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2. Sociální nadační fond hl. m. Prahy



1. Základní představení Fondu podpory bydlení 

VDV
• Inspirace: Krizovým fondem zřízeným v r. 2017 v souvislosti s brněnským 

projektem Rapid Re-housing a administrovaným PSB (příspěvky na pomoc 
s dluhem na nájmu)

• Zřizovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

• Vznik: duben / srpen 2020

• Financování: postupně 4 individuální granty hl. m. Prahy (v celkové výši 
2,7 mil. Kč)

• Podmínky využití: Statut fondu schválený správní radou



2. Účel a možní žadatelé o příspěvky z FPD VDV

• Účel:

1. usnadnění zabydlování (stěhování, vybavení bytu, připojení energií 
apod.)

2. prevence ztráty bydlení (dluhy na nájemném, službách a energiích)

• Možní žadatelé:

• Původně: stávající či budoucí nájemci bytů HMP nesvěřených městským 
částem využívající podpory sociální služby

• Od 2. dotace rovněž: osoby, které jsou nebo se mohou stát nájemci na 
území HMP (bez ohledu na vlastníka bytu) (kauce a 1. nájem)



3. Podmínky a proces posouzení žádostí 

o příspěvek

• Poskytnutí příspěvku má být „poslední instancí“, tzn. že má být 
poskytnut až tehdy, kdy neuspěly pokusy o vyřešení situace 
prostřednictvím standardních nástrojů

• U příspěvku na prevenci musí vést k udržení bydlení.

• Maximální výše příspěvku: 

• spojeného s nastěhováním – 15 tisíc Kč s výjimkou příspěvku na kauci 
nebo první nájemné, kde je stanovena maximální výše 30 tisíc Kč

• spojeného s udržením bydlení – 3 měsíční nájmy a zálohy na služby



4. Žádost o příspěvek

• Žádost o příspěvek předkládá ve spolupráci s žadatelem (nájemcem) 
klíčový pracovník na předepsaném formuláři.

• Náležitosti:

• Popis životní situace

• Příjmy a výdaje domácnosti

• Popis důvodu žádosti, vč. faktorů, které vedly k vzniku situace, kroků, 
které byly uskutečněny s cílem řešit situaci

• Návrh výše příspěvku a jeho zdůvodnění

• Plán prevence opakování krizové situace, resp. stabilizace situace



5. Rozhodování o žádosti

• pětičlenná odborná komise (hlasování per rollam)

• každá žádost má svého zpravodaje (rotující role)

• možnost vyžádání doplňujících informací od klíčového pracovníka

• Lhůty pro vyřízení žádosti:

• do 5 pracovních dnů (v případě žádosti o příspěvek na náklady 
spojené s nastěhováním nebo u nákladů spojených s udržením bydlení 
do výše 1 nájmu), 

• do 10 pracovních dnů (v ostatních případech)



6. V případě schválení žádosti

• 5 pracovních dnů na administraci příspěvku

• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku mezi VDV a žadatelem.

• Výplata na základě příkazní smlouvy formou přímé platby
(pronajímateli či poskytovateli služby), úhradou faktury vystavené na 
VDV, popř. jinak na základě dohody.

• (Aktuálně problém ze strany Úřadu práce – neuznávání nákladů na 
bydlení uhrazených přímou platbou nadací.)



7. Využití prostředků fondu

• Celkem dosud podáno 111 (+13) žádostí. 

• Měsíčně v průměru 7,5 žádostí.

• V 76 % žádáno o příspěvek na udržení nájemního bydlení. 

• Ve 24 % žádáno o příspěvek spojený se získáním nájemního bydlení, 
resp. se zabydlením.



8. Nejčastější důvody

• dopady opatření proti šíření COVID-19 

• zdlouhavé vyřizování dávek na bydlení či jejich zpožděná výplata

• snížení dávek nebo ztráta nároku na dávky

• ztráta práce/neúspěšné hledání práce

• zhoršený zdravotní stav/nemoc

• změna složení domácnosti

• pochybení magistrátu při správě nájemních vztahů

• neplacení výživného ze strany otce

• špatná orientace v systému

• souběh placení nájmu na ubytovně či v azylovém domě a v nově 
pronajatém bytě



9. Skladba žadatelů

• Z hlediska typu domácnosti:

• v 65 % byly žadateli rodiny s nezletilými dětmi (z toho 36 % rodiny 
samoživitelek)

• ve 35 % byly žadateli bezdětné domácnosti

• Z hlediska vlastníka bytu:

• 63 % byty HMP nesvěřené městským částem

• 22 % byty soukromých vlastníků

• 15 % byty městských částí

• klienti celkem 13 organizací (nyní už 16)



10. Požadovaná a přiznaná výše příspěvků

• Vyplaceno bylo celkem 103 příspěvků (ze 111 – 4 zamítnuty, 2 stornovány 
žadatelem, 2 odloženy).

• 2/3 vyplaceny v požadované výši a 1/3 v nižší výši.

• Průměrná výše požadovaného příspěvku - 20.962 Kč.

• Průměrná výše vyplaceného příspěvku – 18.786 Kč.



11. Dopady poskytnutí příspěvku

• Jen částečný přehled o dopadech (pouze u nájemců HMP nesvěřených 
MČ).

• U 62 žadatelů poskytnut příspěvek na úhradu dluhu. 

• Z toho 49 hrozila vážně ztráta bydlení.

• Z nich po několika měsících 12 zcela bez dluhu; u 11 došlo k vážnému 
znovuzadlužení.

• 8 případů opakované žádosti.

• Plán: hlubší analýza dopadů



12. Sociální nadační fond hl. m. Prahy

• Financování:

• Hl. m. Praha – vstupní vklad 10 mil. Kč

• donoři, cílený fundraising

• Podpora bydlení jednou ze 4 podporovaných oblastí (další: podpora 

pěstounské péče, podpora nezávislého života osob s postižením a podpora 

řešení specifické životní situace)

• Forma podpory: dar i bezúročná zápůjčka

• Spuštění: léto 2022



13. Sociální nadační fond hl. m. Prahy (pokrač.)

Oproti FPB možno žádat také např. na:

• Příspěvky na získání bydlení a náklady s tím spojené 

• úhradu provize za realitní zprostředkování uzavření nájemní smlouvy

• na úhradu pojištění odpovědnosti nájemce za škodu 

Příspěvky na udržení si bydlení 

• na úhradu nákladů na bydlení ve chvíli neočekávatelné a krizové 

neschopnosti žadatele hradit tyto náklady (např. z důvodu úmrtí v rodině, 

nemoci či hospitalizace)



14. Sociální nadační fond hl. m. Prahy (dokončení)

Darování domova

• Příspěvek ve formě opakovaného daru ve výši max. 5 000 Kč na úhradu 

pravidelných nákladů spojených s bydlením žadatelům, kteří dočasně 

nemají možnost svou sociální, ekonomickou a bytovou situaci řešit jinak

Podpora činnosti městské nájemní agentury

• Příspěvek pro vlastníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s MNA, na úhradu 

škody způsobené nájemcem a dlužného nájemného 

• na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu pro nájemce nebo 

podnájemce



Díky za pozornost!

Dotazy?

jan.snopek@socialnibydleni.org


