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4. Zabydlení rodin

Jan Milota

Příprava	bytového	fondu	byla	pro	inovaci	klíčovou	součástí	úvodního	plánování.	Projekt	měl	ga-
rantovaný	 počet	 bytových	 jednotek	 vhodných	 jak	 velikostí,	 tak	 svým	umístěním	 pro	 zvolenou	
cílovou	skupinu.	Bez	jasně	vymezeného	a	garantovaného	bytového	fondu	alokovaného	pro	inovaci	
nebylo	možné	spustit	oficiální	fázi	projektu	–	nábor	rodin.	

Inovační	řešení	principiálně	oddělovalo	pronajímatele	a	jeho	zájmy	od	poskytovatele	podpory	za-
bydleným	domácnostem	 (poskytovatele	 sociálních	 služeb).	Jedním	 z	 nutných	důsledků	 tohoto	
rozdělení	kompetencí	byl	požadavek,	aby	pronajímatel,	tzn.	majitel	nebo	disponent	bytů	poskyt-
nutých	pro	realizaci	projektu	garantoval	neměnný	počet	vhodných	bytových	jednotek.	

Bytové	jednotky	poskytoval	pronajímatel	výhradně	pro	zabydlení	domácností	přizvaných	do	pro-
jektu,	podílel	 se	na	 rozhodování	o	zabydlení	konkrétních	domácností	do	konkrétních	bytů	 jas-
ně	vymezeným	způsobem,	garantoval	uzavření	nájemní	 smlouvy	podle	dohodnutých	podmínek	
a	k	předem	dohodnutému	termínu.	

    

4.1 praktické mapování Bytového fondu 

V	přípravné	fázi	projektu	byl	rovněž	mapován	vymezený	bytový	fond.	Mapování	znamenalo	pro-
hlídku	všech	bytů	poskytnutých	do	programu,	pořízení	fotodokumentace	a	základních	informací	
o	bytové	jednotce.	Mezi	nejpodstatnější	získávané	informace	patřilo:	

- Adresa	 a	 základní	 popis	 sousedství	 (počet	 bytů,	 občanská	 vybavenost,	 případná	 rizika	
a	silné	stránky).

- Dispozice	bytu.
- Umístění	bytu	v	domě	a	případné	bariéry	(bez	výtahu,	nepřítomnost	kočárkárny	atd.).
- Základní	představa	o	složení	sousedství	(starší	lidé,	rodiny	s	dětmi,	restaurace/bar	v	domě).
- Další	významné	informace	(současné	konflikty	v	sousedství).

U	 každé	 bytové	 jednotky	 vymezené	 pro	 projekt	 bylo	
rovněž	potřeba	zajistit	kompetentního	pracovníka	pro-
najímatele,	který	měl	k	dispozici	klíče	od	bytu	a	veškeré	
technické	informace,	zejména	o	možnosti	zapojit	elektři-
nu	a	zajistit	dodávku	všech	nezbytných	služeb.	Zástupce	
pronajímatele	pro	správu	bytů	garantoval	především:	

- Připravenost	 konkrétních	 bytů	 v	 dohodnutém	
termínu.

- Termíny	ukončení	oprav	bytů	a	domů,	pokud	jsou	opravy	potřeba.

Doporučení pro praktické mapování byto-
vého fondu

Ohrožuje-li	 příprava	 bytového	 fondu	 podle	
uvedených	 kritérií	 provoz	 projektu,	 nejsou	
do	 doby	 vyřešení	 problematických	 oblastí	
rodiny	dále	nabírány.	
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- Kompletní	technickou	administrativu	k	bytům	nutnou	pro	nastěhování	domácnosti	(zříze-
ní	odběrného	místa	pro	elektřinu	a	plyn,	revize	elektrických	a	plynových	instalací,	revizi	
všech	elektrických	a	plynových	spotřebičů	předávaných	s	bytem,	funkčnost	vodoinstalace,	
funkčnost	a	bezpečnost	všech	společných	instalací	v	domě,	bezpečnost	všech	veřejně	do-
stupných	zařízení	v	domě).		

- Termíny	schválení	a	podpisu	nájemních	smluv.
- Termíny	předání	bytu	technikem.

