
Práce se stížnostmi
v bytech pro osoby v sociální tísni



Schéma řešení stížností na OBF

30 dní (+ 30)

Základní schéma postupu řešení stížností

podnět šetření

nastavení 
opatření 

a informování 
stěžovatele

realizace a 
vyhodnocování 

zavedených 
opatření



Jak se tvoří stížnost

• hluk
• cizí lidé v domě
• nepořádek 
• hmyz

• rasismus

Komunikace sousedů 
s nájemníkem

Komunikace sousedů 
se správcovskou firmou

Sociální služba neví o tom, 
že nájemník porušuje 

domovní řád

Nájemník si nemyslí, 
že porušuje domovní řád



Šetření

• Identifikace zdroje informací („pán na chodbě říkal“ vs. Pan XY říkal)

• Přesná identifikace zdroje problémů („bordel“ vs tupé rány do zdi)

• Četnost a čas („furt“ vs „každý večer po desáté“)

• Ověření informací u ostatních sousedů

• Zasahovala MČ/PČR? – pokud ano, ověřit



Opatření

1. Písemná výzva k odstranění k nápravě a závadového jednání
U méně závažných, prvních prohřešků proti domovnímu řádu. Text je individuální, nicméně vychází ze 3 vzorů, které jsou odstupňovány dle závažnosti: 

1)upozornění na dodržování domovního řádu 2)výzva k okamžitému odstranění závadového stavu 3)důrazná výzva před zasláním výpovědi z nájmu

2. Pozvání na osobní pohovor na OBF MHMP

V mnoha případech, kdy jsou stížnosti opakované, se osvědčilo osobní jednání buď za přítomnosti ředitele OBF, či poradců pro nájemce. Je možné přizvat i 

další osoby užívající byt, či doprovázejícího sociálního pracovníka

3. Sestavení plánu nápravy

Zpravidla v kombinaci s předchozím bodem. S nájemníkem je sestaven plán činností, které mohou vést k odstranění závadového stavu. Absence plánu, 

nebo jeho porušování vedou k ukončení nájemní smlouvy.

4. Výzva k vystěhování a ukončení NS
Pokud jde o hrubá porušení domovního řádů, či opakovaná porušení/domluva není možná, je přistoupeno k ukončení NS. V případě, že dochází ke kumulaci 

stížností a stoupá sousedské napětí, nicméně povaha porušování domovního řádu není závažná a lze předpokládat, že v jiném prostředí by ke stížnostem 

docházet nemuselo, bývá nájemníkům, na něž je stěžováno, nabízeno stěhování do jiného obecního bytu.



Co může pomoct
• Nájemník zná postupy OBF při řešení stížností

• ví, že pokud je v právu, nemusí se obávat 

• ví, že pokud porušuje domovní řád, 

mohou z toho plynout následky a jaké jsou

• funkční komunikace mezi nájemníkem - NNO - OBF

• majitel komunikuje s nájemníkem

• majitel informuje NNO

• nájemník komunikuje s NNO

• nájemník má mít reálnou možnost svojí situaci změnit

• možnost výměny bytu

• finance na odhlučnění

• sousedství nepřesáhlo frustrační toleranci



Stížnosti na BOST - přehled

• Z 401 zabydlených domácností evidujeme stížnosti na 96 z nich

• U 44 z nich evidujeme opakované / kumulované stížnosti

• U 18 z nich došlo k rozhodnutí o vystěhování

55%
neopakovaných

60%
potížistů skončí

76 %
není problém


