
Příloha 1  Vymezení základních pojmů bydlení 

 

Bydlení jedinců, párů nebo rodin v bytech může mít různé formy. Bydlení tedy 

rozlišujeme z hledisek: 

 

• vlastnické hledisko členění bytů 

• uživatelské hledisko členění bydlení 

 

Vlastnické hledisko členění bytů 

Vlastnické hledisko členění bytů rozděluje byty podle osoby vlastníka na tři 

skupiny. 

Soukromé vlastnictví - do této skupiny bytů patří všechny byty, které jsou ve 

vlastnictví konkrétní fyzické či právnické osoby. Tato osoba byt buď přímo užívá, nebo 

byt přenechává k bydlení jiným osobám (nájemní bydlení).  

 

Veřejné vlastnictví - veřejným vlastnictvím bytů označujeme takovou skupinu 

bytů, kdy je vlastníkem bytu stát či obec. Patří sem obecní nebo státní nájemní byty, ale 

patří sem také sociální byty určené pro vybrané skupiny obyvatelstva (domovy 

důchodců, domy s pečovatelskou službou, domy pro svobodné matky s dětmi apod.). 

Nájem obecních a státních bytů je regulován a stanovuje se dle zákona.  

 

Družstevní vlastnictví - do skupiny družstevního vlastnictví zahrnujeme byty ve 

vlastnictví bytových družstev. Bytové družstvo své byty najímá nájemcům na základě 

nájemních smluv a nájemci se stávají členy družstva. Práva a povinnosti spojené s 

členstvím v bytovém družstvu a nájmem družstevního bytu jsou daná stanovami 

konkrétního bytového družstva. [27] 

 

Uživatelské hledisko členění bydlení 

Podle uživatele bytu rozlišujeme formy bydlení do tří skupin. 

 

Osobní vlastnické bydlení - tato forma bydlení popisuje situaci, kdy uživatel 

bytu je zároveň jeho vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Vlastníkem bytu může být 

fyzická osoba nebo právnická osoba. V případě vlastnictví a užívání bytu fyzickou 

osobou jde o uspokojení potřeb bydlení vlastníka, případně jeho rodiny. [26] 
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Nájemní bydlení - z definice víme, že nájemní bydlení představuje formu 

bydlení, kdy vlastník bytu poskytuje byt na základě nájemní smlouvy jiné fyzické či 

právnické osobě k užívání. Nájemce dle nájemní smlouvy je pak povinen pronajímateli - 

vlastníkovi bytu platit dohodnuté (v případě obecních či státních bytů zákonem určené) 

měsíční nájemné. 

  

Podnájemní bydlení - stejně jako nájemní bydlení je i podnájemní bydlení 

řešeno v občanském zákoníku. Víme tedy, že jde o formu bydlení, kdy nájemce 

pronajatý byt nebo jeho část přenechává na základě podnájemní smlouvy k užívání 

podnájemníkovi. K takovému bydlení však lze přistoupit pouze se svolením vlastníka 

bytu. Dalším rozdílem nájemního a podnájemního bydlení je možnost výpovědi 

smlouvy. Zatímco podnájem lze vypovědět bez udání důvodu ukončení podnájmu, 

nájem lze vypovědět pouze ze zákonných důvodů. 

 

Nájem a podnájem bytu 

 

Nájem a podnájem bytu jsou pojmy, které se často zaměňují nebo překrývají. Jde 

však o dvě rozdílné formy bydlení, respektive o dvě odlišné smlouvy o přenechání bytu 

do užívání. Oba pojmy jsou zakotveny v občanském zákoníku. [26] 

 

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou majitel bytu – pronajímatel 

přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení 

doby užívání. Nájem bytu je chráněn, tzn. pronajímatel jej může vypovědět jen z 

důvodů stanovených v zákoně.  

 

Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu 

určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem 

pronajímatele. Bez tohoto souhlasu je smlouva o podnájmu neplatná. Na rozdíl od 

nájemního bydlení může být smlouva o podnájmu vypovězena bez uvedení důvodu. 

