu určitou, v délce 6 měsíců, případně kratší
v závislosti na recidivě – opakování vzniku dluhů, s notářskou doložkou přímé vykonatelnosti
na vyklizení. Poplatek za sepsání takovéto nájemní smlouvy či dodatku k nájemní smlouvě
uhradí nájemce při jejím sjednání u notáře.
3. V případě, že nájemce na výše uvedenou výzvu nereaguje a pohledávku neuhradí ani jinak
nespolupracuje při jejím řešení, BYT postupuje v souladu se smlouvou a OZ a nájem je nájemci
ukončen.
4. Pokud nájemce řádně plní postup dle výše uvedeného bodu 2, je po skončení nájemní
smlouvy uplynutím doby určité uzavřena nová nájemní smlouva na dobu 3 měsíců
s automatickou prolongací. V případě, že dojde k porušení takto uzavřené nájemní smlouvy
tím, že vznikne nájemci dluh na nájemném za 1 měsíc, bude nájemní smlouva ukončena
uplynutím doby určité.
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SPRÁVA DOMŮ, BYTŮ
A NEBYTOVÝCH PROSTOR
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PLZNĚ
Od 1. 1. 2009 zajišťuje městská společnost Obytná zóna Sylván a.s. správu domů, bytů
a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně. Pro nájemce městských bytů a nebytových
prostor zajišťuje zejména:
• vymáhání pohledávek;
• opravy a údržbu;
• havarijní službu;
• předepisování nájemného;
• vyúčtování služeb spojených s bydlením.
Každý bytový a nebytový dům má svého technika a evidentku. Vyhledání konkrétního
odpovědného pracovníka podle adresy je možné na stránkách
http://www.ozsylvan.cz/domy.html. Nájemci městských bytů se na správce mohou obracet
především v následujících záležitostech:
1) Technické
• Předání a převzetí bytu při vzniku nebo skončení nájmu.
• Hlášení závad v bytě a domě kromě drobných oprav, které je povinen hradit
nájemce.
2) Evidenční
• Oznámení o změně počtu osob v bytě.
• Změna výše záloh na služby spojené s užíváním bytu.
• Reklamace vyúčtování služeb.
• Podání žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dluh.
• Informace o stavu konta a o výši sankcí v případě pozdní úhrady.
3) Pokladna
• Úhrada nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v hotovosti.
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Nájemci mohou hradit nájemné pokladnou, prostřednictvím SIPO, složenkou nebo
bezhotovostním převodem. Při bezhotovostní platbě a platbě složenkou musí nájemce uvést
správné číslo účtu příjemce, které je 4856670237/0100, vedeného u Komerční banky a.s.
Současně je nutné uvést správný variabilní symbol, který je obsažen v nájemní smlouvě nebo
v evidenčním listu. V případě nejasností je nájemci sdělí příslušná evidentka.
Adresa správce:
Obytná zóna Sylván a.s.
Palackého nám. 30/6
Plzeň, PSČ 301 00
Provozní doba:
Po: 8:00 - 12:00 h
Út: 8:00 - 12:00 h
St: 8:00 - 12:00 h
Čt: 8:00 - 12:00 h
Pá: 8:00 - 12:00 h

13:00 - 17:00 h úřední den
13:00 - 15:00 h
13:00 - 17:00 h úřední den
13:00 - 15:00 h
13:00 - 14:30 h

Pokladní hodiny:
Po: 8:00 - 12:00 h 13:00 - 16:00 h
St: 8:00 - 12:00 h 13:00 - 16:00 h
Telefonický kontakt na číslech:
378 035 660, 378 035 667, 378 035 664
E-mail:
info@ozsylvan.cz
Webové stránky:
www.ozsylvan.cz
Nepřetržitá havarijní služba pro nájemce městských bytů a nebytových prostor je zajištěna
firmou INSTATOP s.r.o. na telefonních číslech 377 454 638, 733 222 636. Předmětem havarijní
služby je zajišťování havárií vody, plynu, vytápění a elektroinstalace.