Pokud	nebyla	splněna	výše	uvedená	kritéria	pro	přípravu	bytového	fondu,	byla	svolána	porada	
managementu	projektu,	na	níž	se	reflektovaly	jednotlivé	problematické	body.	Management	projek-
tu	vytvořil	plán	nápravy	jednotlivých	nedostatků	a	určil	termín,	k	němuž	byla	provedena	náprava.	

V	případě,	že	nastala	krizová	situace	rodiny	v	projektu,	u	níž	nebyl	splněn	předem	určený	termín	
nastěhování	do	bytu,	a	rodině	se	v	důsledku	toho	významně	zkomplikovala	bytová	či	jiná	situace,	
postupoval	poskytovatel	podpory	podle	těchto	kroků:	

- Zajistit	společně	s	rodinou	preferovanou	formu	krizového	ubytování,	pokud	je	toto	za	da-
ných	okolností	nutné.

- Vstoupit	 do	 jednání	 s	 poskytovatelem	 současného	ubytování	 a	 snažit	 se	 zprostředkovat	
dohodu	o	prodloužení	ubytování	do	termínu	možného	nastěhování	poskytnutého	bytu.

- Informovat	 rodinu	o	postupech	pronajímatele	 a	 snaží	 se	 zajistit	 přesné	náhradní	datum	
nastěhování.

- Poskytovat	podporu	rodině	podle	potřeb	a	kontextu	ubytování	před	nastěhováním	do	bytu.

4.2 finanční doStupnoSt Bydlení - náklady na Bydlení 

Z	hlediska	 výše	 nákladů	na	 bydlení	 pro	 rodiny	 v	 projektu	 bylo	 podstatné	 zohledňovat	 schop-
nost	rodin	platit	nájemné	a	služby	za	všech	okolností,	 jež	mohou	nastat.	Projekt	využíval	všech	
dostupných	nástrojů	zvýšení	finanční	dostupnosti	poskytnutého	bydlení	a	vyjednával	o	krizových	
situacích	s	pronajímatelem.	

V	rámci	projektu	Rapid	Re-Housing	bylo	cílové	nájemné	odvozeno	od	sociálního	nájemného	pro	
byty	města	Brna,	původně	ve	výši	40	Kč	za	m²,	po	novelizaci	pravidel	pronájmu	bytů	města	Brna	
zvýšených	na	57,	50	Kč	za	m².	Služby	dodávané	pronajímatelem	se	lišily	podle	velikosti	domácnos-
ti	a	druhu	dodávaných	služeb	(voda,	teplo,	teplá	voda,	úklid	společných	prostor,	výtah,	pronájem	
spotřebičů	atd.).	Pro	velkou	variabilitu	uvedených	faktorů	nelze	jednoduše	určit	celkové	náklady	
na	bydlení	odvozené	od	velikosti	domácnosti,	lze	však	konstatovat,	že	naprostá	většina	domácností	
v	projektu	se	celkovými	náklady	na	bydlení	vlezla	do	normativních	nákladů	na	bydlení	stanove-
ných	MPSV.	

V	procesu	stanovování	nákladů	na	bydlení	pro	projekt	bylo	nezbytné	konzultovat	jednotlivé	slož-
ky	nájemného	a	 jejich	výši	se	zástupci	Úřadu	práce	a	 to	zvlášť	pro	účely	příspěvku	na	bydlení	
a	zvlášť	pro	účely	doplatku	na	bydlení.	Klíčové	bylo	jednotlivé	složky	celkových	nákladů	na	byd-
lení	opakovaně	probírat	s	účastníky	projektu	a	podle	potřeby	nabízet	asistenci	při	evidování	plateb	
a	při	samotných	platbách.	

Podstatné	bylo	 rovněž	 sledovat	vyúčtování	dodávaných	služeb	a	 jejich	 souvislosti	 s	výší	dávek	
na	bydlení.	V	ročním	vyúčtování	se	projekt	setkával	s	vysokými	nedoplatky	a	přeplatky	za	služby	
bezprostředně	související	s	bydlením,	které	ovlivňovaly	výši	dávek	na	bydlení	pro	další	období,	
nebo	bezprostředně	ohrožovaly	stabilitu	bydlení	-	schopnost	rodin	si	bydlení	udržet.	

