
Diskriminace v bydlení 

Situace 1 

Pronájem bytu 2+1 v ulici Pod Lipami, Třebíč 
 
Makléř: Novák, prosím. 
 
Zájemkyně: Dobrý den, u telefonu Horváthová. Já bych měla zájem o byt 2+1 na ulici 
Pod Lipami v Třebíči. Je ještě volný? 
 
Makléř: Ano, ten je ještě volný. 
 
Zájemkyně: A byla by možná nějaká prohlídka? 
 
Makléř: No určitě. Já jsem přeslechl Vaše jméno, paní? 
 
Zájemkyně: Jana Horváthová. 
 
Makléř: Horváthová? 
 
Zájemkyně: Ano. 
 
Makléř: Hm… Chci se zeptat, nejste náhodou Romka? Protože pan majitel měl takový 
požadavek, že Romy nechce, měl s nimi špatnou zkušenost. 
 
Zájemkyně: No, jsem Romka a to je nějaká překážka? 
 
Makléř: Tak to se omlouvám, protože pan majitel má jasně požadavek, že ne. 
 
Zájemkyně: Dobře no, ale pan majitel mě vůbec nezná a předem mě odsuzuje. 
 
Makléř: Já Vás vůbec neodsuzuju. 
 
Zájemkyně: Vy ne, ale pan majitel. 
 
Makléř: Pan majitel určitě nějaký důvod má. Měl s nimi nějaký incident. 
 
Zájemkyně: Já to respektuju, že nejste majitel, ale prostě je to takové nefér. 
 
Makléř: No, je to nefér. Já s tím nic neudělám, protože pan majitel měl takovou 
špatnou zkušenost, on jasně řekl, že ne. Já Vám jenom tlumočím. 
 
Zájemkyně: Dobře, chápu, nic se neděje. 
 
Makléř: Je mi to líto. Mějte se hezky, na shledanou. 
 
Zájemkyně: Na shledanou. 
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Diskriminace v bydlení 

Situace 2 

Pronájem bytu 3+1 na ulici Hlavní, Česká Lípa 

 

Makléřka: Prosím? 
 
Zájemce: Dobrý den, u telefonu Horváth. Já bych měl zájem o byt 3+1 na ulici Hlavní. 
 
Makléřka: To myslíte ten 70 metrů čtverečních? 
 
Zájemce: Ano, ten. Byla by možná prohlídka? 
 
Makléřka: Ano, já mám prohlídky ve čtvrtek a v pátek. 
 
Zájemce: Dobře. A prosím Vás, já mám takovou špatnou zkušenost, nevadí, že jsem 
Rom? 
 
Makléřka: To mi nevadí. Spíš jde o to, aby se tam platilo nájemné a ten byt se udržoval. 
Že jste Rom, to nevadí. Takže kdy můžete přijít na prohlídku? 
 
Zájemce: Ve čtvrtek v deset by se mi to hodilo. 
 
Makléřka: Dobře, tak jsme domluveni. Ve čtvrtek v deset před domem. Adresa je 
Hlavní 8. 
 
Zájemce: Dobře, děkuji, na shledanou. 
 
Makléřka: Na shledanou. 

  



3 

Diskriminace v bydlení 

Situace 3 

Pronájem bytu 2+kk na ulici Říční, Kolín 

 

Makléřka: Haló? 
 
Zájemce: Dobrý den, Balog u telefonu. Prosím Vás, Vy nabízíte ten byt 2+kk na ulici 
Říční? 
 
Makléřka: Ano, ano, nabízím, je stále volný. Kolik by Vás bylo? 
 
Zájemce: Jsme dva. Dva dospělí, žádné děti. 
 
Makléřka: Jo, to by šlo. 
 
Zájemce: A kolik tam je nájem prosím Vás? 
 
Makléřka: Ten byt vychází celkově na osm tisíc korun. Z toho je šest tisíc nájem a dva 
tisíce záloha na energie. Na začátku se platí kauce ve výši jednoho nájmu. 
 
Zájemce: Dobře. A prosím Vás nebude vadit, že jsem Rom? 
 
Makléřka: Noo, nejsem si jistá. Možná by to majiteli mohlo vadit. 
 
Zájemce: Dobře, děkuji, na shledanou. 
 
Makléřka: Na shledanou. 


