
Domovní řád pro byty v režimu azylového domu 

                 Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235 

                                       Armáda spásy 

                                               I. 

                                 Úvodní ustanovení 

1. Byt v režimu azylového domu (dále jen byt) je určen pro uživatelky azylového domu, kterým 

se jejich sociální situace stabilizovala.  

2. Byt slouží k přechodnému pobytu na dobu určitou zpravidla v délce 1 roku. 

3. Podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální služby v bytě uživatelka souhlasí s domovním 

řádem, se kterým byla seznámena ve všech jeho bodech. 

4. Náležitosti týkající se sociální oblasti vyřizuje sociální pracovnice pro byty a záležitosti 

provozní oblasti hospodářka. 

5. V době užívání bytu si uživatelka šetří určitou finanční částku na budoucí kauci vlastního 

bydlení. 

                               

                                                                              II. 

                                             Zahájení a ukončení pobytu v bytě 

1. Ubytování v bytě začíná dnem podpisu smlouvy, formuláře o převzetí inventáře a klíčů.  

2. Ubytování v bytě končí ukončením smlouvy. Důvody pro ukončení smlouvy jsou součástí 

Smlouvy o poskytnutí sociální služby, viz bod V. 

3. Při ukončení je uživatelka povinna předat bytovou jednotku v pořádku a čistotě, včetně 

inventáře jednotlivých pokojů a klíčů sociální pracovnici pro terénní byty.  

                                                                             III. 

                                                      Úhrada pobytu v bytě 

1. Uživatelka bytu platí ubytovací poplatek ve výši stanovené azylovým domem osobně v 

kanceláři sociální pracovnice.  

2. Veškeré poplatky spojené s kabelovou televizí hradí uživatelka na vlastní náklady.  

3. Úhrada se nevrací ani nesnižuje, pokud uživatelka nebyla v placeném období v bytě přítomna. 

4. V případě předčasně rozvázané smlouvy je poplatek za ubytování uživatelce vrácen v 

adekvátní výši dle data ukončení smlouvy.    

                                                                             IV. 

                                                              Udržování pořádku v bytě 

1. Uživatelka je povinna udržovat čistotu a pořádek. 

2. Sociální pracovnice zjišťuje při pravidelných návštěvách, zda je péče o byt a společné prostory 

domu, jejichž úklid uživatelce přináleží, v pořádku.  

                                                                              V. 

                                                                Soužití obyvatel 

1. Je povinností uživatelky bytu pečovat o dobré soužití se sousedy a vyhýbat se všemu, co ruší 

vzájemné dobré vztahy v domě.  

2. Uživatelka je povinna dodržovat noční klid v době od 22.00 h. do 6.00 h. 

                                                                          

                                                                            VI. 

                                                                         Návštěvy 

1. Uživatelka bytu má možnost přijímat soukromé návštěvy v době od 8.00 h. do 22.00 h.  



2. Za veškeré jednání návštěvy nese plnou odpovědnost uživatelka.  

3. Návštěvy přes noc jsou povoleny pouze v případě předchozí domluvy se sociálním 

pracovníkem. 

 

VII. 

Vstup do bytu 

1. Pověření zaměstnanci azylového domu mají právo vstupovat do bytů za účelem kontroly 

užívání prostor. Tyto kontroly jsou prováděny tak, aby v co nejmenší míře narušovaly 

soukromí ubytovaných osob, a jsou realizovány dle pravidel stanovených ve vnitřní směrnici 

zařízení.  

2. Je povinností uživatelky byt zpřístupnit pověřeným zaměstnancům. 

                                                                            VIII. 

                                  Odpovědnost uživatelky za svěřené věci a zaviněné škody 

1. Uživatelka odpovídá za věci jí zapůjčené do osobního užívání (inventář) a klíče k bytu. Tuto 

odpovědnost stvrdí svým podpisem při uzavírání smlouvy. 

2. Povinností uživatelky je neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození těchto věcí sociální 

pracovnici.  

3. V případě ztráty inventáře nebo klíčů je uživatelka povinna uhradit jejich náklady.  

4. Uživatelka odpovídá za škody způsobené na inventáři nebo na bytě vlastní nedbalostí nebo 

úmyslem dle obecně závazných právních předpisů. 

5. Uživatelky jsou zodpovědné za případné vzniklé nedoplatky na elektřině, vodě a plynu. 

6. Za osobní věci uživatelky a návštěvy nese odpovědnost sama uživatelka.  

7. Bez souhlasu hospodářky se v bytě nesmí přemisťovat nábytek, není dovoleno lepit cokoli na 

stěny nebo zatloukat hřebíky. Opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě jsou zakázány. 

Osobní spotřebiče pro používání na bytě musí mít uživatelka nahlášené a schválené 

hospodářkou. 

8. Uživatelce bytu je zakázáno měnit zámek od dveří.  

9. Pro svou ochranu uživatelka bytu kontroluje společně s pověřenými zaměstnanci stav 

elektroměru, vodoměru a plynoměru. 

                                                                            IX. 