Z	hlediska	dostupnosti	 poskytnutého	bydlení	 bylo	podstatné	 rovněž	 sledovat	 schopnosti	 rodin	
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hradit	nájemné	i	v	situacích,	kdy	byli	někteří	členové	vyřazeni	z	evidence	uchazečů	o	zaměstnání	
(podstatné	z	hlediska	doplatku	na	bydlení)	a	v	situacích,	kdy	byly	prováděny	exekuční	 srážky	
z	jiných	příjmů	domácnosti	(podstatné	z	hlediska	obou	dávek	na	bydlení).					

4.3 Správa Bytového fondu

Pronajímatel	 bytů	 v	 projektu	 zajišťoval	 podle	 svých	
vnitřních	 pravidel	 správu	 bytového	 fondu.	 Jednalo	 se	
o	běžnou	agendu,	kterou	je	pronajímatel	podle	současně	
platné	legislativy	povinen	zajišťovat,	přičemž	z	hlediska	
projektu	se	soustřeďoval	zejména	na	čtyři	základní	ob-
lasti:	

- Výběr	nájemného,	jeho	správná	evidence	a	pra-
videlné	 sdílení	 informací	 o	 platební	 bilanci	 jed-
notlivých	nájemníků	mezi	jednotlivými	partnery	
projektu	specifikovanými	v	Souhlasu	se	sdílením	
informací	 (v	 zásadě	 mezi	 týmem	 podpůrných	
pracovníků,	 pronajímatelem	 a	 managementem	
projektu).

- Zajišťování	služeb	souvisejících	s	nájmem,	oprav	
bytů	a	společných	prostor	domu	podle	vymezení	
v	nájemní	smlouvě.

- Udržování	přehledu	o	stížnostech	v	domech,	předávání	informací	o	stížnostech	ostatním	
aktérům,	přímá	komunikace	se	stěžovateli	o	přijatých	opatřeních.

- Agenda	uzavírání	nájemních	smluv,	 jejich	prodlužování	a	případné	vypovídání,	při	váž-
ných	porušováních	nájemních	smluv.

4.4 harmonogramy podpiSů nájemních Smluv 

Mezi	 přizváním	 domácnosti	 do	 projektu,	 podpisem	
nájemní	 smlouvy	 a	 reálným	 nastěhováním	 domácnos-
ti	 do	 vybraného	 bytu	 existovaly	 vždy	 rozestupy	 dané	
zejména	 rozhodovacími	 procedurami	 pronajímatele.	
V	projektu	Rapid	Re-Housing	se	doba	od	prvního	kon-
taktu	s	domácností	do	nastěhování	pohybovala	mezi	3	až	
6	měsíci	v	závislosti	na	složitosti	schvalovacího	procesu	–	
u	bytů	svěřených	městským	částem	musela	být	nájemní	
smlouva	schválena	bytovou	komisí	a	radou	MMB	a	ná-
sledně	 i	bytovou	komisí	 a	 radou	MČ,	v	 rámci	 složitěj-
ší	koordinace	v	pilotním	projektu	se	schvalování	smluv	
mohlo	protáhnout	až	k	6	měsícům.	
Pro	výše	uvedené	bylo	nutné,	 aby	management	projektu	pravidelně	vyhodnocoval	 schvalovací	
procesy,	plánoval	podávání	žádostí	a	dalších	nezbytných	dokumentů	pro	uzavření	a	prodlužování	
nájemních	smluv.	Bylo	nezbytné	vést	souhrnnou	evidenci	termínů	uzavírání	a	prodlužování	ná-
jemních	smluv.	Management	projektu	musel	mít	pravidelnou	zpětnou	vazbu	od	týmu	podpůrných	
pracovníků	o	kompletaci	a	podávání	žádostí.	

Doporučení pro správu bytového fondu

V	případě	realizace	projektu	RRH	je	možné,	
že	nároky	na	správu	bytového	fondu	budou	
vyšší	 než	 v	případě	běžné	 správy	bytového	
fondu,	jelikož	nároky	na	podporu	z	hlediska	
užívání	bytu,	komunikace	se	sousedy	a	evi-
dence	plateb	nájemného	mohou	být	u	rodin	
v	 projektu	 vyšší	 než	 u	 běžných	 nájemníků	
bytového	fondu.	