[26] 
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Příloha 2 Kopie katastrální mapy 

 

 

 

Bytový dům Gudrichova 4, Opava 

Zahrada řešeného objektu 

Vjezd na pozemek 
 

Obrázek 2.1: Kopie katastrální mapy [k.ú.] 
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Příloha 3 Lokalita - Kylešovský kopec, letecký snímek 

 

 
 

Obrázek 3.1: Lokalita - Kylešovský kopec [archiv BD] 

 

 

 
 

Obrázek 3.2: Letecký snímek – ohraničení pozemku [archiv BD] 
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Příloha 4 Návrh zabezpečení bytu v 1.NP, chodby a schodiště v 2.NP  BD 

 

 

              Obrázek 4.1: Půdorys bytu v 1.NP [autor] 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

  Obrázek 4.2: Půdorys chodby a schodiště [autor] 
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Příloha 5 Krádeže vloupáním do bytů X rodinných domů 

 
Tabulka 5.1: Období roku 2013 Tabulka 5.2: Období roku 2012 

 

 

 
Tabulka 5.3: Období roku 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 5.1: Krádeže vloupáním do bytů X rodinných domů za období 1.1.2011 – 31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalita město Opava za 

období 01.01.2013 - 31.12.2013 

   

KRÁDEŽE 

VLOUPÁNÍM 

do 

bytů 

do 

rodinných 

domů 

   

Zjištěno 30 95 

Objasněno 6 41 

T.j. % 20 43,16 

Kriminalita město Opava za 

období 01.01.2012 - 31.12.2012 

   

KRÁDEŽE 

VLOUPÁNÍM 

do 

bytů 

do 

rodinných 

domů 

   

Zjištěno 15 76 

Objasněno 4 11 

T.j. % 26,67 14,47 

Kriminalita město Opava za 

období 01.01.2011 - 31.12.2011 

   

KRÁDEŽE 

VLOUPÁNÍM 

do 

bytů 

do 

rodinných 

domů 

   

Zjištěno 29 86 

Objasněno 10 18 

T.j. % 34,48 20,93 
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Příloha 6 Kamerový systém v Opavě, kamery ve sledovaném objektu 

 

Kamerový systém o 14 kamerách, který byl postupně budován na území města 

Opavy a je významným prostředkem pro zajišťování místních záležitostí veřejného 

pořádku a vede ke zvýšení pocitu bezpečí občanů v lokalitách, kde jsou kamery 

instalovány. Kamerový systém umožňuje provádět efektivnější výkon služby a 

umožňuje využít záznamy kamer pro orgány činné v trestním řízení nebo správní 

orgány. [13] 

 

Základní úlohou městského kamerového systému je preventivní funkce. Kamery 

jsou instalovány do míst, kde se nejčastěji pohybují občané a návštěvníci města, tam kde 

jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce. Kromě tohoto plní 

kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní 

situace. Jsou určeny k monitorování všech míst, kde je předpoklad páchaní trestné 

činnosti a jiných deliktů. [13] 

 

   Obrázek 7.1: Kamerový systém v Opavě [MP Opava] 
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Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) 

 Od poloviny roku 2011 byl u MP Opava zaveden do zkušebního provozu PCO, 

který je provozován městskou policií. V současné době je na PCO napojeno 8 objektů, 

které jsou v majetku města. PCO je součástí pracoviště operačního technika MP Opava. 