Ostatní důležité kontakty:
innogy - poruchy na přívodu plynu
telefon: 1239. nebo 800 11 33 55
ČEZ - poruchy na přívodu elektro
telefon: 840 850 860
Plzeňská teplárenská - poruchy na přívodu tepla
telefon: 800 505 505
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Jak přihlásit energie
1. Přihlásit odběr lze po podpisu nájemní smlouvy (předkládáte dodavateli).
2. Vyberete si dodavatele, od kterého chcete elektřinu/plyn odebírat.
3. Od správce Obytné zóny Sylván, a.s. (dále jen OZ Sylván) získáte revize při přebírání bytu,
revize musíte mít s sebou.
4. S dokumenty a informacemi dojdete na zákaznické centrum vybraných dodavatelů - plyn,
elektřina.
5. Připojení k elektřině/plynu trvá přibližně jeden měsíc.
Důležité:
Pokud je v novém bytě topení na elektřinu, je nutné přihlásit tzv. dvoutarif, v případě topení
na elektřinu je tento tarif výhodnější a prakticky běží po celý den.
Tzv. dvoutarif se zřizuje i v případě, že je v bytě bojler. Pracovníci zákaznického centra si při
uzavírání smlouvy kontrolují revizní zprávu, kde jsou spotřebiče uvedeny a zároveň je mají
zaevidovány v interním systému.
Zprovoznění plynových spotřebičů (sporák, plynový ohřívač) musí být provedeno odborníkem.
V případě skončení nájmu bytu bude byt, včetně příslušenství (sklep, komora), předán prázdný,
bez dalších uživatelů a bez závad, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, s odpojeným
elektroměrem a plynoměrem.
Běžná údržba, drobné opravy související s užíváním bytu a pravidelné prohlídky
a údržba plynospotřebičů
Mezi povinnosti nájemce patří provádění a hrazení údržby a drobných oprav v bytě.
Nájemce je povinen zajistit roční prohlídku plynových spotřebičů. Tato roční prohlídka, která se
doporučuje provádět u kotlů a plynových topidel před zahájením topné sezóny, zahrnuje
zejména:
• Seřízení expanzní nádoby, vyčistění a zkontrolování funkcí odvzdušňovacího
a pojišťovacího ventilu.
• Vyčištění a seřízení plynového hořáku, provedení vizuální kontroly štěrbin hořáku, očištění
trysek.
• Vyčištění ventilátoru a jeho součástí.
• U kotlů s ohřevem vody vyčistění trojcestného ventilu a veškerých jeho součástí. Vyčistění
vstupního síta vody.
• Ověření správného odtahu spalin.
• Zkontrolování těsnosti všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí.
• Nastavení optimálního výkonu plynového spotřebiče, zkontrolování činnosti
a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, tj. ovládacích a bezpečnostních prvků.
• Vizuální kontrola elektroinstalace.
Pravidelné roční prohlídky se doporučuje provádět odbornou firmou, která je k takovým
úkonům oprávněna a která potvrdí nájemci záznamem provedení roční prohlídky.
Správce bude tuto prohlídku vyžadovat. Náklady na prohlídku hradí nájemce.
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SKONČENÍ NÁJMU
1. Smrtí nájemce (přechod nájmu bytu nájmu bytu podle § 2279, dědění nájmu)
2. Dohodou
3. Výpovědí ze strany nájemce
4. Výpovědí ze strany pronajímatele (zákonné důvody)
5. Uplynutím doby určité
Skončení nájmu smrtí nájemce
V případě smrti nájemce bytu, pakliže se nejedná o společný nájem bytu nebo nedošlo
k přechodu nájmu bytu podle § 2279 OZ na členy nájemcovy domácnosti, přechází práva
a povinnosti z nájmu bytu podle § 2282 OZ na nájemcovy dědice. Ke skončení nájmu smrtí
nájemce tedy dojde pouze za situace, kdy nájem nepřejde na členy nájemcovy domácnosti
a zároveň nebude mít nájemce žádné dědice, a dále pak v případě služebních bytů a bytů
zvláštního určení, na které se ustanovení o přechodu nájmu bytu nepoužijí.
V důsledku smrti nájemce může nájem skončit také tehdy, pokud sice nájem bytu přejde na
člena nájemcovy domácnosti, ale tento člen nájemcovy domácnosti do jednoho měsíce od smrti
nájemce písemně oznámí pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat. Tímto způsobem nájem
zaniká nikoliv dnem smrti nájemce, ale dnem doručení oznámení pronajímateli.
