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ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ 
 
 

1. ŽADATEL  2. ŽADATEL 

 Příjmení  

 Jméno  

 Titul  

 Číslo OP  

 OP vydán dne  

 Adresa 
současného 

trvalého pobytu 
dle OP 

s uvedením PSČ 
a odkdy 

 

 Doručovací 
adresa, pokud je 

odlišná od 
trvalého pobytu 

a odkdy 

 

 Stav  

 Datum narození  

 Občanství  

 Telefon  

 E-mail  

 
 

 
 
 
 

mailto:podatelna@praha11.cz
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Důvody žádosti: 
 

 

V případě nedostatku místa pokračujte na volné listy, které přiložíte k žádosti. 
 

K žádosti přikládám tyto doklady o uvedených skutečnostech: 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
PROHLÁŠENÍ 

V případě, že moje (naše) žádost o nájem bytu bude vybrána a schválena  RMČ Praha 11 
 

01 OSOBY, KTERÉ BUDOU SE MNOU/S NÁMI UŽÍVAT BYT JAKO PŘÍSLUŠNÍCI 
DOMÁCNOSTI: 

jméno a příjmení, titul datum narození vztah k uchazeči  trvalý pobyt 
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02 

 
Souhlasím : 
 
a) se vzorovým návrhem smlouvy o nájmu bytu,  
 
b) se složením peněžních prostředků k zajištění nájemného a nákladů za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k  úhradě jiných svých závazků v 
souvislosti s nájmem (jistota) ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a zálohy 
na úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, 

 
c) s  uzavřením smlouvy o nájmu bytu do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o 

rozhodnutí Rady MČ Praha 11, týkajícího se nájmu bytu 
 

 

 
03 

 
Prohlašuji :  
 
a) jsem seznámen s kritérii, která jsou stanovena pro nájem bytu ze sociálních důvodů 

a uvedena ve Směrnici S 2020/03 - Nájem a podnájem bytů v majetku hl. m. Prahy, 
svěřených městské části Praha 11, 
  

b) v minulosti jsem byl řešen jiným bytem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeným MČ 
Praha 11, či bytem ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

 jedná se o byt  č. ..., č.p. ...    v ulici .................. 
           který je v majetku : - hl. m. Prahy, svěřený MČ Praha 11  
                                               - hl. m. Prahy 

 výše uvedený byt uvolní/neuvolním* a vrátím/nevrátím vlastníkovi 
 
c) že já osobně jsem/nejsem* vlastníkem obytné nemovitosti, bytu v  osobním 

vlastnictví či členem(y) právnické osoby,  jejíž  náplní je pronajímání bytů (např. 
bytového družstva), 

 
d) že členové mé domácnosti jsou/nejsou* vlastníkem obytné nemovitosti, bytu v 

osobním vlastnictví či členem(y)  právnické  osoby,  jejíž  náplní je pronajímání bytů 
(např. bytového družstva), 

 
 *nehodící se škrtněte 
 
Beru na  vědomí, že městská část si vyhrazuje  právo odmítnout uchazeče, který má 
s MČ Praha 11 či s hl. m. Prahou uzavřenou smlouvu o nájmu bytu k jinému bytu a 
v případě, že by mu byl nabídnut jiný byt, nehodlá tento byt uvolnit v souvislosti 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu nabízenému.  
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04 SOUHLAS ŽADATELE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
 
 

Souhlasím/nesouhlasím* 
se zpracováním mých osobních údajů Úřadem městské části Praha 11, se sídlem 
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 (dále jen „správce“) za účelem: podání žádosti o nájem 
bytu ze sociálních důvodů  

Zaškrtnutím výše umístěného pole „souhlasím“ uděluji souhlas po dobu trvání podané 
žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů a vedení spisové dokumentace správci 
s uchováváním a zpracováním mých osobních údajů (identifikačních údajů), za účelem 
podání žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů.  

