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1 Úvod 

1.1 Cíl strategie  

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Úkolem obce je přispět k zajištění 
důstojného bydlení obyvatel. Nastavením systému sociálního bydlení a realizací nástrojů 
sociální politiky (sociální dávky, sociální služby, sociální práce) dojde k zajištění práva na 
bydlení dle potřeb jednotlivých občanů. 

 

Rámcem pro vytváření lokálních koncepcí SB je Koncepce sociálního bydlení 
České republiky 2015-2025 (dále Koncepce ČR). Ta má sloužit ke zvýšení dostupnosti 
bydlení pro všechny osoby, které jsou nyní bez domova nebo žijí v nejistých či 
nevyhovujících podmínkách, a ke zvýšení schopnosti udržet si bydlení u těch osob, které 
bydlení mají, ale jsou ohroženy jeho ztrátou. 

 

Dle „Platformy pro sociální bydlení“ - v souladu s Evropskou federací národních 
organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA)1 je sociální nájemní bydlení: 

▪ poskytováno ve standardních bytech, 

▪ řeší selhání trhu s bydlením, 

▪ je nesegregované, 

▪ zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené 
bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky, 

▪ má jasná pravidla přidělování, 

▪ poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu, 

▪ je zajišťováno s využitím veřejných dotací, 

▪ je poskytováno na bázi neziskovosti, 

▪ je monitorováno veřejnými orgány. 2 

 

 
Platforma pro sociální bydlení předkládá i výčet důvodů, proč je nutné systém 

sociálního bydlení zavést: 

▪ jelikož žádná jiná úprava sociálního bydlení není schopna jednoznačně a 
dlouhodobě garantovat zapojení všech relevantních subjektů do řešení situací 
konkrétních lidí ohrožených nedostatečným bydlením, 

▪ efektivní systém sociálního bydlení snižuje primární náklady z veřejných 
rozpočtů zejména na ústavní péči a dávky a sekundární vynakládané v 
důsledku snížené kriminality a nutnosti řešit další negativní průvodní jevy, jako 
je zhoršený zdravotní stav lidí v bytové nouzi, 

 
1 Převzato z: https://socialnibydleni.org/zakon-o-socialnim-bydleni 
2 Převzato z: https://socialnibydleni.org/slovnik-pojmu/socialni-bydleni 
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▪ u lidí v bydlení klesá úroveň psychosociálního stresu, zlepšuje se spánek u 
dospělých i dětí, zvyšuje se subjektivní vnímání bezpečí a důvěra ve 
společnost. Zlepšuje se také fyzické zdraví rodin – snižuje se počet 
hospitalizací a využívání ambulance, množství užívaných antibiotik i celkový 
zdravotní stav, 

▪ v reakci na to, že se v posledních letech zvyšuje finanční nedostupnost 
bydlení, nájemné a platby za služby čím dál více zatěžují rozpočty domácností 
a velká část domácností, které bydlení hledají, nemá dostatek financí na kauci, 

▪ některé skupiny domácností (matky samoživitelky, rodiny s více dětmi, mladí 
odcházející z dětských domovů, Romové, rodiny s více dětmi a cizinci) jsou 
systematicky diskriminovány ze strany pronajímatelů a současné 
antidiskriminační nástroje jim nepomáhají k dosažení bydlení, 

▪ existuje silný politický tlak na omezení státních výdajů na dávky na bydlení pro 
lidi v substandardním bydlení, zároveň ale zatím neexistuje alternativa v 
podobě sociálního a dostupného bydlení, 

▪ dosavadní přístup státu k řešení sociálního bydlení byl založen téměř výhradně 
na finančních příspěvcích ke zvládnutí nákladů bydlení, neřešena zůstává 
situace lidí vyloučených z bydlení.3 

  

Cílem Lokální koncepce SB v JH (dále Koncepce) je prostřednictvím nastavení 
systému sociálního bydlení ve městě s výhledem na následující 4 roky přispět ke 
zvýšení dostupnosti dlouhodobého, udržitelného a kvalitního bydlení pro občany, 
jejichž přístup k bydlení nebo možnosti udržení si bydlení, jsou ztížené. 

Charakterizuje cílové skupiny, strukturu bytového fondu, strukturu sociálního bydlení ve 
městě, jeho kapacitu a systém - prevence ztráty bydlení, práh/podmínky pro vstup do 
systému, pravidla přidělování jednotlivých typů bytů a poskytovanou podporu 
(sociální/terénní práci). 

 

Základní principy systému sociálního bydlení4  

Princip solidarity – je základním principem sociální politiky státu. Společenská solidarita 
upevňuje sociální smír ve společnosti. V konceptu sociálního bydlení vede solidarita k tomu, 
že intervence státu je směřována k potřebným osobám. Míra solidarity by měla být 
definována tak, aby osoby, jež do systému nespadnou a budou těsně nad splněním kritérií, 
nepřispívaly do systému více než stanovenou měrou.  

Princip rovnosti a nediskriminace – navrhovaná opatření nesmí vést k sociálnímu vyloučení 
či ho podporovat. Systém sociálního bydlení nesmí podporovat diskriminaci v přístupu ke 
konkrétním složkám sociálního bydlení. Vždy je nutné posuzovat individuální situaci každé 
osoby, které vzniká nárok na vstup do systému, zejm. ve vztahu k sociální situaci a bytové 

 
3 Převzato z: https://socialnibydleni.org/zakon-o-socialnim-bydleni 
4 Tyto principy jsou převzaty z Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, vydané 
MPSV v r. 2015. 
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nouzi. Diskriminace na základě rasy, věku, pohlaví, sexuální orientace apod., ani 
zadluženost osoby či domácnosti, nesmí být bariérou ke vstupu do systému.   

Princip subsidiarity – konkrétní výběr nástrojů systému sociálního bydlení i způsoby jejich 
aplikace v rámci funkčnosti systému je třeba ponechat v závislosti na místních podmínkách 
na volbě příslušné úrovně veřejné správy a samosprávy.   

Princip bydlení v bytě - zásluhovost není podmínkou přístupu k bydlení, jehož uspokojení je 
jedním z předpokladů pro úspěch cílené a účinné sociální pomoci v provazbě na systémy 
vzdělávání a zaměstnání. Cílem je zabezpečit bydlení v bytech (nikoliv v ubytovnách). Budou 
prioritizovány osoby/domácnosti, jejichž bytová nouze je nejnaléhavější, např. rodiny s 
dětmi.   

Individuální a diferencovaný přístup – nástroje sociálního bydlení musí být schopny 
reagovat na různé potřeby různých osob, a to již od okamžiku ohrožení ztrátou bydlení 
(prevence) po návrat či vstup do bydlení.  Podpůrné služby mají být nabízeny všem osobám 
nebo domácnostem, které je budou využívat podle svých individuálních potřeb.  

Princip dostupnosti – nástroje sociálního bydlení, které jsou realizovány, musí zajistit místní 
dostupnost sociálního bydlení nejen v úrovni materiální a faktické, ale i v oblasti informační.  

Princip dobrovolnosti – nástroje systému sociálního bydlení nesmí uživatele nutit k 
uspokojování potřeb bydlení určitým způsobem.  

Princip nesegregace – systém sociálního bydlení bude podporovat bydlení v důstojných 
podmínkách ve snaze nepodporovat vytváření či přeskupování sociálně vyloučených lokalit .  

Princip posilování kompetencí – k vlastní odpovědnosti a ke schopnosti udržení 
standardního bydlení. K naplnění tohoto principu bude zajištěna sociální práce nebo sociální 
služby. Součástí principu bude i edukace směřující k šetrnému životnímu stylu (omezení 
plýtvání).  

Princip sociální adaptace na podmínky bydlení – učení se obvyklému způsobu života. K 
naplnění tohoto principu bude zajištěna sociální práce nebo sociální služby a současně 
různé formy sociálního bydlení. V případě, že osoba či domácnost neplní podmínky (netýká 
se dostupného bytu), které stanoví sociální pracovník, bude ze systému sociálního bydlení 
odcházet.  

Princip prevence – předcházení vzniku bytové nouze nebo jejího zhoršení až do situace, kdy 
bude k jejímu řešení nutné využít mechanismy krizových, sociálních a dostupných bytů. 
Nástroje prevence zahrnují předcházení vystěhování, protidluhové poradenství, bydlení s 
podporou (sociální práce), sociální dávky a samozřejmě též provázanost jednotlivých 
nástrojů. Zásadní roli pro předcházení bytové nouze hraje zajištění a koordinace aktivit na 
místní úrovni. Preventivní aktivity jsou realizovány jak v rámci systému sociální ochrany, ale 
musejí být vyvíjeny i v resortu zdravotnictví, místního rozvoje (bytová politika), školství aj.   

Efektivní vynakládání veřejných prostředků a nastavení pravidel v oblasti sociálního bydlení 
takovým způsobem, aby systém nevytvářel jednoduše a systematicky zneužitelné 
mechanismy.   

Zásadní pro úspěch systému sociálního bydlení je souběžné poskytování takové podpory a 
po tak dlouhou dobu, kterou ten který člověk potřebuje (zejm. podpora sociální práce). Pro 
splnění tohoto úkolu se předpokládá individuální sociální šetření a práce.  
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1.2 Základní pojmy 

 

Dle Koncepce ČR má systém sociálního bydlení tři formy - zahrnuje sociální službu 
krizové bydlení, sociální byty a dostupné byty5.  

Tento systém předpokládá na národní úrovni vznik Rejstříku fondu sociálního 
bydlení (sociálních a dostupných bytů) ve vlastnictví obcí či jiných vlastníků. 

Zákon stanoví obcím povinnost minimální procentuální velikosti fondu sociálního 
bydlení na jejich území pro sociální a dostupné byty z celkového počtu bytů na území 
obce (bude upraveno nařízením vlády na základě analýz s přihlédnutím k 
socioekonomickým charakteristikám a jejich vývoji v místě, obec si rozhodne na základě 
znalosti demografické situace poměr sociálních a dostupných bytů). Pro tuto povinnost 
bude stanovena minimální velikost obce. Tohoto počtu bytů budou muset dosáhnout 
obce postupně nejpozději k datu stanoveného zákonem, ale lze předpokládat, že 
cílového stavu nebude možné dosáhnout v řádu desítek let.  

Sociální byt (SB) = standardní zkolaudovaný byt určený k trvalému bydlení6; dostupná 
sociální práce s obyvateli bytu7; byt může být určen i pro osoby s dluhy. 

Dostupný byt (DB) = zkolaudovaný standardní byt určený k trvalému bydlení. 

Sociální i dostupný byt je obýván oprávněnou osobou na základě nájemní 
smlouvy na dobu určitou; smlouva se uzavírá na 2 roky. 1x ročně je proveden test příjmů 
a majetku – přesáhnou-li příjmy stanovenou mez, může po 2 letech dojít ke zvýšení 
nájmu max. o 15 %; po 4 letech navýšení na obvyklý nájem; pokud se příjmy nemění, 
osoba/osoby zůstává v DB; pokud osoba již nesplní podmínky nároku na DB (zlepšení 
příjmu/majetku), byt bude vyškrtnut z rejstříku nebo dojde k přestěhování do běžného 
bytu. O možných variantách rozhoduje obec. Specifické podmínky užívání sociálních a 
dostupných bytů upraví budoucí zákon o sociálním bydlení tak, aby nebyla potlačena 
motivační funkce příjmů z pracovní činnosti. Lze předpokládat, že u některých skupin osob 
(např. se starobním či invalidním důchodem) bude výše jejich příjmů konstantní, a tedy 
tyto osoby mohou v bytě zůstat i nadále (nadále zůstává podmínka majetkového a 
příjmového testování). 8  

Krizové bydlení (KB) = vytvořeno jako nouzový a záchytný systém pro osoby a 
domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi (stav bez bydlení) a riziko sociálního 
vyloučení. Krizové bydlení je také určeno pro osoby a domácnosti, kde je nutné řešit 
konflikt se společností (viz § 3, písm. b), f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů). Těmto osobám bude poskytována soustavná a povinná 
sociální práce, která by měla pomoci řešit individuální situaci osoby či domácnosti, 

 
5 Níže uvedené definice bytů, které tvoří systém sociálního bydlení, vychází z Koncepce ČR.  
 
6 Koncepce ČR, s. 120 
7 Obývání sociálních bytů a krizového bydlení bude úzce svázáno s podporou prostřednictvím 
soustavné sociální práce (zaměřené mj. na zvyšování kompetencí samostatného bydlení v 
běžném bytě) na základě posouzení a zhodnocení situace občana/domácnosti a rozhodnutí 
příslušného sociálního pracovníka. 

 

8 Viz Koncepce ČR, s. 126 
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pomoci při hledání zaměstnání, řešit dluhové pasti a napomoci při získání kompetencí k 
bydlení.   

Při zajištění krizového bydlení jako nové sociální služby nebude narušena 
samospráva kraje pří tvorbě sítí sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů.   

