
 
Základní pravidla a podmínky pro vrácení bytu Heimstaden: 

 V případě, že klient je v dobrém zdravotním stavu, nevrátil se z rizikových zemí ani nepřišel do kontaktu 

s rizikovými osobami, a není v karanténě, přebírce nic nebrání. 

 V případě, že klient není v dobrém zdravotním stavu, vrátil se z rizikových zemí nebo přišel do kontaktu 

s rizikovými osobami, nebo je v karanténě, k přebírce bytu nemůže dojít. 

 

Nabízené možnosti přebírky bytu:  

 Přebírky bytu se vždy účastní pouze minimální počet osob. 

 Technik a klient se potkají před domem, ve kterém se daný byt nachází, a přivítají se bez podání ruky či jiného 

bližšího kontaktu.  

 Technik a klient musí být vybaveni ochrannými pomůckami (roušky, rukavice, brýle). 

 

1) Přebírka bytu bez přítomnosti klienta v bytě 

 Klient předá technikovi všechny klíče od domu a vchodu (možno např. položit na schod, aby byl eliminován 

jakýkoliv kontakt) a odchází pryč.  

 Technik následně jde do bytu sám. 

 Technik provede standardní kontrolní prohlídku stavu bytu, veškeré případné škody a závady zaeviduje do 

protokolu o převzetí bytu a rovněž je vyfotí, aby poté mohl doložit jako důkaz. 

 V případě, že je vše bez problémů, zašleme klientovi na jeho e-mail (v případě, že bude byt předávat někdo 

jiný, na základě plné moci, je třeba sdělit e-mailovou adresu této osoby) scan protokolu. V případě, že klient 

(případně zastupující osoba) e-mailový kontakt nemá, zašleme mu kopii protokolu poštou. 

 V případě, že bude zjištěna jakákoliv závada nebo škoda, bude toto v protokolu uvedeno, včetně 

fotodokumentace závady. Technik na protokol vyznačí, kde se má všude klient podepsat, pokud klient 

odmítne protokol podepsat, technik tuto skutečnost zaznamená v protokolu. Následně zašleme scan protokolu 

klientovi na jeho e-mail (v případě, že bude byt předávat někdo jiný, na základě plné moci, je třeba sdělit e-

mailovou adresu této osoby). V případě, že klient (případně zastupující osoba) e-mailový kontakt nemá, 

zašleme mu kopii protokolu poštou. Vzniklá škoda bude následně pokryta ze složené jistoty (kauce) a 

v případě, kdy jistota (kauce) uhrazena není, bude klientovi vzniklá škoda refakturována. 

 

2) Přebírka bytu za účasti klienta v bytě 

 Technik a klient musí být vybaveni ochrannými pomůckami (roušky, rukavice, brýle). 

 Klient musí technikovi podepsat čestné prohlášení potvrzující, že klient je v dobrém zdravotním stavu, nevrátil 

se z rizikových zemí ani nepřišel do kontaktu s rizikovými osobami, ani není v karanténě. V případě, že klient 

toto prohlášení odmítne podepsat, přebírku bytu za jeho účasti není možno realizovat, viz. informace níže. 

 Následně jdou společně do bytu, přičemž je podmínkou po celou dobu dodržovat všechna bezpečností 

opatření a doporučení (vzdálenost minimálně čtyři metry, ideálně, aby se každý pohyboval v jiné místnosti).  

 Technik provede standardní kontrolní prohlídku stavu bytu, veškeré případné škody a závady zaeviduje do 

protokolu o převzetí bytu a rovněž je vyfotí, aby poté mohl doložit jako důkaz. Na tyto závady technik rovněž 

klienta upozorní, aby si je klient následně mohl rovněž prohlédnout.  

 V případě, že je vše bez problémů, odcházejí jak technik, tak klient z bytu. Poté zašleme klientovi na jeho e-

mail (v případě, že bude byt předávat někdo jiný, na základě plné moci, je třeba sdělit e-mailovou adresu této 

osoby) scan protokolu. V případě, že klient (případně zastupující osoba) e-mailový kontakt nemá, zašleme mu 

kopii protokolu poštou. 

 V případě, že bude zjištěna jakákoliv závada nebo škoda, bude toto v protokolu uvedeno včetně pořízení 

fotodokumentace. Technik na protokol vyznačí, kde se má všude klient podepsat, pokud klient odmítne 

protokol podepsat, technik tuto skutečnost zaznamená v protokolu. Následně zašleme scan protokolu klientovi 

na jeho e-mail (v případě, že bude byt předávat někdo jiný, na základě plné moci, je třeba sdělit e-mailovou 

adresu této osoby). V případě, že klient (případně zastupující osoba) e-mailový kontakt nemá, zašleme mu 

kopii protokolu poštou. Vzniklá škoda bude následně pokryta ze složené jistoty (kauce) a v případě, kdy jistota 

(kauce) uhrazena není, bude klientovi vzniklá škoda refakturována.  

 

V případě, že klientův zdravotní stav přebírce bytu nebrání, avšak klient nebude souhlasit s přebírkou bytu 

bez jeho účasti anebo odmítne podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu, nebude možno přebírku 

realizovat (nutno zaznamenat v protokolu). Klient tak nadále zůstane bezesmluvním uživatelem bytu a 

vzniká mu povinnost hradit předpis za bezesmluvní užívání bytu. 