Zemře-li nájemce bytu zvláštního určení, nájem skončí a pronajímatel vyzve členy nájemcovy
domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt, aby byt vyklidili nejpozději
do šesti měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve
nájemcovy dědice, aby byt vyklidili nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Pokud
v bytě zvláštního určení žila ke dni smrti nájemce osoba zdravotně postižená nebo osoba, která
dosáhla věku sedmdesáti let, která žila s nájemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti
a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se pronajímatel s touto
osobou nedohodnou jinak.
Dědic nebo člen nájemcovy domácnosti, který nehodlá pokračovat v nájmu bytu, je povinen byt
vyklidit a předat správci. Byt, včetně příslušenství, bude předán prázdný bez dalších uživatelů
a bez závad, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, s odpojeným elektroměrem a plynoměrem.
K předání bytu předloží kopii úmrtního listu nájemce.
Až do doby řádného předání bytu je dědic nebo člen nájemcovy domácnosti povinen hradit
stanovený předpis úhrad spojených s užíváním bytu.
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BYDLENÍ PO ZÁNIKU MANŽELSTVÍ
1) Zaniklo-li manželství smrtí jednoho z manželů a manželé měli společné nájemní právo k bytu,
zůstane nájemcem bytu v souladu s § 766 NOZ pozůstalý/á manžel/ka. Pozůstalý/á manžel/ka
se dostaví na Odbor bytový MMP, odd. nájmu bytů, s kopií úmrtního listu a požádá o uzavření
nájemní smlouvy pouze na svoji osobu za stejných podmínek, za jakých byla sjednána
původní nájemní smlouva.
2) Zaniklo-li manželství rozvodem a manželé měli společné nájemní právo k bytu, stává se
nájemcem bytu ten z manželů, který bude v bytě dále bydlet na základě dohody. V případě,
že mezi manželi nedojde k dohodě, zruší soud na návrh jednoho z nich podle okolností
případu dosavadní právo a případně rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu tohoto práva.
Osoba, která má nadále právo užívat byt, se dostaví na Odbor bytový MMP, odd. nájmu bytů,
s kopií rozsudku a s dohodou rozvedených manželů, ze které bude zřejmé, že druhý z manželů
byt opustil a že osobou, která bude v bytě nadále bydlet je první z manželů. V případě,
že dohoda nebyla uzavřena, je vyžadován ze strany BYT rozsudek, ve kterém bude uvedeno,
že se ruší právo k bytu druhého z rozvedených manželů. Osoba, která má nadále právo užívat
byt, požádá o uzavření nájemní smlouvy pouze na svoji osobu za stejných podmínek, za jakých
byla sjednána původní nájemní smlouva.
Důvody pro ukončení nájmu
• Hrubé porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu (výpovědní doba 3 měsíce).
• Odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli.
• Jiný závažný důvod: neplacení nájemného, nenahlášení osob apod.
Výpověď bez výpovědní doby
• Neplacení nájemného a služeb po dobu alespoň 3 měsíců.
• Poškozování bytu nebo domu závažným způsobem.
• Způsobování obtíží pronajímateli nebo osobám v bytě.
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CO DĚLAT, KDYŽ NEMÁTE
DOSTATEČNÉ PŘÍJMY

NA ÚHRADU BYDLENÍ NEBO ÚHRAD S NÍM SPOJENÝCH
V životě mohou nastat různé situace (nemoc, závažné onemocnění dětí či partnera, odchod
živitele rodiny, ztráta zaměstnání, odchod do důchodu, hospitalizace atd.), při kterých dojde ke
snížení příjmů a Vy se dostanete do situace, kdy nebudete mít na úhradu nájmu, služeb a energií.
V takovém případě na nic nečekejte a kontaktujte pronajímatele - informujte Odbor bytový MMP
o situaci a ihned vyhledejte pomoc a podporu sociálního pracovníka.
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Plzeň - město, Klatovská 200/e, Plzeň
vyřizuje veškeré sociální dávky. V současné době existují dvě dávky na bydlení: příspěvek na
bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka ze systému státní sociální podpory a přispívá na krytí nákladů
spojených s bydlením. Náklady na bydlení tvoří nájemné, služby spojené s užíváním bytu
a hrazení záloh na plyn a elektřinu. Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je
v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny
a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob.
Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny
k trvalému pobytu - podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své
potřeby, se nevyžaduje.
Doplatek na bydlení je dávka ze systému hmotné nouze, která společně s vlastními příjmy
občana a příspěvkem na bydlení pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Náklady
na bydlení tvoří nájemné, služby spojené s užíváním bytu a hrazení záloh na plyn a elektřinu.
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu nebo jiná osoba, která užívá byt na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Poskytování doplatku podléhá testování
příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je aktuální měsíc. Okruh
společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku
na živobytí a řídí se zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
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SOCIÁLNÍ ODBOR
MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ
Pokud si nevíte rady, jak postupovat, můžete kontaktovat sociální odbor městského obvodu
podle místa trvalého bydliště nebo se obrátit na:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
adresa: Martinská 2, 306 32 Plzeň (1. patro)
telefon: 378 033 351
e-mail: socialnisluzby@plzen.eu
web: www.plzen.eu/socialnisluzby
Odbor sociálních služeb MMP garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně
a vytváří funkční síť služeb nabízených cílovým skupinám uživatelů z řad seniorů, zdravotně
postižených, rodin, dětí a mladistvých, sociálně vyloučených, cizinců a ostatních potřebných.
Cílem odborného poradenství v oblasti sociálních služeb je poskytnout občanovi města Plzně
pomoc při hledání optimální sociální služby pro řešení jeho životní situace.
Pro vyhledání odpovídající sociální služby lze primárně využít osobního kontaktu v prostorách
odboru, zaslat dotaz prostřednictvím ePoradny https://socialnisluzby.plzen.eu/eporadna/ nebo
využít elektronického Katalogu služeb https://socialnisluzby.plzen.eu/katalog-sluzeb/.
Odbor sociálních služeb zajišťuje službu Senior Expres, přepravu zdravotně postižených osob
a realizuje celou řadu projektů a aktivit pro širokou plzeňskou veřejnost.
Funguje zde Bezplatná právní poradna pro seniory a zdravotně postižené.
Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
adresa: Martinská 2, 306 32 Plzeň (1. patro)
telefon: 378 033 359 nebo 378 033 364
e-mail: socialnibydleni@plzen.eu
web: www.plzen.eu/socialnisluzby
Oddělení koordinuje naplňování Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města
Plzně na roky 2016 – 2020, včetně zpracovávání potřebných analýz a metodických dokumentů.
Zajišťuje agendu žádostí – přímá práce s žadateli o vstup do systému bydlení, evidence žádostí,
vyhodnocení žádostí a sestavení databáze žadatelů. Úzce spolupracuje s Odborem bytovým
MMP a správcem bytů při výběru žadatelů do konkrétních bytů. Zajišťuje přímou sociální práci
s umístěnými rodinami a jednotlivci v bytech (sociálních, dostupných) a na městské ubytovně,
včetně individuálního plánování v oblasti prevence ztráty bydlení, nalezení a udržení si bydlení.
Realizuje projekt s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni.
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SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE
Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně
adresa: Martinská 2, 306 32 Plzeň (přízemí)
telefon: 378 033 301
e-mail: posta@plzen.eu
web: www.plzen.eu
Sociální odbory jednotlivých Úřadů městských obvodů 1 - 10 poskytují klientům na svém území
odborné sociální poradenství zejména v sociálně-právní ochraně dětí, dále pak poradenství pro
seniory, občany zdravotně postižené a osoby v obtížné životní situaci.
Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně zajišťuje níže uvedenou agendu pro obce:
Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice,
Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov:
• sociálně – právní ochrana dětí a pomoc při řešení nepříznivé rodinné situace;
• sociální poradenství a pomoc při uplatnění žádosti o dávky;
• zprostředkování sociálních služeb;
• pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, způsobu
života, příjmové nedostatečnosti nebo jiné sociální události;
• doprovody na jednání s institucemi, úřady a dalšími subjekty;
• ustanovení zvláštního příjemce a výkon veřejného opatrovníka.