                                                              Podávání stížností  

1. Metodika podávání podnětů, připomínek a stížností je vyvěšena společně s Domovním řádem 

pro terénní byty ve vnitřních prostorách bytu.  

2. Schránka na stížnosti je umístěna v suterénu Domu pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, 

736 01 Havířov-Město.  

                                                                              X. 

                                                               V bytě je zakázáno 

1. Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory, tj. otevřený prostor na balkóně.  

2. Používat elektrické spotřebiče, které nejsou schválené. 

3. Používat jakékoli formy násilí. 

4. Vnášet do bytu alkohol, drogy nebo je v bytě konzumovat. 

5. Vnášet do bytu pornografické materiály, zbraně nebo nebezpečné předměty. 

6. Vstupovat do bytu v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek a se zjevným úmyslem 

agresivního chování. 

7. Přechovávat jídlo mimo určené prostory. 



8. Manipulovat s nábytkem bez svolení pověřeného zaměstnance. 

9. Veškeré projevy nevhodného sexuálního chování a obtěžování či vulgárního vystupování.  

10. Hraní hazardních her, hlučná zábava, nedodržování nočního klidu. 

11. Narušovat dobré soužití v domě. 

12. Přechovávání domácích zvířat. 

                                                                             XI. 

                                                      Hrubé porušení domovního řádu 

1. Vstupovat pod vlivem alkoholu, omamné látky (s výjimkou tabákových výrobků) do bytu. 

Vnášet a konzumovat v bytě alkohol, omamné látky (s výjimkou tabákových výrobků), jiné 

nebezpečné látky a věci, vnášet zbraně, pedofilní a pornografické materiály (v tištěné i 

elektronické podobě). 

2. Agresivní a vulgární chování, jakékoliv formy fyzického nebo psychického násilí. 

3. Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory. 

4. Neplacení poplatku za ubytování v bytě.  

5. Přijímání návštěv mimo určenou návštěvní dobu. 

Hrubé porušení domovního řádu může být důvodem pro předčasné ukončení smlouvy. 

                                                                             XII. 

                                                                Práva a povinnosti 

Uživatelka bytu má právo: 

1. Na poskytnutí ubytování. 

2. Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv. 

3. Na poskytování služeb v souladu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby. 

4. Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod. 

5. Na respektování svého náboženského vyznání. 

6. Na respektování svého soukromí. 

7. Na ochranu osobních údajů. 

8. Na sociální poradenství.  

9. Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu v terénním bytě.  

10. Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace.  

11. Spolupodílet se na tvorbě Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

12. Aktivně spolupracovat při procesu individuálního plánování. 

13. Nahlížet do svých spisů v papírové i v elektronické podobě. 

14. Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu. 

15. Uživatelkám i dětem musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními normami 

České republiky. 

Uživatelka bytu je povinna: 

1. Dodržovat všechny řády, Smlouvu o poskytnutí sociální služby a směrnice, se kterými byla 

prokazatelně seznámeny. 

2. Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace s pověřenými zaměstnanci. 

3. Podílet se dle pokynů pověřených zaměstnanců na udržování pořádku v bytě a společných 

prostor domu, jejichž úklid uživatelce přináleží. 

4. Dbát na osobní hygienu svou i svých dětí. 

5. Hlásit neprodleně zaměstnancům každé podezření na výskyt parazitů, nakažlivé a infekční 

nemoci své i svých dětí. 



6. Ve zcela výjimečném případě na požádání pověřeného zaměstnance umožnit přístup k 

osobním věcem, z důvodu zajištění bezpečnosti dle pravidel stanovených ve vnitřní směrnici 

zařízení.  

7. Dbát na to, aby měla své osobní doklady v pořádku a v platnosti. 

8. Nahlásit sociální pracovnici opuštění bytu na dobu delší než jeden den. 

9. Zacházet s inventářem bytu šetrně a při ukončení poskytování služby jej vrátit v 

nepoškozeném stavu. Uživatelka plně odpovídá za škodu, kterou způsobila ona nebo její děti. 

 

                                                                           XIII. 

                                                                          Závěr 

1. Jakékoliv změny v Domovním řádu pro byty schvaluje ředitelka a její přímý nadřízený. 

Jednotlivé body domovního řádu se individuálně přizpůsobí uživatelkám a to formou dohody, 

např. ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby. 

2. Ukáže-li se, že některá z uživatelek není ochotna podřídit se Domovnímu řádu, může jí být na 

základě rozhodnutí ředitelky ihned ukončeno poskytování služby. 

3. Text řádu je přístupný všem zaměstnancům a všichni jsou s ním prokazatelně seznámeni.  

4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016 a platí do odvolání. 

Důležitá telefonní čísla: 

Dům pro matky s dětmi 773 770 150 

Sociální pracovník pro terénní byty 773 770 152 

Nonstop havarijní služba 596 416 270 

Hasiči 150 

Záchranná služba 155 

Policie 158 

__________________________                                             ______________________________ 

   Mgr. Blanka Wlosoková                                                                        Bc. Tomáš Surovka                                                                                                                                              

             ředitelka                                                                                          oblastní ředitel 

                


