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Informace o projektu
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• Název projektu: Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry

• Realizátor: Město Velké Hamry

• Délka realizace: 36 měsíců

• Období realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

• Náklady projektu: 3.901.957,81 Kč

• Míra podpory: 85% EU, 10% státní rozpočet, 5% žadatel



Proč obec vstoupila do projektu

• Neexistence zákona o sociálním bydlení a nutnost řešit 
problematiku bydlení občanů Velkých Hamrů, kteří vykazují známky 
sociálního vyloučení

• Problematiku sociálního bydlení v rámci projektu obec může řešit 
podle vlastního uvážení, vlastních možností a konkrétních problémů 
bez nutnosti se řídit nějakým závazným vzorem

• Metodická podpora ze strany MPSV a možnost řešit problém již při 
svém vzniku přímo s ministerstvem

• Omezit nepřiměřené zisky některých poskytovatelů ubytování, kteří 
nabízejí nájemní smlouvy především sociálně slabým na byty ve 
velmi špatném stavu a za velmi vysoké nájemné. Město svým 
systémem sociálního bydlení nabízí sociálně slabým alternativu 
bydlení

• Realizací projektu došlo k propojení aktivit města při práci se 
sociálně slabými či lidmi žijícími v sociálním vyloučení 3



Cíle koncepce sociálního bydlení

• Hlavním cílem je stabilizace migrace problémových obyvatel 
a přenos dobré praxe do okolních obcí

• Cílem je postupně zrušit sociálně vyloučené lokality v obci

• Vymezit dostatečný počet bytů, které obec vlastní, jako byty 
sociální a jejich optimální umístění v obci (nekumulovat byty v 
jednom místě, ale rozptýlit je ve více objektech města)

• Cílem je, aby každá sociálně slabá rodina z obce měla 
odpovídající bydlení korespondující s mírou jejich zapojení do 
života v obci (pravidelná docházka do práce, vzdělávání dětí, 
spolupráce se sociální pracovnicí, nekonfliktní soužití s 
ostatními obyvateli obce, řádné užívání bytů)

• Cílem je sociální bydlení dobře propojit se sociální prací

• Cílem naopak není řešit bydlení obyvatel jiných obcí
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Popis systému sociálního bydlení

• Obec vyčlenila 15 bytů, které jsou určeny pro sociální bydlení, další 3 
byty byly vyčleněny jako byty krizové

• Sociální byty jsou rozptýleny v různých objektech ve vlastnictví 
města, v každém objektu je zřízen maximálně jeden sociální byt

• Cílovými skupinami jsou občané obce a to především rodiče 
samoživitelé, osoby sociálně vyloučení či sociálním vyloučením 
ohrožené, senioři

• Podmínkou přidělení sociálního bytu je vždy bytová nouze žadatele, 
provedení sociálního šetření v rodině žadatele a sepsání dohody o 
poskytování sociální práce

• V případě, že se situace v rodině výrazně  zlepší, není nadále nutná 
sociální práce, je byt přeřazen do kategorie standardních bytů 
(nájemník nepřichází o bydlení) a z ostatních bytů je možné vyčlenit 
jiný byt, jako byt sociální pro nového uživatele
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Dosažené výsledky

systému sociálního bydlení

• Aktuálně je přiděleno 10 sociálních bytů (od začátku realizace 
projektu se již přidělilo 16 sociálních bytů)

• Aktuálně není přidělen žádný krizový byt (od začátku realizace 
projektu se již přidělilo 5 krizových bytů)

• Aktuálně je dalším 10 rodinám poskytováno poradenství v oblasti 
bydlení bez přidělení sociálního bytu

• Byly zrušeny tři sociálně vyloučené lokality v obci; jedna lokalita se 
nově objevila

• Je nově aktualizována koncepce sociálního bydlení v obci pro další 
období po ukončení projektu

• Je zpracována a aktualizována metodika poskytování sociální práce a 
metodika přidělování sociálních bytů

• Bytový fond obce byl rozdělen na byty standardní, byty sociální, byty 
krizové, byty zvláštního určení, byty startovací a byty služební; pro 
každý typ bytu byly vytvořeny formuláře pro podání žádosti o byt 6



Unikátnost našeho systému sociálního bydlení

• Propojujeme jednotlivé oblasti podpory sociálně znevýhodněných v 
naší obci. To znamená, že základem je oblast bydlení, která je 
bezprostředně spojená se zaměstnáním (byty jsou přidělovány zároveň 
s povinností pracovat, kdy nabídku práce zajišťuje město), se 
vzděláváním dětí a sociální a terénní prací, to vše má vliv na 
bezpečnost v obci.