Optimální se jeví situace poskytnutí krizového ubytování na dobu šesti měsíců. 
Poté by měl následovat přesun do dostupného nebo sociálního bytu (v souladu s 
výsledky sociálního šetření).9  

 

Prioritní skupiny pro jednotlivé výše uvedené typy bydlení10: 

Dostupné byty: 

▪ senioři, zdravotně handicapovaní, rodiny s dětmi, samoživitelky/samoživitelé 
nacházející se v situacích dle ETHOS, nebo splňující příjmovou podmínku (40 % 
disponibilních příjmů vynakládaných na bydlení), 

▪ oběti domácího násilí, 

▪ osoby opouštějící instituce (DD, vězení…), 

▪ osoby opouštějící pěstounskou péči, 

▪ ohrožené domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodiny. 

 

Sociální byty: 

▪ rodiny s dětmi a osoby přežívající venku. 

 

Krizové bydlení: 

▪ osoby s výrazným rizikem ohrožení na zdraví či životě, které bez institucionální 
pomoci nejsou schopny samy vyřešit akutní potřebu bydlení. 

 
1.3 Proces přípravy Lokální koncepce sociálního bydlení 

Lokální koncepce je zpracována v rámci projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v J. 
Hradci“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202), jehož cílem je zanalyzování situace 
v oblasti bydlení a cílových skupin, navržení Lokální koncepce sociálního bydlení 
v Jindřichově Hradci, vytvoření podpůrných metodik a pilotáži nastaveného systému 
sociálního bydlení prostřednictvím realizace sociální práce s osobami z cílové skupiny 
osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Lokální koncepce 
byla připravena od března 2017 do února 2018.  Během přípravy byly kontaktovány 
všechny osoby a instituce, které v Jindřichově Hradci zajišťují bydlení pro cílové skupiny 
sociálního bydlení nebo s nimi pracují. Kromě individuální konzultací proběhly také tři 
jednání pracovní skupiny pro přípravu Lokální koncepce. 

 
9 Převzato z Koncepce ČR, s. 122 
10 Viz Koncepce ČR, s. 17 
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2 Analytická část 

2.1 Analýza problémů 

2.1.1  Lokální situace lidí bez bydlení a lidí ohrožených ztrátou bydlení 

Analytické podklady v následujících částech – pokud nebude poznámkou (či jiným 
odkazem) uvedeno jinak – vycházejí z „Analýzy cílových skupin v projektu Pilotní ověření 
sociálního bydlení v J. Hradci CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202“ (dále Analýza).  

2.1.1.1. Identifikace cílových skupin (dle typologie ETHOS), jejich velikosti a příčin 
bytové nouze 

Systém sociálního bydlení cílí zejména na zranitelné osoby/domácnosti. Tyto se pohybují 
pod hranicí příjmové chudoby nebo na ní. Jedná se o osoby, které na přiměřené bydlení 
vynakládají 40 % a více procent svých příjmů, zejména nízkopříjmové rodiny, rodiče 
samoživitele, osamělé lidi/seniory (jednočlenné domácnosti), zdravotně postižené, 
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Zranitelné jsou 
ovšem i např. osoby, které opouštějí institucionální či pěstounskou péči, či oběti 
domácího násilí a osoby znevýhodněné na trhu bydlení z důvodu své národnosti, rasy či 
náboženství. 

 

Cílové skupiny dle typologie ETHOS 

Typologie ETHOS vymezuje čtyři koncepční kategorie. Člení osoby bez domova podle 
jejich životní situace nebo situace jejich bydlení. Všechny tyto situace ukazují na absenci 
bydlení:  

▪ bez střechy,  

▪ bez bytu,  

▪ nejisté bydlení,  

▪ nevyhovující bydlení. 

 

2.1.1.2. Popis aktuální situace v obci z hlediska bytové situace osob ohrožených 
ztrátou bydlení (i s ohledem na demografické prognózy) 

Počet a pohyb obyvatel, věková struktura  

K 31. 12. 2016 žilo v Jindřichově Hradci (dále JH) celkem 21 568 obyvatel. V uplynulém 
desetiletí (2007 – 2016) docházelo – obdobně jako ve většině měst v ČR k průběžnému 
mírnému poklesu počtu osob žijících ve městě (732 osob). 
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v Jindřichově Hradci 

 
    zdroj: www.czso.cz, 2017 

 

Počet obyvatel v JH během uplynulých deseti letech převážně mírně klesal, neboť více 
osob se z města odstěhovalo, než přistěhovalo a počet narozených nebyl nikdy natolik 
vyšší, aby tento rozdíl dorovnal.  

Tabulka č. 1: Pohyb obyvatelstva v Jindřichově Hradci v letech 2007 – 2016 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

živě narození 266  250  244  206  211  213  180  231  220  220  

zemřelí 212  194  215  205  203  174  221  216  251  203  

přistěhovalí 367  636  511  396  287  373  392  421  406  492  

vystěhovalí 585  535  537  490  504  441  477  475  483  492  

přirozený přírůstek 54  56  29  1  8  39  -41  15  -31  17  

přírůstek stěhováním -218  101  -26  -94  -217  -68  -85  -54  -77  0  

celkový přírůstek -164  157  3  -93  -209  -29  -126  -39  -108  17  

zdroj: www.czso.cz, 2017, SLDB, 2011   

 

Ve městě dochází k postupnému stárnutí populace, což odpovídá celorepublikovému 
vývoji ve věkové struktuře obyvatel. V r. 2007 zde žilo 3 012 osob starších 65 let, v r. 2016 
jich bylo 4 370, Postupně se prodlužuje průměrný věk (v r. 2007 byl 39,9 let; v r. 2016 pak 
42,8 let) a zvyšuje se index stáří 65+/0-14 v % (v r. 2007 byl 90,0, v r. 2016 pak 133,8).  

 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Graf č. 2: Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2101 (střední 
varianta projekce; k 1.1.) 

 

 

Jak plyne z grafu výše, v ČR je v následujících letech očekáván poměrně prudký úbytek 
obyvatelstva v produktivním věku, počet seniorů se do roku 2050 má naopak zvýšit cca o 
50 % oproti roku 2013.  

 

Očekávány jsou i změny ve věkové struktuře seniorů (viz graf níže).  

 

Graf č. 3: Projekce počtu obyvatel Jihočeského kraje ve věku 65 a více let podle pohlaví a věku do 
roku 2050 

 
Zdroj: https://www.czso.cz/ 

 

  

https://www.czso.cz/
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Ekonomická aktivita 

Dle údajů získaných v rámci SBDL 2011 je poměr ekonomicky aktivních a neaktivních 
osob v JH takřka vyrovnaný - 10 387 ekonomicky aktivních celkem (z toho 9 589 
zaměstnaných; 471 pracujících důchodců a 798 nezaměstnaných) a 10 329 ekonomicky 
neaktivních (z toho 5021 nepracujících důchodců). 

Tabulka č. 2: Ekonomická aktivita 
 Celkem Muži Ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 10 387 5 426 4 961 

v tom 

Zaměstnaní 9 589 5 028 4 561 

z toho podle postavení v zaměstnání zaměstnanci 7 549 3 729 3 820 

zaměstnavatelé 367 273 94 

pracující na vlastní účet 1 146 774 372 

ze zaměstnaných pracující důchodci 471 221 250 

ženy na mateřské dovolené 188 - 188 

Nezaměstnaní 798 398 400 

Ekonomicky neaktivní celkem 10 329 4 266 6 063 

z toho 
nepracující důchodci 5 021 1 895 3 126 

žáci, studenti, učni 3 298 1 587 1 711 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 858 486 372 

zdroj: www.czso.cz, 2017, SLDB, 2011 

 

Průměr hrubé měsíční mzdy v JČ kraji v r. 2016 byl 26 431 Kč hrubého (u platů 27 703 Kč), 
medián průměrné měsíční hrubé mzdy pak 23 302 Kč (u platů 26 849 Kč)11.  

Průměrná výše starobních důchodů v r. 2016 byla 11 365 Kč (v ČR byla 11 761). Starobní 
důchod v JČ kraji dosahoval 45,8 % průměrné mzdy12.  

 

 
11 Dle údajů ÚP  
12 Dle údajů ČSSZ a ČSÚ 

http://www.czso.cz/
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Graf č. 4: Relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v krajích a ČR  

 
Zpracováno z údajů ČSÚ a ČSSZ 

Náklady na bydlení ve městě 

Město JH vlastní cca 48 % nájemního bytového fondu v bytových domech. 3 818 obyvatel 
města bydlí v nájemních bytech13.  

Průzkumem na webech realitních kanceláří bylo zjištěno, že běžný nájem bytu v JH se 
pohybuje v rozmezí 6 900 Kč (byty 1+1) až cca 12 500 Kč (byty 2+1, 3+1).  

Nájemné v obecních bytech činí 53,49 Kč/m2/měsíc, nájemné v DPS pak 43,- 
Kč/m2/měsíc.14 

Hospodařící domácnosti 

V Jindřichově Hradci je celkem 9 061 hospodařících domácností, z toho cca 63 % tvoří 
jedna rodina. 1815 je úplných rodin se závislými dětmi, 716 neúplných rodin se závislými 
dětmi, 2 871 je domácností jednotlivců (tj. 32 %), 132 domácností tvoří 2 a více rodin.   

Tabulka č. 3: Hospodařící domácnosti 
Hospodařící domácnosti celkem 9 061 

v 

tom 

tvořené jednou rodinou 5 707 

v 

tom 

úplné 
bez závislých dětí 2 592 

se závislými dětmi 1 815 

neúplné 
bez závislých dětí 539 

se závislými dětmi 761 

tvořené 2 a více rodinami 132 

domácnosti jednotlivců 2 871 

vícečlenné nerodinné domácnosti 351 

zdroj: www.czso.cz, 2017, SLDB, 2011 

 
13 Jak uvádí Analýza, primární zdroje SBDL, 2011 a CZSO 
14 Sdělení města JH 

http://www.czso.cz/
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120 domácností je tvořeno jednou neúplnou rodinou, kde počet členů domácnosti je 4 
a 37 domácností je tvořeno jednou neúplnou rodinou, kdy počet členů domácností je 
5 a více.  
 

Statistiky z posledního sčítání lidu evidují v JH 2 365 rozvedených (tj. 10,96 %) a 1 589 
ovdovělých osob (tj. 7,33 %).  

Nestandardní rodinnou situaci, která může být jedním ze signálů potenciálních problémů, 
které mohou mj. souviset i s bytovou nouzí, lze zachytit i přes evidenci OSPOD – v JH 
eviduje 340 dětí.   

 

 

Bytová nouze dle typologie ETHOS 

Kvalifikovaným odhadem pracovnic sociálního odboru MěÚ JH se v problematické 
situaci související s bydlením dle typologie ETHOS nachází:  

 

▪ 26 osob bez střechy nad hlavou (22 v nízkoprahové noclehárně, 4 spící venku),  

▪ 111 osob včetně dětí bez bytu (12 matek a 30 dětí v azylovém domě pro matky 
s dětmi, 40 osob na veřejné komerční ubytovně, 22 osob před opuštěním 
věznice, 7 osob před opuštěním zdravotnického zařízení),     

▪ 64 osob v nejistém bydlení (17 dospělých a 28 dětí bydlí u přátel či příbuzných 
- nemají jinou možnost, 3 dospělí a 4 děti ve výpovědi z nájemního bytu a 10 
dospělých a 2 děti je ohroženo vystěhováním z vlastního bytu), 

▪ 74 osob v nevyhovujícím bydlení (1 osoba v mobilním obydlí, 3 osoby v obydlí, 
které není určeno k bydlení, 2 dospělí a 5 dětí v budovách bez kolaudace, 2 
osoby v budovách nezpůsobilých k bydlení, 61 osob včetně dětí 
v přelidněných bytech. 

 

2.1.1.3. Specifikace potřeb cílových skupin 

Analýza, základní podklad pro přípravu této Koncepce, vychází ze širšího vymezení 
důvodů ztráty bydlení, které je určeno různými vzájemně se překrývajícími rizikovými 
faktory. Obecně lze rizikovým faktorem nazvat různé skutečnosti a situace, které 
(jednotlivě či kombinovaně) zeslabují schopnost jedince udržet si standardní bydlení 
s vysokým rizikem jeho ztráty.  

Preventivní nástroje v oblasti ztráty bydlení tak usilují o zabránění bezdomovectví 
a zajištění bydlení jako základní lidské potřeby.  