[13] 

Návrh zabezpečení  bytového domu  pomocí kamerového systému 

Řešený objekt je ve vlastnictví města Opavy, tzn. že veškeré platby  (měsíční 

nájemné) se odvádí magistrátu města. Kdyby se kriminální činnost nelepšila a mnou 

navržené zabezpečení by stále nebylo dostačující, využil bych skutečnosti, že bytový 

dům je vlastněn městem. Jako každé město má i Opava svou městskou policii (MP), 

která ke své práci využívá městský kamerový systém a na něj navazující pult 

centralizované ochrany (PCO). Proto doporučuji v budoucnu nainstalovat kamerový 

systém na plášť objektu  pokrývající také vstup do domu, instalaci kamer do společných 

prostor uvnitř objektu, tedy chodby a schodiště. To vše s napojením na pult 

centralizované ochrany MP Opava. Tímto krokem dojde k navýšení pocitu bezpečí 

nájemníků a k finančním úsporám. Tento typ ochrany je v městské policii v Opavě již 

na denním pořádku, kdy MP Opava má na PCO napojeny i jiné objekty, které vlastní 

město. Jako příklad uvádím fotbalový stadión v Městkých sadech, městskou knihovnu, 

nebo školy a školky.  

 

Připojení kamerového systému jsem ve své práci nezohledňoval, jelikož nebyly 

využity všechny prvky fyzické ochrany a doposud nedošlo k výrazné trestné činnosti. 
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Příloha 7 Návrh domovního řádu 

 

Domovní řád 

 
čl.1 

úvodní ustanovení 
 

Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových 

prostor a společných částí domů v domě ……………………………(dále jen 

SVJ), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností vlastníků domů a 

nájemců bytových a nebytových prostor je stanovena občanským zákoníkem, 

zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který nahrazuje zákon č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytu a schválenými stanovami SVJ. 

 
čl. 2  

          základní pojmy 

 
1. Bytem se rozumí soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu 

určeny k bydlení. 

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti, které jsou rozhodnutím 

stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovým 

prostory nejsou příslušenství k bytu a společné prostory domu. 

3. Příslušenství k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby 

byly s bytem používány. 

4. Společnými prostorami domu jsou části domu, určené pro společné užívání, 

zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, 

chodby, schodiště, výtahy, kočárkárny, sušárny, prádelny, ostatní společné 

prostory specifikované v prohlášení vlastníka, rozvody tepla, hlavní 

rozvody teplé a studené vody (po bytový uzávěr), hlavní rozvody kanalizace 

(až po bytovou rozbočku), rozvody plynu (až po bytový uzávěr)  a elektřiny 

(až po bytový jistič u měřiče el. energie) a dále ostatní rozvody sdělovacích 

médií a hromosvody. 

5. Vlastníkem (bytu či nebytového prostoru) se rozumí osoba nebo osoby, které 

jsou zapsány jako majitelé u Katastrálního  úřadu pro hlavní město Praha. 

6. Podnájemníkem se rozumí osoba nebo osoby, včetně právnických osob, které 

mají od jednoho vlastníka pronajatý byt či nebytový prostor, nikoli však 

společný prostor domu. 

  7.         Nájemníkem se rozumí osoba či osoby, včetně právnických osob, které mají 

pronajatý společný prostor domu nebo jeho část. 

 

        čl. 3 

           práva a povinnosti vlastníků 
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1. Základní práva a povinnosti vlastníka jsou stanoveny zákonem č. 72/1994 Sb. 

a schválenými Stanovami SVJ. 

2. Vlastník  je  povinen  řádně  užívat  byt  a  společné  části  domu  tak,  aby 

neomezoval práva ostatních vlastníků, spojená s užíváním domu. 

3. Vlastník  je  povinen  řádně  přispívat  na  provoz  domu  a  služby  částkami, 

stanovenými správcem a odsouhlasenými výborem SVJ. 

4. Vlastník je povinen předem oznámit výboru SVJ, že žádá o povolení stavební 

úpravy, a to jak v případě, kdy jde o stavbu kolaudovanou, tak i v případě, kdy 

stavba  podléhá  ohlášení  stavebnímu  odboru  Úřadu  Městské  části,  vždy, 

pokud  se  mění  vzhled  domu  a  vnitřní  uspořádání.  Pro  stavbu  a  instalaci 

venkovních rozhlasových, televizních a dalších antén a jejich svodů je třeba 

předchozího písemného souhlasu   výboru SVJ. 

