
Příloha č. 3 

Příloha č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu – vymezení drobných oprav v bytě a nákladů 
spojených s běžnou údržbou 

Schváleno Radou Města Týniště nad Orlicí svým usnesením č. 73 ze dne 20. 1. 2014. 

I. 

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu 

a je ve vlastnictví pronajímatele. 

II. 

Za drobné opravy se považují tyto opravy a výměny: 

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt. Nájemce 

hradí všechny opravy vrchních částí podlah bez ohledu na druh provedení podlah a podlahových krytin, a 
to jak u všech obytných místností, tak u příslušenství bytu včetně balkónů. Pokud se však prokáže, že 

podlaha nebo podlahová krytina je po dlouholetém (řádném) užívání natolik opotřebena, že je nutná celková 
výměna, má nájemce právo na provedení výměny bez své finanční účasti. 

b) opravy jednotlivých částí oken a dveří, jejich součástí a výměny zámků, kování a klik. Nájemce bytu je 

povinen hradit opravy jednotlivých částí oken a dveří. Jednotlivou částí okna se přitom rozumí i celé křídlo, 

pokud jinak není třeba celé okno vyměnit. Do této skupiny drobných oprav patří i zasklení jednotlivých částí 
i celého okna, a to bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo zaviněním nájemce bytu nebo 

povětrnostními vlivy. Dále opravy a výměny částí obložení okenních parapetů, výměny těsnění oken a dveří. 

c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, 
zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního 

vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech. Pokud jde o výše uvedená zařízení, vztahuje se 
povinnost nájemce na úhradu nákladů nejen jejich oprav, ale také jejich výměnu. To platí i v případě, že 

jsou umístěny mimo byt pod uzavřením. Nájemce je hradí, neboť jsou součástí bytu a patří k jeho vybavení, 

pokud slouží výhradně pro jediný byt. Opravy elektroinstalace hradí pronajímatel, pokud nebyla poškozena 
nájemcem bytu. 

d) opravy uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt 

e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku. Nájemce nehradí výměnu 

hlavního uzávěru vody pro byt, který je součástí vodoinstalace v domě. 

f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody 

III. 

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, 
digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských 

sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, ventilátorů, vestavěných a přistavěných skříní. 

U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, 
elektrických přímotopů, kotlů etážového topení na pevná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních 

armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů 
ústředního vytápění. 

IV. 

Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci III. 

V. 

Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí 

jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích II. a III., jestliže náklad na 

jednu opravu nepřesáhne částku 500,- Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a 
časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné 

náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na 
tuto opravu nezapočítávají. 

VI. 



Za náklady spojené s běžnou údržbou se považují náklady na udržování a čistění bytu, které se provádějí 

obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky, revize a čistění předmětů uvedených 

v odst. III., malování včetně omítek, čistění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění 
zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry (dveří, oken, vestavěného nábytku aj.). Dále 

též odhmyzování – desinfekce, deratizace a desinfekce bytů (jestliže se však tato práce provádějí v celém 
domě včetně společných prostor a bytů, hradí je pronajímatel, pokud zdroj nečistoty a hmyzu není 

v bytech). Jedná se vlastně o režim úhrady. Čistění komínů je jednou ze služeb zajišťovaných 
pronajímatelem související s užíváním bytu a nájemci hradí skutečně vynaložené náklady spojené s touto 

službou. 

VII. 

Výjimečné případy mohou být řešeny individuálně po dohodě obou stran. 

  

Ing. Matička Jaroslav, v. r., starosta města 

 