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ve své publikaci „Riziko ztráty bydlení a jeho 
prevence“ uvádí následující rizikové faktory15: 

 
15 Převzato z: Analýza potenciálních cílových skupin v projektu V rámci projektu Pilotní ověření 
sociálního bydlení v J. Hradci (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202) 
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▪ příjmové hledisko: ekonomická neúspěšnost, nízký disponibilní či reziduální 
příjem, který nedovoluje pravidelně a včas hradit náklady spojené s bydlením 
či úvěry na bydlení či zadlužení obecně, 

▪ nepříznivá událost: rozpad vztahu, domácí násilí, nezaměstnanost, úraz, 
nemoc, smrt partnera, které mají za následek výpadek (části) disponibilního 
příjmu, 

▪ událost v rámci životního cyklu: dokončení vzdělání, začátek pracovní kariéry, 
narození dítěte, dovršení plnoletosti, odchod do starobního důchodu, rozpad 
domácnosti, smrt partnera, smrt rodiče, 

▪ zdravotní stav: nezaměstnanost či obtížná zaměstnatelnost, nízký příjem, 
nároky na stavebně-technickou stránku bytu a jeho vybavení; v případě 
mentálního onemocnění nedostatek sociálních kompetencí a kompetencí 
spojených s udržením bytu, 

▪ specifické životní etapy: spojené s dlouhodobými pobyty ve zdravotnických 
zařízeních, pobytových sociálních službách, dětských domovech a věznicích, 

▪ připsané nežádoucí charakteristiky: spojované s příslušníky etnických 
menšin, obecně cizinců, ale také rodin s dětmi, osamělých rodičů, osob s 
mentálním, psychickým onemocněním, osob s historií pobytu ve výkonu 
trestu, 

▪ nedostatek sociálních kompetencí spojených s udržením bytu: v důsledku 
zdravotního stavu, životního cyklu, dlouhodobým pobytem v ústavní péči či 
pobytovém zařízení, ale také dlouhodobým pobytem v sociálním vyloučení, 
typicky v ubytovacím zařízení v sociálně vyloučené lokalitě, 

▪ asociální chování: psychické onemocnění, konzumace nadměrného množství 
alkoholu či užívání drog, sousedské neshody, neochota plnit závazky a 
povinnosti spojené s bydlením.  

Většina faktorů sama o sobě ztrátu bydlení nezpůsobí, v kombinaci se ale posilují. 
V případě nedostatku sociálních kompetencí a kompetencí spojených s udržením bytu 
vzrůstá pravděpodobnost ztráty bydlení.  

Z kombinace výše uvedených faktorů, resp. nepříznivých životních situací, vzniklých 
v důsledku těchto faktorů, plynou i potřeby osob ohrožených ztrátou bydlení. 
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Dle zkušeností pracovnic Sociálního odboru MěÚ JH (dále SO JH) jsou v konzultacích 
s klienty nejčastěji řešeny:    

▪ ohrožení ztrátou bydlení (zajištění, udržení – problematika dostupnosti 
bydlení z důvodu nízkých příjmů a vysokých nájmů ve městě; rozvody, úmrtí 
partnera, závislost na návykových látkách), 

▪ dluhová problematika - předluženost, exekuce, včetně „startovní“ 
zadluženosti vůči městu, kterou mladí zájemci o byt „zdědí“ po rodičích (např. 
neplacením poplatků za komunální odpad…), 

▪ zaměstnání, dávky - řada občanů se potýká s dlouhodobou nezaměstnaností, 
a to i za situace, kdy trh práce nabízí poměrně hodně pracovních příležitostí; 
řada klientů nemá vytvořeny pracovní návyky. 

Tabulka č. 4: Přehled jednorázových a opakovaných intervencí Sociálního odboru města 
Jindřichův Hradec z hlediska cílových skupin v letech 2016-17 

▪ ROK ▪ 2016 ▪ 2017 
▪ Cílová skupina 

evidence 
▪ JEDNORÁZOVÉ 

INTERVENCE 
▪ OPAKOVANÉ 

INTERVENCE 
▪ JEDNORÁZOVÉ 

INTERVENCE 
▪ OPAKOVANÉ 

INTERVENCE 
▪ osoby se 

zdravotním 
znevýhodněním 

▪ 50 ▪ 216 ▪ 20 ▪ 326 

▪ osoby pečující o 
osoby závislé na 
péči jiné osoby 

▪ 4 ▪ 24 ▪ 2 ▪ 30 

▪ osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

▪ 7 ▪ 86 ▪ 20 ▪ 476 

▪ osoby ohrožené 
rizikovým 
způsobem 
života 

▪ 24 ▪ 56 ▪ 30 ▪ 528 

▪ oběti agrese, 
dom. násilí 

▪ 1 ▪ 4 ▪ 0 ▪ 18 

▪ osoby bez 
přístřeší 

▪ 15 ▪ 126 ▪ 4 ▪ 42 

▪ osoby, které se 
nacházejí 
v nejistém či 
neadekvátním 
bydlení 

▪ 37 ▪ 77 ▪ 30 ▪ 525 

▪ nezaměstnaní ▪ 24 ▪ 335 ▪ 24 ▪ 505 
▪ rodiny s dětmi ▪ 3 ▪ 86 ▪ 2 ▪ 130 
▪ senioři ▪ 8 ▪ 18 ▪ 0 ▪ 0 
▪ osoby 

neschopné 
platit závazky 

▪ 8 ▪ 137 ▪ 0 ▪ 0 

▪ další skupiny 
osob včetně 
anonymních 
klientů  

▪ 359 ▪ 0 ▪ 150 ▪ 0 
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2.1.2  Systém sociální práce a pomoci 

2.1.2.1. Institucionální síť podpory a systém sociální pomoci (např. sociální 
práce, sociální služby, spolupráce s NNO, doprovodné služby atp.) 

Níže uvedené organizace poskytují sociální služby osobám, které poptávají mimo jiné i 
podporu a pomoc při zvládání situací definovaných v rizikových faktorech této analýzy. 
Informace uvedené níže mají pouze informativní charakter.  

Na území města Jindřichův Hradec zajišťují služby a podporu osobám v oblasti bydlení 
následující organizace: 

▪ Noclehárna Farní charity J. Hradec – 32 uživatelů v r. 2017, 

▪ Domov pro matky s dětmi Políkno – 20 dospělých, 40 dětí v r. 2017, 

▪ Rodinná poradna – 540 dospělých a 50 dětí v r. 2017,, 

▪ THEIA – krizové centrum o.p.s. – 100 klientů (900 intervencí) v r. 2017, 

▪ Odborné poradenství Farní charity J. Hradec – 310 uživatelů v r. 2017, 

▪ Oddělení sociálních lůžek nemocnice – kapacita 12 lůžek (2 třílůžkové a 3 
dvoulůžkové pokoje)16, 

▪ Odbor sociálních věcí města Jindřichův Hradec (viz přehled intervencí výše 
Tabulka č. 4) 

Noclehárna Farní charity Jindřichův Hradec a Domov pro matky s dětmi (azylový 
dům) Políkno jsou sociální služby s přímou vazbou na osoby, které již bydlení ztratily. 
Cílem těchto sociálních služeb je motivovat a poskytovat další podporu osobám ve 
znovuzískání kompetencí, prostřednictvím kterých si zajistí samostatné bydlení. 

Rodinná poradna, THEIA, Farní charita Jindřichův Hradec a sociální odbor 
města Jindřichův Hradec poskytují sociální službu „odborné sociální poradenství“ a 
v rámci ní se zabývají i tématem bydlení. Ovšem problematika bydlení se s klienty služeb 
neřeší tak často z důvodu, že klienti vědí, jak omezené možnosti pro řešení jejich situace 
existují a na sociální službu se obracejí většinou až ve chvíli akutní krize.  

V rámci výše uvedených služeb je poskytována odborná pomoc v oblastech: 

▪ zadluženosti,  

▪ právních problémů,  

▪ problémů s bydlením,  

▪ nezaměstnaností a problémy v rodině,  

▪ partnerských vztazích a vztazích v širším okolí.  

Služby jsou poskytovány i osobám ohroženým sociálním vyloučením.  

Součástí jsou i služby typu sociálních lůžek převážně pro seniory, kteří 
v předchozím období byli hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnice 

 
16 http://www.nemjh.cz/soc, dokument „Základní informace o Oddělení sociálních lůžek“  

http://www.nemjh.cz/soc
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v Jindřichově Hradci, a kteří se nemohou kvůli své nově vzniklé nepříznivé situaci vrátit 
do svého domácího prostředí.  

Jednotlivé služby jsou podrobněji popsány v Analýze potenciálních cílových 
skupin. Plánovaný rozvoj těchto služeb je zachycen v Komunitním plánu sociálních 
služeb ORP Jindřichův Hradec a jeho Akčním plánu pro rok 2018. V těchto přílohách jsou i 
podrobně popsány sociální služby (pobytové i ambulantní) pro další cílové skupiny 
(seniory, zdravotně postižené…). 

 

 
2.1.2.2. Statistiky v oblasti sociálních dávek a další podpora v oblasti bydlení 

 
Nezaměstnanost, poskytování dávek 

Ztráta zaměstnání (a zejména dlouhodobá nezaměstnanost) přináší ve svém důsledku 
pokles příjmů, který je jedním z rizikových faktorů vedoucích k zadlužení a ke ztrátě 
bydlení. Úřad práce v JH aktuálně eviduje cca 250 uchazečů o zaměstnání.  

Tabulka č. 5: Nezaměstnanost  
Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Obyvatelstvo 

celkem 
Ekonomicky 

aktivní 
Uchazeči o 
zaměstnání 

V % 

60640 Buk 260 108 - - 
24864 Děbolín 230 102 1 0,9 % 
30074 Dolní Radouň 227 114 4 3,5 % 
30147 Dolní Skrýchov 273 153 7 4,6 % 
60704 Horní Žďár 222 111 3 2,7 % 

60526 
Jindřichův Hradec-
střed 

726 327 4 1,2 % 

60682 Městský les 15 9 - - 
60674 Pod Olejnou 3 2 - - 
60593 Pražské předměstí 968 476 9 1,9 % 
60666 Průmyslový obvod 40 15 - - 

60542 
Sídliště Pod 
Kasárny 

1 591 644 16 2,5 % 

60551 Sídliště U Nádraží 1 115 463 13 2,8 % 
30826

9 
Tramenářská 9 4   - 

60534 U Nádraží 1 950 939 37 3,9 % 
327310 Jáchymova 345 168 1 0,0 % 
60577 Nemocnice I 131 51 3 5,6% 
308251 Nemocnice II - - -   
60623 Rybnické předměstí 1 307 610 11 1,8 % 
30824

2 
Sídliště Vajgar-
jih/střed 

5 834 2 947 61 2,1 % 

318892 U Jitky 14 10 - - 
60631 U Lišného dvora - - -   
60615 U Nového hřbitova 56 23 - - 
60607 U Otínské silnice - - -   

60585 
Nežárecké 
předměstí 

1 296 626 13 2,1 % 

327328 U Jakuba 162 79 3 3,8 % 
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Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Obyvatelstvo 

celkem 
Ekonomicky 

aktivní 
Uchazeči o 
zaměstnání 

V % 

60658 Za Jakubem - - -   
327336 Sídliště Hvězdárna 2 665 1 452 35 2,4 % 
24872 Matná 52 24 1 4,2 % 
116491 Jitka 718 251 - - 
116505 Otín 521 289 17 5,9 % 
60691 Políkno 210 107 4 3,7 % 
138665 Na Kopečku 343 143 1 0,7 % 
138673 Nový Dvůr 87 42 1 2,4 % 
138681 Radouňka 204 98 5 5,0 % 

  Celkem 21 574 10 387 250 2,4 % 

zdroj: SLDB, 2011 a ÚP v Jindřichově Hradci, 2017 

 

Nezaměstnanost (zejména dlouhodobá) bývá důvodem poklesu příjmů, který může vést 
k tzv. nízkopříjmové domácnosti. Nedostatek finančních prostředků, jehož příčinou mj. 
bývá i nezaměstnanost, je jedním z atributů ztráty bydlení.  
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114 osob z JH pobírá příspěvek na živobytí, 47 osob pobírá doplatek na bydlení a 91 osob 
příspěvek na bydlení. Z nastavení systému dávek (příjmová chudoba) lze dovodit, že 
osoby, které je čerpají, nejsou schopny si standardní bydlení zajistit vlastními silami. 

