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Příloha k  „Pravidlům pro přidělování sociálních bytů ve městě Roztoky“ 
 
Kritéria pro výběr žadatelů o přidělení sociálního bytu ve městě Roztoky 
 
1) O sociální byt ve městě Roztoky může žádat každá zletilá osoba, která splňuje následující 

podmínky: 

a. je způsobilá k právnímu jednání 

b. je hlášena k trvalému pobytu ve městě, případně prokáže skutečný pobyt v Roztokách   

c. nachází se ve stavu bytové nouze 

d. je schopna (popřípadě spolu se společně posuzovanými osobami) hradit náklady 

spojené s budoucím bydlením. 

2) Žadatel zdůvodní, proč žádá o přidělení sociálního bytu a z jakého důvodu se do stavu bytové 

nouze dostal. 

3) Žadatel souhlasí s provedením sociálního šetření sociálním pracovníkem oddělení sociálního a 

DPS Odboru vnitřních a sociálních věcí města Roztoky a člena sociální komise v domácnosti 

žadatele k posouzení celkové sociální a ekonomické situace . 

4) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v žádosti, postupem podle ust. 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  

 

5) Hodnotící kritéria pro přidělení sociálního bytu jsou následující:  

 

 Kritérium                         počet bodů  

       1. Trvalý pobyt žadatele ve městě nebo prokazatelné vazby na město:       
            - delší než 5 let        10 bodů   - delší než 3 roky 8 bodů                    
   
            - delší než 1 rok           5 bodů  - kratší než 1 rok              3 body   

 
2. Žadatelem je osoba/domácnost s nízkým příjmem  
    (nutno prokázat doklady o výši příjmu)  
 
Celkový průměrný čistý měsíční příjem žadatele a všech členů jeho domácnosti za období předcházejících 
6 měsíců (včetně všech sociálních dávek) nepřesáhne 
i. v jednočlenné domácnosti 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy (podle údajů ČSÚ pro příslušný rok) 
ii. v domácnosti se dvěma členy 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy (podle údajů ČSÚ pro příslušný rok) 
iii. v domácnosti se třemi členy 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy (podle údajů ČSÚ pro příslušný rok) 
iv. v domácnosti se čtyřmi členy 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy (podle údajů ČSÚ pro příslušný rok ) 
v. v domácnosti s pěti a více členy 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy (podle údajů ČSÚ pro příslušný)   
        rok) 

 
     Příjem žadatele (a všech členů domácnosti) přesáhl :               0 bodů 
         nepřesáhl:                       10 bodů 
  

 
3. Žadatel má v péči nezletilé děti                   10 bodů 
      
4. Žadatel je samoživitel/ka                       5 bodů 
 
5. Žadatel je poživatelem invalidního důchodu nebo je zdravotně postiženým  
     či chronicky nemocným                     10 bodů 
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6. Žadatel je v mimořádně obtížné sociální situaci (domácí násilí, živelná katastrofa,   
    ztráta současného bydlení, hrozba vystěhování)                   10 bodů 
 
 
7. Finanční závazky vůči městu :  
- nemá          10 bodů  
- aktivně řeší splátkovým kalendářem          5 bodů 
- nesplácí                             0 bodů 
 
 
8. Na základě všech poznatků a dostupných informací o žadateli může každý člen provádějící  
     sociální šetření přidělit s uvedením důvodů                 + 10 až - 10 bodů 
 
Při rovnosti bodů se pořadí žadatelů určí podle data podání žádosti, přičemž přednost má vždy ta 
z žádostí, která má dřívější datum podání.  
 
Minimální počet bodů pro uznání nároku na sociální byt je 40 bodů. 

 
 
 
 
 