 

Osobní údaje, které budou zpracovány (subjekt osobních údajů): 

Příjmení a jméno:                
souhlasím/nesouhlasím* 

Datum narození:                
souhlasím/nesouhlasím* 

Číslo a datum vydání OP:  

souhlasím/nesouhlasím* 

Adresa trvalého/faktického bydliště:              
souhlasím/nesouhlasím* 

Zaměstnavatel a plátce mzdy:               
souhlasím/nesouhlasím* 

E-mailová adresa:                
souhlasím/nesouhlasím* 

Telefonický kontakt:                
souhlasím/nesouhlasím* 

Jiné osobní údaje:                
souhlasím/nesouhlasím* 

* Vyberte jednu možnost 
 

Zaškrtnutím výše umístěného pole „souhlasím“ uděluji správci souhlas po dobu podání 
žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů a vedení spisové dokumentace. 

Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas odvolat kdykoliv bez udání důvodu, žádat 
výmaz či opravu údajů. 
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Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/680, a 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dle zák. č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Zásad zpracování 
osobních údajů správce dostupných na webových stránkách správce. 

 
 
V Praze dne ........................... 
 
        
……………………………….........… 
Subjekt osobních údajů 
 
 
 
 
 

 
 
Prohlašuji, že mnou uvedené skutečnosti jsou pravdivé, a neuvádějí v omyl  
MČ Praha 11 (§ 547 a § 580 odst. 1 OZ). 
 
V Praze dne  ............................. 
 
 
  
 

 
     …………………………………………                                                  …………………………………………  
     vlastnoruční podpis 1. uchazeče                                          vlastnoruční podpis 2. uchazeče 
               úředně ověřený                                                                     úředně ověřený 
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Místo pro ověření podpisů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Poznámka:  
 

 Další upřesňující informace podá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pracoviště 
Roztylská 1860/1, Praha 11-Chodov;  telefon: 267 902 109.  

 V textu jsou uvedeny zkratky odborů, oddělení a orgánů MČ Praha 11 a Úřadu MČ Praha 
11, které jsou v souladu s Organizačním řádem Úřadu MČ Praha 11.  

 V textu je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uveden ve zkratce 
„OZ“.  
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VYJÁDŘENÍ MAJITELE – SPRÁVCE DOMU (SF, SBD, VLASTNÍK RODINNÉHO NEBO 
SOUKROMÉHO DOMU, VLASTNÍK BYTU): 
 
Nájemce ....................…………………………              datum narození …………………..     
bytem od ………………………..................… 
 
Společný nájemce ………………………........              datum narození ..................... 
trvale bytem od ………………………………… 
 
Adresa ……………………………….……………….              kategorie bytu …………........... 
poschodí ……………...............................…               velikost bytu .…………..........… 
 
Vybavení bytu:    koupelna, záchod v bytě nebo mimo byt, výtah v domě  
Charakter bytu:   obecní, služební, družstevní, v rodinném domku, v soukromém domě, 
přístřeší, byt v osobním vlastnictví 
 
S nájemcem dále bydlí (nutno vyplnit dle Evidenčního listu – vyplní správce či majitel domu):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...................................... 
 
Počet osob: …………………………. z toho pouze služby: …………………. 

Veškeré úhrady spojené s užíváním tohoto bytu za dobu posledních pěti let jsou řádně 
uhrazeny:     ano/ne  
 
Výše existujícího dluhu: 
……………………    Kč nájemné + služby od ……….....     do ……………. 
……………………    Kč za vyúčtování od …………………     do ……………… 
……………………    Kč poplatek z prodlení k datu ……………………………. 
……………………    Kč soudní výlohy 
 
Celkem dluh Kč …………………………….ke dni …………………………………. 
 
žaloba na dlužné nájemné je podána: ano/ne      od kdy ................ 
žaloba na vyklizení bytu je podána: ano/ne          od kdy………………. 
 
Velikost bytu: ......................                  celková plocha bytu ............. 
 

1. pokoj …………………   m2                  5. kuchyně  …………………  m2 
2. pokoj …………………   m2                  6. předsíň ………………….... m2 
3. pokoj …………………   m2                  7. neobytná hala ……......  m2 
4. pokoj …………………   m2                  8. koupelna ……………....… m2 
 

Výpis zpracoval: …………………………..         dne: ……………………. 