Tabulka č. 6: Sociální dávky a dávky hmotné nouze 
Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Obyvatelstv

o celkem 
Příspěvek 
na živobytí 

Doplatek na 
bydlení 

Příspěvek 
na bydlení 

60640 Buk 260 1 - - 
24864 Děbolín 230 - - - 
30074 Dolní Radouň 227 - - - 
30147 Dolní Skrýchov 273 - - - 
60704 Horní Žďár 222 - - - 

60526 
Jindřichův 
Hradec-střed 

726 5 2 5 

60682 Městský les 15 - - - 
60674 Pod Olejnou 3 - - - 
60593 Pražské předměstí 968 3 1 3 

60666 
Průmyslový 
obvod 

40 - - 1 

60542 
Sídliště Pod 
Kasárny 

1 591 2 3 4 

60551 Sídliště U Nádraží 1 115 3 1 2 
30826

9 
Tramenářská 9       

60534 U Nádraží 1 950 25 5 18 
327310 Jáchymova 345 1 - 1 
60577 Nemocnice I 131 - - 1 
308251 Nemocnice II 0 - - - 

60623 
Rybnické 
předměstí 

1 307 4 3 5 

30824
2 

Sídliště Vajgar-jih 5 834 30 7 13 

318892 U Jitky 14 - - - 
60631 U Lišného dvora 0 - - - 

60615 
U Nového 
hřbitova 

56 - - - 

60607 U Otínské silnice 0 - - - 

60585 
Nežárecké 
předměstí 

1 296 12 3 2 

327328 U Jakuba 162 1 - - 
60658 Za Jakubem 0 - - - 
327336 Sídliště Hvězdárna 2 665 11 6 16 
24872 Matná 52 - - - 
116491 Jitka 718 - - - 
116505 Otín 521 12 4 6 
60691 Políkno 210 3 4 - 
138665 Na Kopečku 343 - - - 
138673 Nový Dvůr 87 - - - 
138681 Radouňka 204 1 1 - 

 Celkem 21 574 114 47 91 

Zdroj: SLDB, 2011 a Sociální odbor města Jindřichův Hradec, 2017 
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Příjmová chudoba, insolvence 
V ČR se za hranici chudoby považuje příjem domácnosti na osobu menší než 60 % 
mediánu příjmu domácností na osobu v daném roce. V r. 2015 se pod hranicí chudoby 
ocitlo cca 10 % obyvatel ČR.  Tato hranice je stanovena na 10 220 Kč čistého 
disponibilního příjmu na domácnost jednotlivce (pro přepočet na další typy domácností 
se zohledňuje jejich složení). Nejohroženější skupinou jsou nezaměstnaní (ohrožena je 
každá druhá osoba – 45,4 %), dále ekonomicky neaktivní starobní důchodci (3/4 z této 
skupiny tvoří samostatně hospodařící ženy) a děti nezaměstnaných do 16 let. Ohrožena 
jsou i 4 % pracujících17.  

Nízké či nestabilní příjmy, nezvládnuté hospodaření/rozvaha příjmů a výdajů a 
opakované zadlužení bývají nejčastějšími příčinami vzniku dluhů, které jedinec či rodina 
nejsou schopni splácet. Tato situace je velikým rizikem pro ztrátu bydlení.    

Neustálý stres, vyvolaný touto situací, může dlužníka vést k nevhodnému řešení 
dluhů prostřednictvím nevýhodných půjček. Nezvladatelné dluhy pak v konečném 
důsledku mohou dospět až do insolvenčního řízení.  

 

Mapa č. 1: Počet exekucí ve městě Jindřichův Hradec 

 
Zdroj: http://mapaexekuci.cz stav ke 28.2.2018 

 

 
17 http://www.statistikaamy.cz/2016/08/chudoba-postihuje-i-zamestnane/ 
 

http://mapaexekuci.cz/


 LOKÁLNÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC |    21 
  

Město eviduje 334 osob, které nezvladatelné dluhy vyřešily insolvencí. 

Tabulka č. 7: Insolvence  
Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Počet osob 
nad 18 let 

Insolvence V % 

60640 Buk 198 - - 
24864 Děbolín 196 3 1,5 % 
30074 Dolní Radouň 175 7 4,0 % 
30147 Dolní Skrýchov 229 2 0,9 % 
60704 Horní Žďár 167 3 1,8 % 

60526 
Jindřichův 
Hradec-střed 

582 17 
2,9 % 

60682 Městský les 12 - - 
60674 Pod Olejnou 3 - - 
60593 Pražské předměstí 792 6 0,8 % 

60666 
Průmyslový 
obvod 

31 3 
9,7 % 

60542 
Sídliště Pod 
Kasárny 

1 333 15 
1,1 % 

60551 Sídliště U Nádraží 941 11 1,2 % 
308269 Tramenářská 8 - - 
60534 U Nádraží 1 593 99 6,2 % 
327310 Jáchymova 295 4 1,4 % 
60577 Nemocnice I 97 6 6,2 % 
308251 Nemocnice II 0 -  

60623 
Rybnické 
předměstí 

1 073 6 
0,6 % 

308242 
Sídliště Vajgar-
jih/střed 

4 865 83 
1,7 % 

318892 U Jitky 12 1 8,3 % 
60631 U Lišného dvora - - - 

60615 
U Nového 
hřbitova 

43 3 
7,0 % 

60607 U Otínské silnice - - - 

60585 
Nežárecké 
předměstí 

1 038 2 
0,2 % 

327328 U Jakuba 129 2 1,6 % 
60658 Za Jakubem - - - 
327336 Sídliště Hvězdárna 2 110 30 1,4 % 
24872 Matná 50 - - 
116491 Jitka 612 - - 
116505 Otín 414 20 4,8 % 
60691 Políkno 168 - - 
138665 Na Kopečku 281 6 2,1 % 
138673 Nový Dvůr 65 3 4,6 % 
138681 Radouňka 157 2 1,3 % 

 Celkem 17 669 334 1,9 % 

zdroj: SLDB, 2011 a město Jindřichův Hradec, 2017 
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Z nedostatku finančních prostředků vznikají dluhy na hypotékách, nájemném a službách 
spojených s bydlením.  

Tabulka č. 8: Dluhy na městských bytech 

Kód ZSJ Název ZSJ Byty/město Dluhy 

60526 Jindřichův Hradec-střed 129 10 
60534 U Nádraží 61 4 
60542 Sídliště Pod Kasárny 26 1 
60551 Sídliště U Nádraží 4 1 
60569 Sídliště Vajgar-střed 87 4 
60593 Pražské předměstí 2 1 
60623 Rybnické předměstí 30 1 

327328 U Jakuba 18 1 
327336 Sídliště Hvězdárna 330 7 

zdroj: SLDB, 2011 a město Jindřichův Hradec, 2017 

 

 
Následující tabulka sumarizuje vybrané ukazatele nerovného sociální postavení obyvatel, 
které mohou mimo jiné signalizovat vyšší riziko ztráty bydlení.  
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Tabulka č. 9: Přehled ukazatelů 
  

A 
Nezaměstnanost 

B  
Sociální dávky 

C 
OSPOD - 

Počet 
případů 

D 
Insolvence 

E 
Osoby v 

nájemním 
bydlení 

F 
Byty se sníženou 

kvalitou 

G 
Osoby nad 65 

let 

H 
Rozvedení 

I 
Ovdovělí 

J 
ETHOS 

Míra/ 

intenzita 
jevu 

Počet 
obyvatel 
JHK 

10 387 
Ekonomicky 

aktivních obyvatel 

21 574  

(počet všech 
obyvatel) 

21 574  

(počet všech 
obyvatel) 

17 669 
(obyvatel nad 

18 let) 

21 574  

(počet všech 
obyvatel) 

8 656  

(celkem bytů) 

21 574  

(počet všech 
obyvatel) 

21 574  

(počet všech 
obyvatel) 

21 574  

(počet 
všech 

obyvatel) 

21 574  

(počet 
všech 

obyvatel) 

Četnost  
250 

nezaměstnaných 

252 

osob 

340 

případů 

334 

insolvencí 

3818 

osoby 

338 

bytů 

3433 

osob 

2365 

osob 

1582 

osob 

263 

osob 

V % 2,41 % 1,17 % 1,57 % 2 % 17,69 % 3,90 % 15,91 % 10,96 % 7,33 % 1,22 % 

Ukazatel 

 

Důvody 
pro 

zařazení 

Pokles příjmů 
vedoucí k získání 

statutu tzv. 
nízkopříjmové 
domácnosti, 
neschopnost 

splácet úvěry a 
platit služby 

spojené 
s bydlením a 
základními 
potřebami 

v souvislosti s 
chodem 

domácnosti, 
řešení finanční 

nouze 
nevýhodnými 

půjčkami, vznik 
dluhové spirály. 

Ukazatel 
uvádějící počet 

osob, které 
vlastními 

možnostmi 
nejsou schopny 
krýt náklady na 
bydlení nebo 

základních 
životních 

potřeb, osoby 
ocitající se 

v chudobě, kdy 
jejich příjmy se 
pohybují pod 

úrovní životního 
minima, tyto 
osoby nejsou 
schopny bez 
systémové 

pomoci 
fungovat. 

Počet případů 
vyjadřuje 

množství dětí, 
u kterých byla 
identifikována 
nestandardní 

rodinná 
situace, jeden 

z prvních 
signálů při 
identifikaci 
problémů v 

rodině, které 
mají vazbu na 

další 
ukazatele 

v této tabulce. 

Je důsledkem 
nesplácených 

dluhů, vyjadřuje 
omezené 

možnosti při 
využívání 
volných 

finančních 
prostředků, 

indikuje 
omezené 

možnosti pro 
přestěhování se 

nebo změny 
životních 

podmínek. 

Relativní 
snadnost ztráty 

nájemního 
bydlení, vlivem 

vysokých dluhů, 
insolvence, úmrtí 

nebo odchodu 
člena 

domácnosti, se 
kterými je 

nájemní smlouva 
uzavřená, 

nedostatek 
osobních 

kompetencí si 
nájemní bydlení 

udržet. 

Byty se sníženou 
kvalitou nejsou 
považovány za 

standardní 
bydlení a zvyšují 
riziko odchodu 

osob nebo 
domácností z 

těchto bytů do 
jiného druhu 

bydlení, vliv na 
zdravotní stav 

obyvatel těchto 
bytů a vazba na 

finanční 
možnosti těchto 

osob. 

Osoby starší 
65 let jsou 
ohroženy 

ztrátou 
bydlení 
vlivem 

poklesu 
příjmů oproti 

jejich 
ekonomicky 

aktivnímu 
období nebo 

vlivem 
odchodu 
partnera. 

Ovdovělé a rozvedené 
osoby zaznamenávají 

často snížení příjmů pro 
krytí nákladů spojených s 

a udržením chodu 
domácnosti, možný 

zhoršený psychický stav v 
rámci, kterého nezvládají 
řešit praktické problémy 

efektivně. 

Typologie 
ETHOS již 

člení osoby 
bez 

domova 
podle jejich 

životní 
situace 
nebo 

situace 
jejich 

bydlení.   
Počet osob 
zohledňuje 
dospělé i 

děti. 

Zdroj: SLDB, 2011, město Jindřichův Hradec 2017, ÚP v Jindřichově Hradci, 2017
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2.1.2.3.    Zhodnocení absorpčních kapacit systému sociální práce a pomoci 

Podrobné zhodnocení kapacity organizací, které poskytují podporu osobám ohroženým 
bytovou nouzí, probíhá v rámci Komunitního plánování sociálních služeb ORP JH na další 
období, aktuálně viz v Komunitním plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec a jeho 
Akčním plánu pro rok 2018. 

 

2.1.3  Lokální situace s byty 

2.1.3.1. Velikost a struktura bytového fondu  

Domovní fond ve městě čítá 3 481 domů, z čehož 2 893 (83 %) je rodinných (přičemž 87 % 
z nich je obydleno) a 486 bytových. Drtivá část domů (82 %) je ve vlastnictví fyzické 
osoby. 

Cca 30 % domovního fondu v Jindřichově Hradci vzniklo v letech 1971 - 1980, ¾ 
bytového fondu v obci je mladších než 40 let. Více než 42 % bytů je v panelových 
domech, toto číslo vysoce převyšuje celorepublikový průměr, který činí 25,6 %18.  

 

Obydlené byty v JH 

V tabulce je uveden celkový přehled bytů ve všech domech ve městě JH (rozděleno dle 
sídelních jednotek) a obydlených bytů v těchto domech. Je znázorněno také celkové 
procentuální vyjádření obsazenosti těchto bytů.  

Tabulka č. 10: Obydlené byty v ZSJ 

Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Byty v 

domech 
celkem 

Obydlené 
byty (OB) v 

domech 
celkem 

Neobydlené 
byty celkem 

v % 

60640 Buk 109 84 25 77,1 % 
24864 Děbolín 103 86 17 83,5 % 
30074 Dolní Radouň 122 76 46 62,3 % 
30147 Dolní Skrýchov 114 94 20 82,5 % 
60704 Horní Žďár 84 79 5 94,0 % 
60526 J. Hradec-střed 431 276 155 64,0 % 
60682 Městský les 7 6 1 85,7 % 
60674 Pod Olejnou 3 2 1 66,7 % 
60593 Pražské předměstí 392 333 59 84,9 % 

60666 
Průmyslový 
obvod 

24 16 8 66,7 % 

60542 
Sídliště Pod 
Kasárny 

633 546 87 86,3 % 

60551 Sídliště U Nádraží 597 557 40 93,3 % 
308269 Tramenářská 8 6 2 75,0 % 
60534 U Nádraží 1 032 849 183 82,3 % 
327310 Jáchymova 178 145 33 81,5 % 
60577 Nemocnice I 62 48 14 77,4 % 
308251 Nemocnice II - - - - 

 
18 Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015 - 2020 Analytická část, s. 67 a dále 
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Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Byty v 

domech 
celkem 

Obydlené 
byty (OB) v 

domech 
celkem 

Neobydlené 
byty celkem 

v % 

60623 
Rybnické 
předměstí 

580 482 98 83,1 % 

308242 
Sídliště Vajgar-
jih/střed 

2 655 2 582 73 97,2 % 

318892 U Jitky 6 6 - 100,0 % 
60631 U Lišného dvora - - - - 

60615 
U Nového 
hřbitova 

29 24 5 82,8 % 

60607 U Otínské silnice - - - - 

60585 
Nežárecké 
předměstí 

515 471 44 91,5 % 

327328 U Jakuba 69 58 11 84,1 % 
60658 Za Jakubem 1 - 1 - 
327336 Sídliště Hvězdárna 1 142 1 097 45 96,1 % 
24872 Matná 28 22 6 78,6 % 
116491 Jitka 287 261 26 90,9 % 
116505 Otín 197 161 36 81,7 % 
60691 Políkno 83 64 19 77,1 % 
138665 Na Kopečku 130 116 14 89,2 % 
138673 Nový Dvůr 40 33 7 82,5 % 
138681 Radouňka 95 76 19 80,0 % 

 Celkem 9 756 8 656 1 100 88,7 % 

zdroj: SLDB, 2011  
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Počet obyvatel města činí v přepočtu 2,21 osob na jeden byt. Toto číslo v podstatě 
odpovídá celorepublikovému průměru, který činí 2,19 obyvatel na jeden byt19.  