Je	proto	vhodné,	aby	pronajímatel	/	správce	
bytového	fondu	vymezil	kompetentního	pra-
covníka	pro	projekt.	Rovněž	je	vhodné,	aby	
se	při	plánování	projektu	počítalo	s	financo-
váním	kompetentního	pracovníka	správy	by-
tového	fondu.	

Doporučení k uzavírání nájemních smluv

Jedná-li	se	o	program,	u	nějž	 je	pronajíma-
telem	municipalita,	je	nutné	počítat	s	několi-
kastupňovým	 schvalováním	nájemní	 smlou-
vy.	 Projekt	 musí	 být	 schopen	 garantovat	
termíny	nastěhování	přizvaných	domácností	
a	musí	mít	proto	pod	kontrolou	schvalovací	
procesy,	uzavírání	a	prodlužování	nájemních	
smluv.	
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4.5 příprava Bytu k naStěhování

Vybavení	bytu	jsme	plánovali	s	rodinou	od	prvního	setkání,	
snažili	 jsme	 se	 od	 prvního	momentu	 evokovat	 vybavo-
vání	 domova	 pro	 další	 život.	 Podporovali	 jsme	 rodinu	
ve	 vlastním	 rozhodování	 o	 vybavení	 bytu,	 zajišťová-
ní	vybavení	bytu	z	vlastních	zdrojů,	 rovněž	 jsme	dbali	
na	podporu	ze	strany	projektu.	

Téma	 vybavení	 bytu	 jsme	 otevírali	 pravidelně	 ve	 fázi	
před	 nastěhováním	 a	 vytvářeli	 jsme	 plán	 vybavová-
ní	bytu,	snažili	 jsme	se	předejít	situaci,	kdy	domácnost	
po	nastěhování	do	nového	bytu	nebude	mít	zajištěny	zá-
kladní	potřeby.	

Výhodou	projektu	bylo	zajištění	přístupu	k	základnímu	nábytku	prostřednictvím	nábytkové	ban-
ky.	Přístup	k	základnímu	nábytku	a	možnost	jeho	stěhování	byly	v	případě	některých	domácností	
důležité,	jelikož	v	zásadě	neměly	možnosti	zajistit	si	vybavení	samostatně.	
V	rámci	plánování	vybavení	bytu	bylo	vhodné	rovněž	koordinovat	s	domácností	a	Úřadem	práce	
žádost	o	mimořádnou	okamžitou	pomoc	 (dále	 jen	MOP)	a	mapovat	možnosti	vyplacení	dávky	
na	nezbytné	další	vybavení	domácnosti	jako	jsou	lednice,	pračka	apod.	

S	domácností	bylo	rovněž	důležité	plánovat	stěhování.	

4.6 předání Bytu a ZaBydlení

Předání	bytu	po	uzavření	nájemní	smlouvy	bylo	důležitým	momentem	pro	vyjasnění	práv	a	po-
vinností	nájemce	a	pronajímatele.	V	projektu	se	nejednalo	o	čistě	formální	akt	předání	bytu,	ale	
detailní	rozhovor	se	správcem	bytu	o	jeho	vybavení,	opravách,	údržbě,	užívání	společných	prostor	
domu	a	dalších	podstatných	okolnostech	užívání	bytu.	

Společně	 s	předáním	bytu	bylo	 rovněž	potřeba	vyjasnit	 četnost	 a	plánování	návštěv	 sociálního	
pracovníka	v	bytě,	pravidla	setkání	a	způsob	plánování	návštěv.	Rovněž	se	v	rámci	předávání	bytu	
vyjasňovala	pravidla	užívání	bytu,	řešení	stížností	ze	strany	sousedů	a	případné	řešení	oprav,	pří-
padně	nadměrného	opotřebení	bytu.	