Úřad městského obvodu Plzeň 1
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
telefon: 378 031 115, 378 036 180
e-mail: postaumo1@plzen.eu
web: www.umo1.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
adresa: Koterovská 83, 326 00 Plzeň
telefon: 378 031 112, 378 036 270
e-mail: e-podatelnaumo2@plzen.eu, pecenka@plzen.eu
web: www.umo2.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 3
adresa: sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň
telefon: 378 036 451, 378 036 476, 378 036 514
e-mail: postaumo3@plzen.eu
web: www.umo3.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 4
adresa: Mohylová 55, 312 00 Plzeň
telefon: 378 031 114
e-mail: postaumo4@plzen.eu
web: www.umo4-plzen.eu
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Úřad městského obvodu Plzeň 5 – Křimice
adresa: Prvomájová 21, 322 00 Plzeň – Křimice
telefon: 378 036 805 – podatelna, 378 036 803 – sociální odbor
e-mail: postaumo5@plzen.eu; stulikovale@plzen.eu
web: www.umo5.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice
adresa: Klatovská 243, 321 00 Plzeň – Litice
telefon: 378 036 824
e-mail: buskova@plzen.eu
web: www.umo6.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice
adresa: V Radčicích 19, 322 00 Plzeň – Radčice
telefon: 378 036 844
e-mail: kohoutovate@plzen.eu; postaumo7@plzen.eu
web: www.umo7.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 8 – Černice
adresa: Veská 11, 326 00 Plzeň - Černice
telefon: 378 036 860
e-mail: postaumo8@plzen.eu; parpelova@plzen.eu
web: www.umo8.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice
adresa: Chotíkovská 14, 318 00 Plzeň – Malesice
Telefon: 378 036 883
e-mail: berankovar@post.cz; postaumo9@plzen.eu
web: www.umo9.plzen.eu
Úřad městského obvodu Plzeň 10 – Lhota
adresa: K Sinoru 62, 301 00 Plzeň – Lhota
telefon: 378 036 895
e-mail: lukaskova@plzen.eu
web: www.umo10.plzen.eu
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... KDYŽ POTŘEBUJETE BYDLET AKUTNĚ
Ubytovna Plachého 52, Plzeň
Město Plzeň spravuje prostřednictvím správce OZ Sylván vlastní ubytovnu, která je určená k tzv.
krizovému bydlení. Ubytování na ubytovně je pouze dočasné a platí zde určité omezující
podmínky stanovené Provozním a Ubytovacím řádem. Žádost je možné podat osobně na
Odboru sociálních služeb MMP (Martinská 2, 1. patro).
Více informací Vám podá sociální pracovnice Odboru sociálních služeb MMP, oddělení sociální
práce a metodiky sociálního bydlení na telefonním čísle 378 033 364 nebo 378 033 366, e-mail:
socialnibydleni@plzen.eu.
Další poskytovatelé pomoci (sociální služby):
Azylové domy
Slouží k přechodnému bydlení, zpravidla maximálně na jeden rok. Pokoje jsou vícelůžkové.
Pro ženy:
NADĚJE, Železniční 36, Plzeň
Kontakt: 775 865 852, 377 456 912
Pro muže:

Domov sv. Františka, Wenzigova 5, Plzeň
Kontakt: 377 220 477

Pro matky s dětmi: Domov sv. Zdislavy, Čermákova 29, Plzeň
Do Štěnovic 2, Plzeň - Radobyčice
Kontakt: 377 423 159, 731 433 106
Pro rodiny s dětmi: Azylový dům MáTa, Lochotínská 37, Plzeň
Kontakt: 377 423 973, 724 667 638
Noclehárny
Slouží pouze k přespání.
Pro muže i ženy: Domov sv. Františka, Wenzigova 5, Plzeň
Kontakt: 377 220 477
Ubytovna pro rodiny s dětmi s doprovodnou sociální službou
NADĚJE, Železniční 36, Plzeň
Kontakt: 775 865 852, 377 456 912
Mějte na paměti, že ubytovny i azylové domy mají omezenou kapacitu a je možné, že Vás
nebudou moci ubytovat hned. Pokud Vám hrozí vystěhování, řešte svoji situaci včas. Pokud si
nevíte rady, jak životní situaci řešit, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na sociální pracovníky
jednotlivých městských obvodů.
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