Informace o obydlených bytech jsou uvedeny především z důvodu dokreslení 
celkové situace. Jsou i výchozími údaji pro následující tabulky (údaje s vazbou na rizikové 
faktory ztráty bydlení se vztahují k těmto hodnotám)20.  

Z celkového počtu obydlených bytů se 67 % nachází v bytových domech, 
zbývajících 33 % pak v rodinných domech a ostatních budovách.  

Tabulka č. 11: Bytový fond 

 Celkem 
Rodinné  

domy 
Bytové  
domy 

Ostatní  
budovy 

Obydlené byty celkem 8 656 2 759 5 803 94 

z toho právní 
důvod užívání 
bytu 

ve vlastním domě 2 357 2 316 29 12 
v osobním vlastnictví 3 303 1 3 302 - 
nájemní 1 710 84 1 584 42 
družstevní 562 4 558 - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 469 39 421 9 
2 1 194 125 1 060 9 
3 2 157 400 1 733 24 
4 2 374 655 1 706 13 
5 a více 1 900 1 393 496 11 

zdroj: www.czso.cz, 2017, SLDB, 2011 

Podíl bytů v bytových domech opět vychází výrazně vyšší oproti celorepublikovému 
průměru, který činí 55 %, což je dáno velkým podílem bytů v panelových domech.   

 

Schválenými změnami územního plánu došlo k významnému rozšíření ploch pro 
bytovou výstavbu. Město se rozrůstá zejména v lokalitách Hvězdárna – Jižní svah 
(částečně investicí města J. Hradec a částečně aktivitou soukromých investorů), Otín, 
Radouňka, Horní Žďár a Děbolín. Město také podporuje soukromou výstavbu rodinných 
domů formou grantu na zřízení základní technické vybavenosti k nové zástavbě 
rodinných domů na soukromých pozemcích21.  

  

 
19 Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015 - 2020 Analytická část, s. 67 a dále 
 
20 Ve městě Jindřichův Hradec je dle SBDL 2011 celkem 338 bytů se sníženou kvalitou (tj. bez 
ústředního topení s částečným příslušenstvím, případně s úplným příslušenstvím, ale ne vlastním), 
což představuje 3,9 % obydlených bytů ve městě.  
 
21 Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015-20, analytická část, s.67 a dále 

http://www.czso.cz/


 LOKÁLNÍ KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC |    27 
  

Počet nájemních bytů v ZSJ  

Nájemní bydlení je rizikovým faktorem ztráty bydlení (pro relativní rychlost ztráty bydlení 
spojenou s ukončením nájemní smlouvy). Samotné riziko spojené se ztrátou právního 
nároku k bytu je obecně tím větší, čím nižší jsou kompetence osoby k účinnému řešení 
situace. 

Tabulka zachycuje procentuální podíly nájemních bytů v porovnání s celkovým 
počtem obydlených bytů (OB) v domech v Jindřichově Hradci. Celkově se na území 
města nachází 1 668 obydlených nájemních bytů, což tvoří 19,3 % z celkového bytového 
fondu. 

Tabulka č. 12: Nájemní vztah k bytům  

Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 

OB v 
domec

h 
celkem 

OB v 
rodinnýc

h 
domech 

OB v 
bytovýc

h 
domech 

Celke
m bytů 

v 
nájmu 

V % 

60640 Buk 84 2 - 2 2,4 % 
24864 Děbolín 86 3 8 11 12,8 % 
30074 Dolní Radouň 76 2 1 3 3,9 % 
30147 Dolní Skrýchov 94 5 3 8 8,5 % 
60704 Horní Žďár 79 - - - - 
60526 J. Hradec-střed 276 13 96 109 39,5 % 
60682 Městský les 6 - - - - 
60674 Pod Olejnou 2 - - - - 
60593 Pražské předměstí 333 6 9 15 4,5 % 
60666 Průmyslový obvod 16 - 3 3 18,8 % 
60542 Sídliště Pod Kasárny 546 10 76 86 15,8 % 
60551 Sídliště U Nádraží 557 - 93 93 16,7 % 

308269 Tramenářská 6 - 3 3 50,0 % 
60534 U Nádraží 849 11 168 179 21,1 % 
327310 Jáchymova 145 - 15 15 10,3 % 
60577 Nemocnice I 48 3 6 9 18,8 % 
308251 Nemocnice II - - - - - 
60623 Rybnické předměstí 482 12 54 66 13,7 % 

308242 
Sídliště Vajgar-
jih/střed 

2 582 - 449 449 17,3 % 

318892 U Jitky 6 - 2 2 33,3 % 
60631 U Lišného dvora - - - - - 
60615 U Nového hřbitova 24 - 13 13 54,2 % 
60607 U Otínské silnice - - - - - 

60585 
Nežárecké 
předměstí 

471 4 59 63 13,4 % 

327328 U Jakuba 58 2 1 3 5,2 % 
60658 Za Jakubem - - - - - 
327336 Sídliště Hvězdárna 1 097 - 433 433 39,5 % 
24872 Matná 22 1 - 1 4,5 % 
116491 Jitka 261 - 58 58 22,2 % 
116505 Otín 161 3 - 3 1,9 % 
60691 Políkno 64 1 - 1 1,6 % 
138665 Na Kopečku 116 2 - 2 1,7 % 
138673 Nový Dvůr 33 3 16 19 57,6 % 
138681 Radouňka 76 1 18 19 25,0 % 

 Celkem 8 656 84 1 584 1 668 19,3 % 

zdroj: SLDB, 2011 
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Následující tabulka ukazuje, kolik osob celkem v JH (vztaženo na ZSJ) bydlí v nájemních 
bytech.  

Tabulka č. 13: Počet obyvatel v nájemních bytech (NB) 

Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Obyvatelstvo 

celkem 

Počet osob 
v NB v 

rodinných 
domech 

Počet osob 
v NB v 

bytových 
domech 

V % celkem 
NB ve vztahu 
k celkovému 

počtu 
obyvatel 

60640 Buk 260 8 - 3,08 % 
24864 Děbolín 230 7 15 9,57 % 
30074 Dolní Radouň 227 3 2 2,20 % 
30147 Dolní Skrýchov 273 11 11 8,06 % 
60704 Horní Žďár 222 - - - 
60526 J. Hradec-střed 726 28 267 40,63 % 
60682 Městský les 15 - - - 
60674 Pod Olejnou 3 - - - 
60593 Pražské předměstí 968 17 27 4,55 % 
60666 Průmyslový obvod 40 - 20 50,00 % 

60542 
Sídliště Pod 
Kasárny 

1 591 39 148 11,75 % 

60551 Sídliště U Nádraží 1 115 - 169 15,16 % 
308269 Tramenářská 9 - 5 55,56 % 
60534 U Nádraží 1 950 37 401 22,46 % 
327310 Jáchymova 345 - 34 9,86 % 
60577 Nemocnice I 131 9 13 16,79 % 
308251 Nemocnice II - - -  

60623 
Rybnické 
předměstí 

1 307 34 112 11,17 % 

308242 
Sídliště Vajgar-
jih/střed 

5 834 - 1051 18,02 % 

318892 U Jitky 14 - 4 28,57 % 
60631 U Lišného dvora 0 - -  
60615 U Nového hřbitova 56 - 34 60,71 % 
60607 U Otínské silnice 0 - -  

60585 
Nežárecké 
předměstí 

1 296 9 168 13,66 % 

327328 U Jakuba 162 6 1 4,32 % 
60658 Za Jakubem - - -  
327336 Sídliště Hvězdárna 2 665 - 883 33,13 % 
24872 Matná 52 3 - 5,77 % 
116491 Jitka 718 - 119 16,57 % 
116505 Otín 521 6 - 1,15 % 
60691 Políkno 210 4 - 1,90 % 
138665 Na Kopečku 343 5 - 1,46 % 
138673 Nový Dvůr 87 8 42 57,47 % 
138681 Radouňka 204 4 54 28,43 % 

 Celkem 21 574 238 3 580 17,69 % 

zdroj: SLDB, 2011  
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Tabulka č. 14.: Porovnání počtu typu bytů a počtu obyvatel ČR/kraj/JH 

 Česká 
republika k 26.3.2011 

Jihočeský 
kraj k 26.3.2011 

Jindřichův Hradec 
(okres Jindřichův 

Hradec) k 26.3.2011 

Počet bytů 

Byty celkem 4 756 572 308 712 9 756 

druh domu 

bytový dům 2 434 619 131 186 6 321 

rodinný dům 2 256 072 172 869 3 309 

z toho 
samostatný 1 718 575 139 711 1 959 

dvojdomek 189 048 11 780 367 

ostatní budovy 65 881 4 657 126 

z toho 
ubytovací zař. pro  
dlouhodobé 
bydlení 

18 653 1 219 13 

Počet bytů 

Celkem 4 756 572 308 712 9 756 

počet osob 
v bytě 

1 1 214 201 72 505 2 557 

2 1 211 977 71 943 2 547 

3 737 515 44 579 1 624 

4 629 420 40 038 1 376 

5 192 197 11 729 330 

6-30 119 308 6 814 . 

6-70 119 325 6 814 222 

Počet bytů 

Celkem 4 756 572 308 712 9 756 

právní 
důvod 
užívání bytu 

byt ve vlastním domě 1 470 174 101 109 2 357 

byt v osobním vlastnictví 824 076 47 753 3 303 

jiné bezplatné užívání bytu 140 348 9 802 203 

byt nájemní 920 405 50 628 1 710 

jiný důvod užívání bytu 44 645 2 432 73 

byt družstevní 385 601 19 493 562 

nezjištěno 319 386 16 391 . 

Počet obyvatel s 
obvyklým 
pobytem 

Celkem 10 436 560 628 336 21 574 

věk 

0 - 2 roky 349 727 20 629 671 

3 - 4 roky 225 071 13 474 476 

5 let 101 014 6 169 213 

6 - 9 let 370 535 23 064 830 

10 - 14 let 442 581 27 783 957 

15 - 19 let 575 815 35 660 1 324 

20 - 24 let 673 847 40 019 1 317 

25 - 29 let 718 933 40 505 1 319 

30 - 34 let 865 389 49 364 1 647 

35 - 39 let 885 988 51 352 1 797 

40 - 44 let 700 194 41 898 1 446 

45 - 49 let 691 553 41 717 1 333 

50 - 54 let 662 060 42 185 1 428 

55 - 59 let 749 143 46 853 1 626 

60 - 64 let 744 247 45 634 1 717 

65 - 69 let 560 669 33 683 1 109 

70 - 74 let 386 777 23 417 825 

75 - 79 let 310 596 19 925 670 

80 - 84 let 232 113 13 939 500 

85 a více let 154 681 9 036 297 

nezjištěno 35 627 2 030 72 

zdroj:https://www.czso.cz/csu/sld 
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Z tabulky vyplývá, že nájemní byty tvoří 19,35 % celorepublikového fondu bydlení, na 
úrovni kraje je to 16,4 %, na úrovni města 17,53 %.22 

 

Bytový fond v majetku města  

V tabulce níže je uvedena kvantifikace bytů v majetku města JH (uvedeno ve vztahu 
k ZSJ).  

