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Bytové družstvo HLIVICKÁ 
Hlivická 424 
181 00 Praha 8 - Bohnice 

 
Žádost o zařazení do výběrového řízení na nájem bytové jednotky č. 30, Hlivická 418, Praha 8 
 
Upozornění:  
V případě zájmu vhoďte do uvedeného termínu svou cenovou nabídku v zalepené obálce s označením „Nabídka 
na nájem bytu“ do schránky Bytového družstva HLIVICKÁ přímo v objektu Hlivická 424.  
V ostatních případech nebude Vaše nabídka akceptována jako platná!!! 
 

1) Vyplňuje Žadatel o účast ve výběrovém řízení 

a) Příjmení a jméno  

b) Společnost, včetně IČ, pokud by byla  
smlouva uzavřena na firmu 

 

c) Datum narození  

d) Trvale bytem  

e) Telefonický kontakt  

f) E-mail  

g) Nabízená částka za základní nájem 
(jedná se o částku za čistý nájem – bez 
poplatků za služby a energie uvedených 
v bodu 2, písm. i)) 

 

h) Celkový počet osob, které by v bytě bydlely  

i) Délka pobytu na předchozí adrese (počet 
roků) 

 

j) Insolvenční či exekuční řízení v předchozích 
24 měsících (ANO/NE) 

 

k) Neuhrazené poplatky za ubytování či služby 
na předchozí adrese (ANO/NE) + případná 
výše. 
Upozornění: v případě vzniku oprávněné 
pochybnosti o správnosti uvedených údajů 
lze požadovat kontakt na předchozího 
ubytovatele z důvodu ověření. 

 

 

2) Informace o bytové jednotce a výběrovém řízení, jehož se žádost o účast týká  

a) Byt č.  30 

b) Na adrese Hlivická 418, 181 00 Praha 8 – Bohnice 

c) Dispozice bytu  1+kk, 47 m2 

d) Upřesnění dispozic bytu 
Byt má 1 pokoj, předsíň, kuchyňský kout, koupelnu s WC, 

lodžii s komorou a sklípek 

e) Nadzemní podlaží 15 ze 16 

f) Vlastník bytu Bytové družstvo HLIVICKÁ, IČ 25629701 

g) Termín pro podání nabídek 5.1.2020 (včetně) 

h) Minimální stanovená částka za základní nájem 
ze strany vyhlašovatele výběrového řízení 
(Bytové družstvo HLIVICKÁ)  

= 9.800,- Kč 
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i) Další poplatky – měsíční zálohy 
(nezahrnuté do předchozího bodu) 

+ záloha na služby (SV, TUV,) ve výši 600,- Kč/osobu 
+ záloha na teplo ve výši 800,- Kč/byt 

j) Požadovaná kauce – bude složena při podpisu 
smlouvy 

ANO, ve výši 3 x částka dle bodu 1) písm. g) 

k) Doplňující informace 
Nájemní smlouva na dobu určitou, tj. od 1.2.2020 - do 

31.1.2021 s možností jejího prodloužení (případně termín 
dle dohody) 

 
 

3) Prostor pro další vyjádření Žadatele (lze využít i přílohu) 

 
 
 
 
 
 
 

Žadatel bere na vědomí, že uvedení nesprávných či neúplných informací může být důvodem pro vyřazení z výběrového řízení. 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Udělujete tímto souhlas společnosti Bytové družstvo HLIVICKÁ, se sídlem Hlivická 424/8, 181 00 Praha 8- 
Bohnice, IČ: 25629701,. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) 
zpracovávala osobní údaje uvedené na str. 1 této Žádosti o zařazení do výběrového řízení na nájem bytové 
jednotky v objektu Hlivická, Praha 8. 
 
1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného 

souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zaevidování Vaší žádosti, prověření správnosti uvedených údajů 

v dostupných evidencích a případné Vaše oslovení po dokončení tohoto výběrového řízení. Tyto údaje 

budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku. 

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu či datové zprávy na kontaktní údaje 

společnosti, tj. Bytové družstvo HLIVICKÁ, Hlivická 424/8, 181 00 Praha 8- Bohnice, Datová schránka: 

seztpv4. 

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat 

omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů dalším subjektům, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 
 
V ……………………………………………… dne …………………………………  ……………………………………………… 
         (Vlastnoruční podpis žadatele) 