5. Souhlasu SJV je třeba vždy při zásahu do rozvodu tepla, teplé užitné vody, 

studené užitné vody, kanalizace, plynu a elektřiny. 

6. Vlastník  je  povinen  v případě  déletrvající  nepřítomnosti  oznámit  písemně 

výboru SVJ   místo   svého   pobytu,   případně   adresu   či   telefon   osoby 

zplnomocněné k zpřístupnění bytu. 

7.         Vlastník nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která drží ve svém bytě. 

            K chování tří a více zvířat a k držení nebezpečných zvířat, která podléhají 

registraci, je nutný písemný souhlas výboru SVJ. Vlastník zvířat je povinen 

zajistit,  aby  ostatní  vlastníci  nebyli  obtěžováni  hlukem,  pachem  a  odpady 

těchto zvířat. 

8. Vlastník bytu je povinen do 14 dnů písemně oznámit výboru SVJ pronájem 

svého  bytu,  počet  a  jména  osob,  kterým  byt  pronajímá.  V případě  cizích 

státních příslušníků musí uvést státní příslušnost a povolení k pobytu v ČR. 

9. Vlastník je povinen výboru SVJ neprodleně oznámit, pokud se změnila jeho 

spoluvlastnická práva k domu nebo pokud svůj spoluvlastnický podíl prodal. 

 
čl. 4 

práva a povinnosti podnájemníků 

 
1.        Vlastník je povinen zajistit, aby podnájemník bez výhrady dodržoval body 2. 

až 

7. článku 3 a ostatní články domovního 

řádu. 

2. Nebude-li  dodržován  bod  1.  tohoto  článku,  bude  k odpovědnosti  

volán vlastník-pronajímatel. 

 
  čl.5 

užívání společných částí domů 

 
1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze 

a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků. 

2. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domů ve 

společných prostorách je možné jen na základě souhlasu výboru SVJ. 

3.       Způsob užívání prádelen, sušáren a mandlů stanoví výbor SVJ. 
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                                                               čl. 6 

   zajištění pořádku a čistoty v domě 

 
1. Vlastníci, nájemníci, podnájemníci a osoby s nimi společně bydlící jsou 

povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. 

2. Na chodbách a schodištích není dovoleno větrání bytů do vnitřních 

prostor domů. Vlastník je povinen zabezpečit, aby věci uložené ve sklepě 

nebyly zdrojem šíření hmyzu, hlodavců, zápachu a ohně. 

3.        Ve společných částech domů je zákaz kouření. 

4. Vlastník je povinen zajistit v zimním období úklid sněhu podle 

provedeného rozpisu domovním důvěrníkem. 

 

 

             čl.7 

      zavírání a zamykání domů 

 
1. Vlastníci,  nájemníci,    podnájemníci  a  osoby  s nimi  společně  bydlící  

jsou povinni zavírat a zamykat dům, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a 

majetku. 

 
              čl. 8 

                                                           klid v domě 

 
1. Vlastníci, nájemníci, podnájemníci a osoby s nimi společně bydlící jsou 

povinni užívat byty   a   společné   prostory   v souladu   s dobrými   mravy   

tak,   aby neobtěžovali ostatní nad míru přiměřenou poměrům. 

2. V době od 22.00 do 6.00 hod jsou vlastníci , nájemníci, podnájemníci a 

osoby s nimi bydlící povinni dodržovat noční klid. 

 
             čl. 9 

          dodržování Požárního řádu 

 
1.       Všichni obyvatelé domu jsou povinni dodržovat Požární řád. 

 
      čl. 10  

   závěrečná ustanovení 

 
1. Domovním   řádem   nejsou   dotčena   práva   a   povinnosti,   vyplývající   

ze schválených Stanov SVJ a dalších právních předpisů. 
 

 
 
 
 
 
schváleno výborem SVJ dne ……….. 
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