Tabulka č. 15: Byty v majetku města 

Kód 
ZSJ 

Název ZSJ 
Obydlené byty 

v domech 
celkem 

Byty/město V % 

60640 Buk 84 1 1,2 % 
24864 Děbolín 86 - - 
30074 Dolní Radouň 76 - - 
30147 Dolní Skrýchov 94 1 1,1 % 
60704 Horní Žďár 79 - - 
60526 J. Hradec-střed 276 129 46,7 % 
60682 Městský les 6 - - 
60674 Pod Olejnou 2 - - 
60593 Pražské předměstí 333 2 0,6 % 
60666 Průmyslový obvod 16 - - 
60542 Sídliště Pod Kasárny 546 26 4,8 % 
60551 Sídliště U Nádraží 557 4 0,7 % 

308269 Tramenářská 6 - - 
60534 U Nádraží 849 61 7,2 % 
327310 Jáchymova 145 - - 
60577 Nemocnice I 48 27 56,3 % 
308251 Nemocnice II 0 -  
60623 Rybnické předměstí 482 30 6,2 % 

308242 
Sídliště Vajgar-
jih/střed 

2 582 87 3,3 % 

318892 U Jitky 6 - - 
60631 U Lišného dvora 0 -  
60615 U Nového hřbitova 24 - - 
60607 U Otínské silnice 0 -  
60585 Nežárecké předměstí 471 31 6,6 % 
327328 U Jakuba 58 18 31,0 % 
60658 Za Jakubem 0 -  
327336 Sídliště Hvězdárna 1 097 330 30,1 % 
24872 Matná 22 - - 
116491 Jitka 261 - - 
116505 Otín 161 6 3,7 % 
60691 Políkno 64 - - 
138665 Na Kopečku 116 - - 
138673 Nový Dvůr 33 - - 
138681 Radouňka 76 - - 

 Celkem 8656 753 8,7 % 

zdroj: SLDB, 2011 a město Jindřichův Hradec, 2017 

 
22 Jedná se o celkový počet bytů, nikoli pouze obydlených 
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Ubytovny 

Osoby žijící na soukromých ubytovnách se častěji stěhují do jiných ubytoven/krizových 
zařízení bydlení v rámci celé ČR. Ubytování tohoto typu se vyznačuje nízkou stabilitou a 
udržitelností. Lidé ubytovaní na ubytovnách se výrazně častěji stěhují. Zvláště rizikovým 
faktorem je ubytování na ubytovnách pro rodiny s dětmi (nedostatek soukromí, 
nevyhovující hygienické a ubytovací podmínky…). 

Na území města Jindřichův Hradec byla většina ubytoven (Ubytovna Otín 69, Ubytovna 
Beruška JH, Ubytovna Cvrček, ul. Jáchymova 900) předělána na bytové jednotky.  

V současné době jsou v provozu jen tyto ubytovny:  

▪ turistická ubytovna město Jindřichův Hradec – kapacita 102 lůžek, 

▪ ubytovna na Sídlišti Vajgar 532/III, Jindřichův Hradec (tzv. bývalá nemocniční 
ubytovna) – 56 bytů. 

 

 

2.1.3.2. Bytová politika města  

Město Jindřichův Hradec má v současné době v bytovém fondu celkem 755 bytů. Z 
tohoto počtu je 166 bytů vedeno jako „sociální“, 161 bytů DPS, cca 35 bytů služebních a 
2 byty v režimu chráněného bydlení. 

V ul. Nežárecká 122/IV došlo k přebudování 23 bytů se sníženou kvalitou na 16 
standardních větších bytů pro vícepočetné rodiny, dále bylo zrekonstruováno 6 
sociálních bytů v ul. Sládkova. 

Město Jindřichův Hradec se snaží podporovat rozptýlení sociálního bydlení 
(sociální mix) v rámci města a předcházet tak vytváření sociální a prostorové segregace. 

Struktura bytů v bytovém fondu je různorodá – od 1+0 (od 18 m2) – jedná se 
zejména o byty DPS, po 5+1 (až po 252 m2). 

V průměru se na každý volný byt v majetku města hlásí cca 8 zájemců o jeho 
pronájem23.  

 

 

2.1.3.3. Systém přidělování bytů a dokumenty  

Pro přidělování bytů, které jsou nabízeny k pronájmu formou nabídkového řízení, má 
město Jindřichův Hradec tyto podmínky: 

▪ žadatel je starší osmnácti let, 

▪ žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu 
ve vlastnictví města Jindřichův Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt nebo 
nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení), 

▪ faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci 
minimálně dva roky, 

 
23 Informace z MěÚ JH 
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▪ žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré 
závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a 
organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní, 

▪ bezdlužnost u dodavatelů el. energie a zemního plynu (čestné prohlášení), 

▪ žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného, 

▪ kauce ve výši požadovaného měsíčního nájemného (4 500,- Kč), 

▪ uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou. 

 

Pronájem bytů ve vlastnictví města Jindřichův Hradec, které jsou určeny pro osoby v 
tíživé sociální situaci, je vázán těmito podmínkami: 

▪ žadatel je starší osmnácti let, 

▪ žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu 
ve vlastnictví města Jindřichův Hradec nebo nemá ve vlastnictví byt nebo 
nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení), 

▪ faktický trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci 
minimálně dva roky, 

▪ žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré 
závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a 
organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní, 

▪ bezdlužnost u dodavatelů el. energie a zemního plynu (čestné prohlášení). 

K podmínce vyrovnání závazků vůči městu Jindřichův Hradec: 

Odbor sociálních věcí může být v některých případech nápomocen při získání bytu, pokud 
se jednotlivec nebo rodina ocitla ve složité finanční situaci prostřednictvím tzv. institutu 
zvláštního příjemce dávek.  

Byt tedy může být přidělen i osobě, která má dluhy vůči městu Jindřichův Hradec, 
nicméně s rodinou je intenzivně sociálně pracováno a je využíváno institutu zvláštního 
příjemce sociálních dávek. Tímto je i dle našich praktických poznatků zajištěno udržení 
stávajícího bydlení i pro osoby v tíživé sociální i ekonomické situaci24. 

 
2.1.3.4. Zhodnocení současného stavu financování a nastavení rozvoje 

bytového fondu a z toho vyplývajících externalit pro cílové skupiny SB 

Rozšíření počtu sociálních bytů ve městě 

Město vytipovalo vhodný objekt určený k rekonstrukci. V roce 2018 byla rekonstrukce 
dokončena a vzniklo 6 nových sociálních bytů, náklad 13 400 000 Kč. 

Město v roce 2019 zrekonstruovalo stávající byty nižší kvality v lokalitě Šindelna, náklad 8 
032 000 Kč. V domě je celkem 16 rekonstruovaných sociálních bytů. 

 
24 Informace z MěÚ JH 
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3 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- tématem sociálního bydlení se již zabýval 
KPSS ORP JH 2015-17 - nedostatek městských bytů 

- proaktivní přístup k řešení vznikajících 
dluhů na nájemném v městských bytech 
jako preventivní opatření ztráty bydlení 

- na téma sociálního bydlení se 
nezaměřuje žádná nezisková organizace 

- spolupráce s ÚP, OSPOD v řešení 
sdílených agend - vysoká cena běžných bytů 
- pozitivní přístup vedení města 
k problematice SB 
- zapojení do projektu SB 

- 4 lokality identifikovány jako segregací 
ohrožené 

 - spolupráce a komunikace mezi 
jednotlivými složkami MěÚ 
  - nižší průměrné příjmy obyvatel 
    
Příležitosti Ohrožení 

- komunikace se soukromými vlastníky 
bytů/domů - nastavení spolupráce 
v oblasti sociálního bydlení 

- stárnutí populace - možný nárůst 
finančních problémů 

- průběžné mapování a vyhodnocování 
potřeb cílové skupiny sociálního bydlení - změna politické situace ve vztahu k SB 

- nastavení právního rámce pro SB  
- možné výkyvy na trhu práce -> zvýšení 
nezaměstnanosti 

- rekonstrukce nebo výstavba nových 
sociálních bytů 

- bariéry v sousedských vztazích u SB 
(zejména ve stupni sociálního bytu)? 

- investiční a finanční zdroje/příležitosti EU 
a státu pro zajištění potřebného fondu 
sociálního bydlení  - legislativní změny 

   
-přijetí principů soc. bydlení   

-řešit chráněné bydlení, podporované 
bydlení, bydlení/služby pro seniory…? 
Řešeno v KPSS…   

-komunikace k veřejnosti - např. dluhové 
poradenství? Přednášky? Vzdělávání? Pro 
koho?   
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4 Strategická část 

 

Cíl 1.: Přijetí, hodnocení a aktualizace Koncepce sociálního bydlení v JH 

1.1. Zajištění politické podpory pro Koncepci sociálního bydlení v JH  

1.1.1. Seznámení vedení města s Koncepcí 

1.1.2. Seznámení zastupitelstva města s Koncepcí 
 

1.2. Hodnocení a aktualizace Koncepce sociálního bydlení v JH 

 

Cíl 2.:  Realizace systému sociálního bydlení v JH 

2.1. Koordinace sociálního bydlení v JH 

2.1.1. Stanovení pracovníka, který koordinuje sociální bydlení ve městě   

2.1.2. Vytvoření funkční platformy pro sociální bydlení    

2.1.3. Aktualizace pravidel pro přidělení sociálního bydlení 

2.1.4. Průběžné úpravy systému sociálního bydlení ve městě 

 

2.2 Realizace podpory - sociální práce v rámci sociálního bydlení 

2.2.1. Zajištění odborných kapacit pro sociální bydlení prostřednictvím sociálního 
pracovníka/sociálních pracovníků městského úřadu   

2.2.2. Spolupráce s NNO/sociálními službami v JH, nastavení prostupnosti v rámci 
systému SB a s tím svázané spektrum podpory na základě vydefinovaných potřeb klientů  

2.2.3. Revize a vyhodnocení stávající kapacity, hledání možností navýšení dle potřeb 

2.2.4. Zachování stávající sociální služby „Domov pro matky s dětmi“ Políkno 

2.2.5. Zachování stávající sociální služby „Noclehárna sv. Antonína“ Farní charity JH 

 

 

Cíl 3.:  Zajištění bytového fondu pro sociální bydlení 

3.1. Bytový fond ve vlastnictví města 

3.1.1. Revize stávajícího bytového fondu, případné vyčlenění některých současných bytů v 
městském fondu do systému sociálního bydlení  

3.1.2. Rekonstrukce stávajících bytů nižší kvality sociálního bydlení ve fondu města 

3.1.3. Plán nové bytové výstavby v gesci města JH - zohlednění potřeb fondu SB 

 

3.2. Bytový fond soukromých vlastníků  
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3.2.1. Komunikace se soukromými vlastníky bytů - hledání možností rozšíření bytového 
fondu SB prostřednictvím dohod s pronajímateli 

3.2.2. Motivace investorů k výstavbě sociálního bydlení - vyčlenění některých bytů při 
výstavbě jako sociálních, dostupných 

 

3.3. Zajištění krizového bydlení, které funguje jako přechodné, krátkodobé (max. 1/2 roku), 
jen pro krizové situace 

3.3.1. Vyčlenění krizového bydlení ve fondu SB 

 

 

Cíl 4.:  Informační aktivity 

4.1 Prevence ztráty bydlení prostřednictvím informování a vzdělávání veřejnosti 

4.1.1. Komunikování témat spojených s rizikem ztráty bydlení - série článků na webu 
města a v radničních novinách 

4.1.2. Poradenství spojené s problematikou bydlení a riziky ztráty bydlení 

 

   

4.1 Cíl 1.: Přijetí, hodnocení a aktualizace Koncepce sociálního bydlení v JH 

 

1.1. Zajištění politické podpory pro Koncepci sociálního bydlení v JH  

1.1.1. Seznámení vedení města s Koncepcí 

1.1.2. Seznámení zastupitelstva města s Koncepcí 

 

1.2. Hodnocení a aktualizace Koncepce sociálního bydlení v JH 

 

číslo a název opatření: 
1.1 Zajištění politické podpory pro Koncepci sociálního 
bydlení v JH 

stručný popis opatření: 

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Úkolem 
obce je přispět k zajištění důstojného bydlení obyvatel. 
Nastavením systému sociálního bydlení a realizací nástrojů 
sociální politiky (sociální dávky, sociální služby, sociální 
práce) dojde k zajištění práva na bydlení dle potřeb 
jednotlivých občanů. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 

1.1.1. Seznámení zastupitelstva města s Koncepcí 

číslo a název aktivity: 1.1.1. Seznámení zastupitelstva města s Koncepcí 

charakteristika aktivity: 
Návrh Lokální koncepce sociálního bydlení v JH bude 
předložen Zastupitelstvu města JH k seznámení. 

realizátor:   Odbor sociálních věcí města Jindřichův Hradec (JH) 
spolupracující subjekty:  Oddělení správy bytů 

personální potřeby:  Vedoucí odboru sociálních věcí města JH 
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časový rámec: Leden 2020 
finanční zdroje: 2020 2021 2022 2023 

provozní náklady celkem 
 Bez přímých 
nákladů 

 Bez přímých 
nákladů 

 Bez přímých 
nákladů 

 Bez 
přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 

Návrh Lokální koncepce sociálního bydlení v JH předložen 
k seznámení Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec. 