Finální	fáze	zabydlení	byla	klíčová	hlavně	ze	dvou	základních	hledisek.	Prvním	hlediskem	bylo	
zajištění	pocitu	vytvoření	domova,	mnohdy	prvního	místa	v	životě	domácnosti,	kde	bylo	možné	
budovat	stabilní	a	bezpečný	domov,	místa,	kde	si	domácnost	budovala	nové	vazby	a	dlouhodobě	
se	usazovala.	Druhým	zásadním	faktorem	bylo	vytvoření	 takového	zázemí	a	podpory	ze	strany	
programu,	která	evokovala	pocit	jistoty	a	schopnosti	zvládnout	přesídlení	a	dobré	zabydlení	do-
mácnosti.	

Fáze	samotného	zabydlení	byla	pro	některé	domácnosti	velice	stresující,	jednotliví	členové	měnili	
svoje	základní	návyky	a	měnil	 se	 jim	kontext	základních	životních	vazeb.	V	tomto	období	byla	
nutná	intenzivní	podpora	ze	strany	pracovníků	programu,	přičemž	se	jednalo	zároveň	o	důležité	
období	z	hlediska	mapování	silných	stránek	a	potřeb	domácnosti.	Provázení	domácnosti	v	období	
zabydlování	bylo	zkrátka	klíčové	pro	plánování	budoucí	podpory	a	správného	nastavení	sítě	pod-
pory.	

Doporučení pro přípravu bytu ke stěhování

Lze	předpokládat,	že	z	původního	ubytování	
si	rodina	nebude	moci	vzít	 téměř	žádné	vy-
bavení	a	veškerý	nábytek	a	ostatní	vybavení	
bude	muset	být	pořízeno	znovu.

Lze	 očekávat,	 že	 některé	 rodiny	 nebudou	
schopny	 zajistit	 stěhování	 vlastními	 silami	
a	projekt	by	 tak	měl	mít	zajištěny	možnosti	
stěhování,	pokud	toto	bude	nutné.		



- 31 -

4.7 doporučení pro oBdoBné projekty a šíření inovačního řešení

Doporučení	v	oblasti	zabydlení	můžeme	shrnout	následovně:

Technický stav bytového fondu

- Připravené	finance	a	zdroje	na	přípravu	bytů:	úpravy,	přizpůsobení	potřebám	domácnosti,	
rekonstrukce.

- Do	programu	 zahrnout	 pouze	byty	 splňující	 standard	 zvolený	při	 plánování	 programu:	
rekonstruované,	s	veškerým	běžným	vybavením:	záchod,	koupelna,	kuchyně	apod.	

- Správu	bytového	fondu	zajišťuje	pronajímatel	podle	dohodnutého	standardu.

Prostorové umístění bytového fondu

- Znalost	sociálně	vyloučených	oblastí	v	obci	a	přidělení	bytů	mimo	tyto	oblasti	za	účelem	
podpory	sociální	integrace	rodin.

- Znalost	situace	v	jednotlivých	sousedstvích	a	připravenost	na	potřeby	sousedství:	v	pří-
padě,	že	v	sousedství	existují	konflikty	mezi	nájemníky,	nepřidělovat	zde	byty,	připravit	
vhodnou	komunitní	podporu	celého	sousedství.

Velikost bytového fondu

- Mít	pro	projekt	dostatečný	počet	bytů	–	minimálně	o	20%	bytů	více	než	 je	cílový	počet	
rodin	v	projektu.

- Mít	v	nabídce	adekvátně	velké	byty	(dispozičně),	zejména	pokud	inovace	pracuje	s	rodi-
nami	s	dětmi.

- Umožnit	výměnu	bytů	v	případě,	že	se	po	nastěhování	prokáže,	že	byt	není	pro	rodinu	
z	vážných	důvodů	vhodný	a	neexistují	předpoklady,	že	se	situace	může	změnit.

Vybavenost bytového fondu

- Mít	k	dispozici	nábytkovou	bytovou	banku	–	levný	zdroj	vybavení	bytů.
- Vyjednat	rychlé	vyřízení	mimořádné	okamžité	pomoci	(MOP)	za	tímto	účelem	ve	spolu-

práci	s	Úřadem	práce.

Procesy a mechanismy přidělování bytového fondu

- Garance	termínů	nastěhování	a	kontrola	nad	schvalovacími	procesy,	uzavíráním	a	prodlu-
žováním	nájemních	smluv.