• Aby byl poskytnut byt v režimu sociálního bydlení, je požadavkem 
města, aby rodina aktivně spolupracovala se sociální a terénní 
pracovnicí, děti navštěvovaly řádně školu, rodina byla vůči obci 
bezdlužná (dluhy lze odpracovat), rodina musí mít trvalý pobyt v obci

• Obec se ve svých aktivitách nejen v sociálním bydlení zaměřuje 
především na své obyvatele s minimální podporou obyvatel okolních 
obcí s cílem stabilizovat migraci problémových lidí. Názor vedení obce je 
takový, že každá obec se má postarat o své sociálně slabé či sociálně 
vyloučené

• Obec vlastní dostatečný počet bytů (284 bytů, obyvatel obce je cca 
2.600)

• Problém, který se netýká přímo sociálního bydlení ale je velmi důležitý, 
je podpora či spíše nepodpora učebních oborů. 

7



Problémy v systému sociálního bydlení

• Neexistence zákona o sociálním či dostupném bydlení

• Neexistence povinnosti obcí postarat se i o občany, kteří žijí v 
sociálním vyloučení, problémy jsou přesouvány do okolních obcí

• Výše nájemného pro sociálně slabé není zastropována, to vede k 
velmi vysokým nájmům za velmi nekvalitní bydlení – vše navíc s 
velkou finanční podporou státu prostřednictvím dávek; je zneužíváno 
to, že některé typy obyvatel nechtějí standardní pronajímatelé 
ubytovávat a obce nemají povinnost to řešit

• Nejsou stanoveny technické požadavky na byt; často v domě, kde je 
zkolaudována jedna bytová jednotka, bydlí i pět rodin na pět různých 
nájemních smluv

• Nespolupráce v této oblasti mezi obcemi; snaha mnohých obcí o 
demolice problémových objektů bez nabídky náhradního bydlení a 
přesun problému do vedlejší obce
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Příklady 3 rodin a jejich finance

• Příklady dávek RomákůmRodina A

(2+3 oba bez 

práce)

Rodina B

(2+4, on pracuje)

Rodina C

(2+4, on pracuje)

Plat (po sražení 

exekucí)
0,00 10 000,00 10 000,00

Dávky 22 800,00 15 600,00 7 500,00

Příjem celkem 22 800,00 25 600,00 17 500,00

Nájem + služby 

soukromý byt
10 500,00 12 000,00 0,00

Nájem + služby 

obecní byt
0,00 0,00 6 000,00

Zbývá 12 300,00 13 600,00 11 500,00

Zbývá na osobu 2 460,00 2 270,00 1 920,00



• Co z uvedeného příkladu vyplývá je jasné – stále máme situaci, že se 
legální práce nevyplatí. U nás je takových rodin víc, které zneužívají 
sociálních dávek na úkor ostatních.

• Problémem je i skutečnost, že výše sociálních dávek konkrétních 
klientů není pro obec dostupná z důvodu ochrany osobních údajů 
klientů. Těžko se pak nastavuje financování rodin, které sami s penězi 
nakládat neumí.

• Na druhou stranu musím konstatovat, že dlouhodobá práce v 
oblastech, které jsme zmiňovali se vyplácí a rodiny, které se poctivě 
zapojili do pracovního procesu jsou pro naší obec přínosem. 
Převážně pracují v Technických službách města. Faktem ale zůstává, 
že jejich vzdělání je sotva základní a tudíž se nemohou posunou víš.

• Dalším pokrokem je to, že exekucím nově nepodléhá daňový bonus 
na děti. 10



Děkuji za pozornost

Ing. Jaroslav Najman

tel.: 606 611 600

email: starosta@velke-hamry.cz

Ing. Martina Vacková

tel.: 777 914 016

email: tajemnik@velke-hamry.cz
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