číslo a název opatření: 
1.2. Hodnocení a aktualizace Koncepce sociálního bydlení 

v JH 

stručný popis opatření: 

Vytvořená Platforma pro sociální bydlení v JH nastaví kritéria 
a bude v pravidelných intervalech (cca 2x ročně) 
vyhodnocovat funkčnost nastaveného systému. Na základě 
zjištění pak bude upravovat/aktualizovat Koncepci sociálního 
bydlení v JH.    

realizátor:  Platforma pro sociální bydlení v JH 

spolupracující subjekty: 
Koordinátor sociálního bydlení, Odbor sociálních věcí města 
Jindřichův Hradec, Oddělení správy bytů  

personální potřeby: 
Část úvazku koordinátora sociálního bydlení, členové 
Platformy 

časový rámec: Od srpna 2018  
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 
provozní náklady celkem  50.000,-  50.000,-   
ESF  50.000,- 50.000,-    

st. rozpočet  0,-  0,-   

město  0,-  0,-   

ostatní  0,-  0,-   

investice  0,-  0,-   

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 

Minimálně 1x ročně zhodnocená funkčnost systému 
sociálního bydlení v JH. 

 

4.2 Cíl 2.:  Realizace systému sociálního bydlení v JH 

2.1. Koordinace sociálního bydlení v JH 

2.1.1. Pracovník, který koordinuje sociální bydlení ve městě   

2.1.2. Vytvoření funkční Platformy pro sociální bydlení v JH   

2.1.3. Průběžné úpravy systému sociálního bydlení ve městě 

2.2 Realizace podpory - sociální práce v rámci sociálního bydlení 

2.2.1. Zajištění odborných kapacit pro sociální bydlení prostřednictvím sociálního 
pracovníka/sociálních pracovníků městského úřadu   

2.2.2. Spolupráce s NNO, nastavení prostupnosti v rámci systému SB a s tím svázané 
spektrum podpory na základě vydefinovaných potřeb klientů 

2.2.3. Revize a vyhodnocení stávající kapacity, hledání možností navýšení dle potřeb 

2.2.4. Zachování stávající sociální služby „Domov pro matky s dětmi“ Políkno 

2.2.5. Zachování stávající sociální služby „Noclehárna sv. Antonína“ Farní charity JH 
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číslo a název opatření: 2.1. Koordinace sociálního bydlení v JH 

stručný popis opatření:  

 Do řešení problematiky sociálního bydlení v JH je/bude 
zapojeno větší množství aktérů. Pro sjednocení jejich 
postupu, stejně jako pro plynulé předávání a shromažďování 
nezbytných informací/podkladů je nezbytné stanovit 
koordinátora zodpovědného za plynulý chod svěřené 
agendy a řídícího kroky nezbytné k naplňování funkčnosti 
nastaveného systému.   

aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 

2.1.1. Pracovník, který koordinuje sociální bydlení ve městě   
2.1.2. Vytvoření funkční Platformy pro sociální bydlení v JH   
2.1.3. Průběžné úpravy systému sociálního bydlení ve městě 

číslo a název aktivity: 2.1.1. Pracovník, který koordinuje sociální bydlení ve městě   

charakteristika aktivity: 

Jedná se o zaměstnance města, zařazeného do odboru 
sociálních věcí, jehož náplní práce mj. je:  
- koordinace jednotlivých aktérů zapojených do systému 

sociálního bydlení a zajišťování jejich informovanosti, 
shromažďování informací 

 - svolávání a organizační zajištění jednání platformy pro 
sociální bydlení 

- komunikace tématu SB  

realizátor:   Odbor sociálních věcí města JH 
spolupracující subjekty:  Oddělení správy bytů, Platforma pro sociální bydlení v JH  
personální potřeby:  0,2 úvazku  

časový rámec: Od listopadu 2019 
finanční zdroje: 2020 2021 2020 2021 

provozní náklady celkem 
59.100,-  59.100,-  59.100,- 59.100,-  

ESF 59.100,- 59.100,-    
st. rozpočet  0,-  0,-   

město  0,-  0,-   

ostatní  0,-  0,-   

investice  0,-  0,-   

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Je ustanoven koordinátor sociálního bydlení 

číslo a název aktivity: 2.1.2. Vytvoření Platformy pro sociální bydlení (SB) 

charakteristika aktivity: 

Platforma by měla být složena ze všech dotčených aktérů 
SB, zejm. jednotlivých odborů města; zástupců města 
(starosta, místostarosta či zastupitelé); správy bytů; ÚP; 
poskytovatelů sociálních služeb působících na území města 
a dalších subjektů (soukromí vlastníci bytového fondu…) 
Setkávání dle potřeby, optimálně 2x za rok 
Témata k řešení: 
- vymezení a revidování/aktualizace bytového fondu 

s ohledem na počet potřebných žadatelů 
- podněty k řešení rozšíření fondu SB  
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- zpracování a aktualizace pravidel pro přidělování bytů 
v systému sociálního bydlení a jejich projednávání v 
orgánech města 

- pravidelné vyhodnocování fungování systému SB, příp. 
návrhy jeho úpravy překládané ke schválení v orgánech 
města 

- změny v bytovém fondu 
- zkušenosti se SB z jiných obcí (např. nábytkové banky 

v jiných obcích, způsoby řešení nepříznivé situace klientů, 
NNO řešící pronajímání sociálních bytů – možnost 
financování soc. bydlení jako pobytové soc. rehabilitace, 
sociální realitní agentura, nábytková banka apod.) 

- hledání nových forem bydlení ve větších bytech (např. 
sdílené bydlení seniorů…) 

realizátor:  Odbor sociálních věcí města JH 

spolupracující subjekty: 
 Koordinátor sociálního bydlení, oslovení aktéři sociálního 
bydlení  

personální potřeby:  V rámci běžného úvazku 

časový rámec:  Od března 2018 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
 Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Zápis ze setkání Platformy alespoň 1x -2x ročně 

číslo a název aktivity: 2.1.3. Průběžné úpravy systému sociálního bydlení ve městě 

charakteristika aktivity: 

Je třeba průběžně nastavovat/revidovat: 
- smlouvy (nájemní smlouvy; smlouvy ohledně podpory - 

sociální práce; o spolupráci se soukromými vlastníky) 
- jak bude využíván institut zvláštního příjemce dávek, kdy 

jsou dávky na bydlení (příspěvek či doplatek) poukazovány 
přímo pronajímateli na úhradu nákladů spojených 
s bydlením 

-jak zajistit časově přijatelné uvolnění bytu v případě 
neplnění smlouvy ze strany nájemce  

- ošetření ochrany osobních údajů klientů 
-  aj.  (dle potřeby) 
Předcházení sociální a prostorové segregaci 

realizátor:   Oddělení správy bytů, právní oddělení 

spolupracující subjekty: 
Koordinátor sociálního bydlení v JH, Odbor sociálních věcí 
města JH, Platforma pro sociální bydlení v JH 

personální potřeby:  V rámci běžného úvazku 

časový rámec:  Od května 2018  
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Nastavený právní rámec realizace SB v JH 

číslo a název opatření: 
2.2 Realizace podpory - sociální práce v rámci sociálního 
bydlení 
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stručný popis opatření: 

Dle záměru Koncepce sociálního bydlení je vlastní bydlení 
úzce spjato se systematickou komplexní podporou uživatelů 
na základě jejich potřeb prostřednictvím cílené sociální 
práce. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 

2.2.1. Zajištění odborných kapacit pro sociální bydlení 
prostřednictvím sociálního pracovníka/sociálních 
pracovníků městského úřadu 

2.2.2. Spolupráce s NNO/sociálními službami v JH, nastavení 
prostupnosti v rámci systému SB a s tím svázané 
spektrum podpory na základě vydefinovaných potřeb 
klientů 

2.2.3. Revize a vyhodnocení stávající kapacity, hledání 
možností navýšení dle potřeb 

2.2.4. Zachování stávající sociální služby „Domov pro matky 
s dětmi“ Políkno 

2.2.5. Zachování stávající sociální služby „Noclehárna sv. 
Antonína“ Farní charity JH 

číslo a název aktivity: 

2.2.1. Zajištění odborných kapacit pro sociální bydlení 
prostřednictvím sociálního pracovníka/sociálních pracovníků 
městského úřadu     

charakteristika aktivity: 

Sociální pracovník/pracovníci (může to být zároveň 
pracovník koordinující sociální bydlení) je kontaktní osobou 
jak pro osoby, které ztratily bydlení či žijí v nevyhovujícím 
bydlení, tak pro ty, kterým ztráta bydlení hrozí. Náplní 
sociálního pracovníka by mělo být: 
1. zjištění důvodů ztráty bydlení či ohrožení ztrátou bydlení a 
základní poznatky týkající se pravděpodobných kompetencí 
k bydlení – provedení vstupního pohovoru 
2. pomoc při řešení ztráty či ohrožení ztrátou bydlení – 
informování o systému a možnostech sociálního bydlení, 
navázání na potřebné služby (OSPOD, OSVZ, UP, krizové 
bydlení, poskytovatelé služeb, dluhové poradenství, 
psycholog…), podpora při vyplnění žádosti o byt v systému 
sociálního bydlení aj. 
3. proaktivní SP, prevence ztráty bydlení… 

realizátor:   Odbor sociálních věcí města JH 
spolupracující subjekty:  ÚP, OSPOD, poskytovatelé soc. služeb 

personální potřeby:  2 úvazky SP 

časový rámec:  Od března 2018 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 
provozní náklady celkem 591.048,-  591.048,-  591.048,-  591.048,-  

ESF 591.048,-  591.048,-    
st. rozpočet  0,-  0,-   
město  0,-  0,-   

ostatní  0,-  0,-   

investice  0,-  0,-   

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 2 x pracovní smlouva (resp. PS odpovídající 2 úvazkům) 
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číslo a název aktivity: 

2.2.2. Spolupráce s NNO/sociálními službami v JH, nastavení 
prostupnosti v rámci systému SB a s tím svázané 
spektrum podpory na základě vydefinovaných potřeb 
klientů 

charakteristika aktivity: 

- Podporou je míněna komplexní intenzivní terénní sociální 
práce „šitá“ klientovi na míru, jejímž cílem je primárně 
směřovat k naplnění potřeb klienta (problematické bydlení 
bývá úzce provázáno s problémy v dalších oblastech; je 
nezbytné nastavit systém návazných služeb sociální práce).  

- Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (SSl)/NNO 
(prostřednictvím dohody o možnosti poskytování podpory – 
sociální práce) rozšíří prostupnost systémem SB a umožní 
jeho navázání na stávající systém pobytových SSl. 

realizátor:   Odbor sociálních věcí města JH 

spolupracující subjekty: 

 Sociální služby a NNO působící ve městě, jejichž činnost 
souvisí s problematikou bydlení, Platforma pro sociální 
bydlení v JH 

personální potřeby: V rámci běžného úvazku 

časový rámec: Od března 2018 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 10 společně řešených případů za rok 

číslo a název aktivity: 
2.2.3. Revize a vyhodnocení stávající kapacity, hledání 
možností navýšení dle potřeb 

charakteristika aktivity: 

- Na základě dosavadních zkušeností je nezbytné vyhodnotit 
stávající kapacitu soc. pracovníků. Optimální je maximálně 20 
klientů/rodin v SB na jeden úvazek sociálního pracovníka. 
V případě potřeby bude nezbytné hledat možnosti dalšího 
rozšíření celkové kapacity tak, aby odpovídala potřebám 
klientů.    

realizátor:   Odbor sociálních věcí města JH 
spolupracující subjekty: ----- 

personální potřeby: V rámci běžného úvazku 

časový rámec: Od března 2018 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
 Bez přímých 
nákladů 

 Bez přímých 
nákladů 

 Bez přímých 
nákladů 

 Bez 
přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Provedená revize a vyhodnocení/optimalizace 1x ročně 

číslo a název aktivity: 
2.2.4. Zachování stávající sociální služby „Domov pro matky 

s dětmi“ Políkno 

charakteristika aktivity: 

- Azylový dům pro matky s dětmi provozuje město JH. Domov 
poskytuje v rámci řešení mimořádné/obtížné životní situace, 
spojené se ztrátou bydlení, ubytování těhotným ženám nebo 
matkám s dětmi. Ubytování je poskytováno na přechodnou 
dobu a za úhradu. Je spojeno s podporou při řešení osobních 
záležitostí klientek a pomocí při uplatňování jejich práv a 
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oprávněných zájmů, konkrétně pomoc při hospodaření, péči 
o děti a domácnost a děti, získávání pracovních návyků a 
rozšiřování dovedností, jednání s úřady apod. a pomocí při 
zajišťování stravy. V roce 2019 využilo služeb Domova 20 žen 
a 32 dětí (převzato z Komunitního plánu sociálních služeb 
ORP J. Hradec 2020-2022, údaje platné k 30. 9. 2019). 
Kapacita služby – počet lůžek je 21. 

realizátor:  Domov pro matky s dětmi 
spolupracující subjekty: Město Jindřichův Hradec, Rodinná poradna 

personální potřeby: 
2,6 úvazku SP (včetně vedení); 2,5 úvazku (+1DPP) PSS, DPP 
technické zajištění údržby (včetně rodinné poradny) 

časový rámec:  2018 – prosinec 2021 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 
provozní náklady celkem 2.986.000,-  3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 

ESF (IP projekt)  1.311.040,-    

st. rozpočet  0,-    

město  1.324.960,-    

ostatní  350.000,-    

investice  0,-    

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Zachovaná kapacita 21 lůžek v AD 

