
 

 

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Jméno, příjmení: _____________________________________________ 

Bydliště:  ___________________________________________________ 

Email:      ___________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________ 

1. Důvod vstupu do systému sociálního bydlení: 
( Označte důvod.) 

• Absence bydlení 
• Ohrožení ztrátou bydlení 
• Nevhodné bydlení 
• Přeplněnost domácnosti 
• Hrozba domácího násilí 
• Vynakládání nepřiměřeně vysoké části svých příjmů na bydlení (více než 

40% disponibilních příjmů) 
• Jiné důvody, uveďte jaké: 

 
_________________________________________________ 

2. Do které skupiny byste se zařadil(a): 
(Označte skupinu.) 

• Senioři (osoby nad 65 let věku) 
• Zdravotně postižení 
• Rodina s dětmi 
• Samoživitelka, samoživitel 
• Oběť domácího násilí 
• Osoby opouštějící instituce (např. odchod z dětských domovů, 

výchovných ústavů, z výkonu trestu…) 
• Osoby opouštějící pěstounskou péči 
• Osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě 
• Osoby se závislostí 
• Osoby sociálně vyloučené 
• Jiné, uveďte jaké: 

_________________________________________________ 



 

 

3. Charakteristika Vaší domácnosti: 
• Domácnost tvoří ___________  dospělých členů a ______________ dětí 

(napište věk dětí) _____________________________________________ 
• Kolik členů domácnosti pracuje a je zdrojem příjmů? 

___________________________________________________________ 
• Celková výše příjmů přepočtená na jednoho nájemníka – specifikujte 

konkrétní částku: 
o do 10.000 Kč, 
o 10.000 Kč až 17.600 Kč, 
o 17.600 Kč až 23.000 Kč, 
o 23.000 Kč až 26.500 Kč, 
o 26.500 Kč až 29.400 Kč, 
o 29.400 Kč a více 

• Celková výše příjmů do domácnosti je – specifikujte konkrétní částku: 
o do 10.000 Kč, 
o 10.000 Kč až 15.000 Kč, 
o 15.000 Kč až 20.000 Kč, 
o 20.000 Kč až 25.000 Kč, 
o 25.000 Kč až 30.000 Kč, 
o 30.000 Kč a více, 

• Naše domácnost je – není zatížena exekucí: 
o uveďte výši exekuce: ........................., a částku, která zbývá 

k zaplacení: .........................., 
o uveďte částku měsíční splátky: ............................, 
o uveďte měsíc a rok, od kdy splácíte exekuci: ........................., 
o uveďte měsíc a rok, kdy končí splátky exekuce:........................., 

• Zadluženost domácnosti roste – klesá – není  
• Domácnost splácí _____  půjček (uveďte výši měsíční splátky: _____________) 
• Využívám dávkový systém – specifikujte konkrétní částku:  

o Dávky důchodového pojištění 
o Dávky nemocenského pojištění    
o Podporu v nezaměstnanosti  
o Příspěvek na péči 
o Dávky pomoci v hmotné nouzi 
o Dávky pro osoby se zdravot. postižením 



 

 

o Dávky státní sociální podpory 
o Dávky pěstounské péče 

• Nevyužívám dávkový systém 
• Jiné příjmy – specifikujte konkrétní částku: 

 

4. Druh mého zaměstnání :   

• práce na pracovní smlouvu na dobu neurčitou (kdy byla smlouva uzavřena): 
• práce na pracovní smlouvu na dobu určitou (1 rok) – uveďte měsíc a rok, kdy 

Vám tato smlouva končí, 
• DPP a DPČ (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, brigády) – 

uveďte počet smluv: 
• VPP (veřejně prospěšné práce), 
• na černo (nebude nikde evidováno), 
• nezaměstnaný v evidenci ÚP, 
• mateřská, rodičovská dovolená – uveďte výši měsíčního příspěvku: ................., 
• ostatní (invalidní, starobní důchod) –  

o uveďte výši důchodu:..............................., 
o měsíc a rok , kdy se začal vyplácet:..........................., 
o měsíc a rok, kdy končí jeho výplata:..............................., 

• nezaměstnaný bez evidence (vyřazen), uveďte měsíc a rok vyřazení 
z evidence: ......................... 

 
 5. Zájemce má problém:  

                     a. s alkoholem  
                     b. s jinými drogami (nelegálními)  
                     c. s gameblingem  
                     d. nemá problémy s užíváním návykových látek  
           Zde neposuzujeme míru závislosti uživatele, ale to, zda užívání drog apod. má vliv na míru          
jeho adaptace při využívání sociální služby.  
  
           6. Ocitá se zájemce o sociální bydlení v tíživé životní situaci: 
                     a. poprvé 
                     b. podruhé 
                     c. vícekrát 
           Smyslem dotazu je „uvidět“ určitou recidivu tíživé situace uživatele. 



 

 

 
           7. Jak vidíte míru Vaší spolupráce: 
                a. budu spolupracovat aktivně 
                b. mírná míra spolupráce  
                c. nebudu spolupracovat 
        
            8. Pravidla sociální služby, jste schopen/schopna dodržet? 

• platba pravidelného měsíčního nájmu řádně, včas, v plné výši a na 
bankovní účet spolku specifikovaný v nájemní smlouvě – ANO / NE, 

• platba 1 nájmu při podpisu nájemní smlouvy – ANO / NE, 
• platba dalšího a ostatních nájmů dopředu na další měsíc na účet spolku 

do 20.dne v měsíci – ANO / NE, 
• pravidelná návštěva sociálního pracovníka – ANO/NE, 
• ručení závazku nájemce další osobou (např.: závazek včasného a řádného 

placení nájmu) – ANO / NE. 
 
            9. Souhlasím se sankcí za porušení pravidel sociální služby: při nedodržování 
spolupráce při poskytování sociální služby, možnost výpovědi nájemní smlouvy a 
nabídnutí bytu jiným uchazečům.      
          
Dne: ____________________________ 
 
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Důležité okolnosti jsem nezamlčel/a. 
 
Podpis uchazeče o sociální bydlení: ________________________      
Za soc. službu -  IRSE:________________________ 

 
Odkazy pro zjištění dluhů a exekucí: 
https://madluhy.cz/ 
https://www.kolikmam.cz/ 
https://www.exekuceinfo.cz/ 
https://www.centralniregistrdluzniku.cz/ 
 
Osobní	 údaje	 jsou	 uchovávány	 a	 případně	 zpracovávány	 v	rozsahu	 nezbytném	 pro	 potřeby	 projektu	 č.	
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007740	a	číslo	projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009747 ve	smyslu	Nařízení	
Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	 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),	 a	 to	 v	 rozsahu	 osobních	 údajů	 vyplněných	
podpořenými	osobami	v	této	přihlášce	a	jejích	přílohách. 