číslo a název aktivity: 
2.2.5. Zachování stávající sociální služby „Noclehárna sv. 
Antonína“ Farní charity JH 

charakteristika aktivity: 

- Noclehárna jako sociální služba nabízí celoročně jednorázové 
přespání mužům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. 
Službu je možné využít opakovaně, přičemž první přespání je 
zdarma, opakované přespání je zpoplatněno. Kromě přespání 
mohou klienti provést osobní hygienu, vyprat si prádlo či u 
vařit večeři. Klientům je nabízena schůzka se sociálním 
pracovníkem, s nímž mají možnost řešit svou situaci. V roce 
2019 službu využilo 30 klientů.25 Kapacita služby je 8 lůžek. 
Nově je také třeba zajistit službu noclehárny pro ženy. 

realizátor:  Farní charita Jindřichův Hradec 
spolupracující subjekty: Odbor sociálních věcí města JH, ÚP, PČR, Diecézní charita 
personální potřeby: 1x DPP – vedení služby, 2x DPP - SP, 2 úvazky PSS 

časový rámec: 2018 –  prosinec 2021 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 
provozní náklady celkem  1.012.000,- 1.012.000,- 1.012.000,- 1.012.000,- 

ESF  0,-    

st. rozpočet  850.000,-    

město  95.000,-    

ostatní  67.000,-    

investice  0,-    

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Zachovaná kapacita 8 lůžek v „Noclehárně sv. Antonína“ 

 
25 Komunitní plán sociálních služeb ORP J. Hradec 2020-2022 
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4.3 Cíl 3.:  Zajištění bytového fondu pro sociální bydlení 

 

3.1. Bytový fond ve vlastnictví města 

3.1.1. Revize stávajícího bytového fondu, případné vyčlenění některých současných bytů v 
městském fondu do systému sociálního bydlení  

3.1.2. Plán nové bytové výstavby v gesci města JH - zohlednění potřeb fondu SB 

 

3.2. Bytový fond soukromých vlastníků  

3.2.1. Komunikace se soukromými vlastníky bytů - hledání možností rozšíření bytového 
fondu SB prostřednictvím dohod s pronajímateli 

3.2.2. Motivace investorů k výstavbě sociálního bydlení - vyčlenění některých bytů při 
výstavbě jako sociálních, dostupných 

 

3.3. Zajištění krizového bydlení 

3.3.1. Zachování krizového bydlení ve fondu SB 

 

číslo a název opatření: 3.1 Bytový fond ve vlastnictví města 

stručný popis opatření: 

V Jindřichově Hradci je celkem 166 bytů určených pro 
sociální bydlení (135 bytů, které jsou vedeny jako „sociální“, a 
dále 23 bytů se sníženou kvalitou v ul. Nežárecká 122/IV a 8 
bytů v ul. Nežárecká 115/IV. Za poslední dva roky bylo na 
tyto byty podáno 137 žádostí, přitom se ročně přiděluje cca 
5–6 bytů. Odbor sociálních věcí (OSV) města JH i jednotliví 
poskytovatelé sociálních služeb registrují několik desítek 
rodin, které bytovou problematiku řeší a byly by vhodnými 
nájemci městského bytu. 

V J. Hradci je také mnoho ubytoven, kde bydlí mnoho lidí 
závislých na dávce doplatku na bydlení: 

 Turistická ubytovna Města Jindřichův Hradec – kapacita 
102, z toho 7 s doplatkem na bydlení. 

 Ubytovna na sídl. Vajgar 532/1III, Jindřichův Hradec (tzv. 
bývalá nemocniční ubytovna) – 56 bytů, 70 lidí. 

 Ubytovna Cvrček, ul. Jáchymova 900, Jindřichův Hradec 
– kapacita 12 lidí, nikdo v hmotné nouzi. 

Úřad práce vyplatí doplatek na bydlení měsíčně cca 130 
občanům J. Hradce, z toho je skoro 80 lidí, kteří bydlí 
v ubytovnách, azylovém domě či podnájmu. Počet těchto lidí 
dlouhodobě narůstá. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 

3.1.1. Revize stávajícího bytového fondu, případné vyčlenění 
některých současných bytů v městském fondu do 
systému SB  
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3.1.2. Plán nové bytové výstavby v gesci města JH - 
zohlednění potřeb fondu SB 

číslo a název aktivity: 

3.1.1. Revize stávajícího bytového fondu, případné vyčlenění 
některých současných bytů v městském fondu do 
systému SB  

charakteristika aktivity: 

Na základě podnětů od Platformy pro sociální bydlení v JH 
budou odborem sociálních věcí a oddělením správy bytů 
průběžně zpracovány návrhy na úpravu bytového fondu SB 
v JH a předkládány ke schválení Radě města JH. Při výběru 
vhodných bytů je třeba dbát na princip nesegregace 
(nevytváření sociálně vyloučených lokalit). 

realizátor:  Oddělení správy bytů 

spolupracující subjekty: 
Odbor sociálních věcí města JH, Platforma pro sociální 
bydlení JH 

personální potřeby: V rámci běžného úvazku 

časový rámec: Od března 2018  
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
 Bez přímých 
nákladů 

 Bez přímých 
nákladů 

 Bez přímých 
nákladů 

 Bez 
přímých 
nákladů 

VÝSTUPY: Provedené revize  
INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Zápis z revize provedené min. 1x ročně 

číslo a název aktivity: 
3.1.2. Plán nové bytové výstavby v gesci města JH - 

zohlednění potřeb fondu SB 

charakteristika aktivity: 
Rozšíření počtu sociálních bytů ve městě – rekonstrukce a 
výstavba bytů v ul. Václavská 73/III. 

realizátor:   Město JH 
spolupracující subjekty: --- 

personální potřeby: --- 

časový rámec: Do konce roku 2023 
finanční zdroje: - 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem -  

1.000 000,-
projektová 
dokumentace 

0,- 0,- 

investice (IROP) - 0,- 0,- 0,- 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 12 nových sociálních bytů 

Číslo a název opatření: 3.2 Bytový fond soukromých vlastníků 

Stručný popis opatření: 

Koncepce SB ČR 2015-2025 počítá se zajištěním bytového 
fondu SB z více zdrojů, mj. i prostřednictvím volných bytů 
soukromých vlastníků prostřednictvím smluvní spolupráce.  

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 

3.2.1. Komunikace se soukromými vlastníky bytů - hledání 
možností rozšíření bytového fondu SB prostřednictvím 
dohod s pronajímateli 
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3.2.2. Motivace investorů k výstavbě sociálního bydlení - 
vyčlenění některých bytů při výstavbě jako sociálních, 
dostupných 

číslo a název aktivity: 

3.2.1. Komunikace se soukromými vlastníky bytů - hledání 
možností rozšíření bytového fondu SB prostřednictvím 
dohod s pronajímateli 

charakteristika aktivity: 

K rozšiřování fondu sociálního bydlení v JH může docházet i 
prostřednictvím zapojení soukromých vlastníků do systému. 
Inspiraci lze čerpat např. z příkladů dobré praxe z jiných měst, 
které pilotně realizují systém sociálního bydlení (např. Most 
aj.). Odbor sociálních věcí města JH bude na základě potřeb 
fondu sociálního bydlení v JH vstupovat do 
komunikace/jednání se soukromými vlastníky bytových 
jednotek o možnostech a podmínkách jejich vstupu do 
systému sociálního bydlení v JH. 

realizátor:  Odbor sociálních věcí města JH 
spolupracující subjekty: Soukromí vlastníci bytových jednotek 

personální potřeby: Koordinátor sociálního bydlení v JH 

časový rámec:  Leden 2019 - prosinec 2021 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
 Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 

Rostoucí počet dohod s vlastníky soukromého bytového 
fondu o jejich vstupu do systému sociálního bydlení 

číslo a název aktivity: 

3.2.2. Motivace investorů k výstavbě sociálního bydlení - 
vyčlenění některých bytů při výstavbě jako sociálních, 
dostupných 

charakteristika aktivity: 

K rozšiřování fondu sociálního bydlení v JH může docházet i 
prostřednictvím zapojení soukromých vlastníků do systému. 
Inspiraci lze čerpat např. z příkladů dobré praxe z jiných měst, 
které pilotně realizují systém sociálního bydlení. Odbor 
sociálních věcí města JH bude na základě potřeb fondu 
sociálního bydlení v JH vstupovat do komunikace/jednání se 
soukromými investory o možnostech a podmínkách jejich 
vstupu do systému sociálního bydlení v JH. 

realizátor:  Odbor sociálních věcí města JH 
spolupracující subjekty: Soukromí vlastníci bytového fondu 

personální potřeby: Koordinátor sociálního bydlení v JH 

časový rámec: Leden 2019 - prosinec 2021 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
 Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 

Rostoucí počet dohod s investory o jejich vstupu do systému 
sociálního bydlení? 

Číslo a název opatření:  3.3. Zajištění krizového bydlení (KB) 

Stručný popis opatření: 
Krizové bydlení je krátkodobý nouzový/záchytný systém pro 
osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi 
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(stav bez bydlení) či konflikt se společností a riziko sociálního 
vyloučení. Současně je krizové bydlení určeno pro osoby, 
které nemají dostatečné kompetence bydlet bez podpory. 
Bývá úzce propojeno s intenzivní podporou prostřednictvím 
sociální práce na základě potřeb klienta. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 3.3.1. Zachování krizového bydlení ve fondu SB 

číslo a název aktivity: 3.3.1. Zachování krizového bydlení ve fondu SB  

charakteristika aktivity: 

KB jako záchytný (nouzový) systém je nezbytné vyčlenit 
v městském bytovém fondu, případně zrekonstruovat 
vhodné prostory. Systém bude nastavený tak, aby město 
permanentně disponovalo bytovou jednotkou učenou pro 
krizové bydlení. Pokud je v zájmu klienta/rodiny užívajícího 
krizový byt v rámci stabilizace jeho situace minimalizovat 
další stěhování v přechodné době, může být stávající krizový 
byt vyčleněn ve fondu sociálního bydlení jako 
sociální/dostupný byt za předpokladu, že současně bude 
z fondu jiný byt vyčleněn jako krizový.  

realizátor:  Odbor sociálních věcí města JH 
spolupracující subjekty: Oddělení správy bytů 

personální potřeby: 
Vedoucí odboru sociálních věcí města JH/Koordinátor 
sociálního bydlení v JH 

časový rámec: Březen 2018  
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 
provozní náklady celkem         
ESF         
St. Rozpočet         
Město         
Ostatní         
investice         
INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: Existuje vyčleněný krizový byt 
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4.4 Cíl 4.:  Informační aktivity 

 

4.1 Prevence ztráty bydlení prostřednictvím informování a vzdělávání veřejnosti 

4.1.1. Komunikování témat spojených s rizikem ztráty bydlení - série článků na webu města a 
v radničních novinách 

4.1.2. Poradenství spojené s problematikou bydlení a riziky ztráty bydlení 

 

 

Číslo a název opatření:  
4.1 Prevence ztráty bydlení prostřednictvím informování a 

vzdělávání veřejnosti 

Stručný popis opatření: 

Rizikovým faktorem, který v konečném důsledku (často 
v kombinaci s dalšími faktory) může vést ke ztrátě bydlení, 
lze nazvat různé skutečnosti a situace, které (jednotlivě či 
kombinovaně) zeslabují schopnost jedince udržet si 
standardní bydlení s vysokým rizikem jeho ztráty.  
Mezi rizikové faktory patří: příjmové hledisko, nepříznivá událost, 
událost v rámci životního cyklu, zdravotní, specifické životní 
etapy, připsané nežádoucí charakteristiky, nedostatek 
sociálních kompetencí spojených s udržením bytu, asociální 
chování. Většina faktorů sama o sobě ztrátu bydlení nezpůsobí, 
v kombinaci se ale posilují. V případě nedostatku sociálních 
kompetencí a kompetencí spojených s udržením bytu vzrůstá 
pravděpodobnost ztráty bydlení.  

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření: 

4.1.1. Komunikování témat spojených s rizikem ztráty bydlení - 
série článků na webu města a v radničních novinách 
4.1.2. Poradenství spojené s problematikou bydlení a riziky 

ztráty bydlení 

číslo a název aktivity: 
4.1.1. Komunikování témat spojených s rizikem ztráty bydlení - 
série článků na webu města a v radničních novinách 

charakteristika aktivity: 

- Komunikace témat spojených s rizikem ztráty bydlení 
proběhne v rámci preventivních opatření, zacílených na 
širokou veřejnost. 

realizátor:  Koordinátor sociálního bydlení města JH 

spolupracující subjekty: 
Odbor sociálních věcí města JH, Oddělení správy bytů města 
JH, NNO/SSl, ÚP, OSPOD… 

personální potřeby: SP odboru sociálních věcí města JH 

časový rámec: září 2018 - prosinec 2021 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady celkem 
Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 2-4 zveřejněné články v kalendářním roce 

číslo a název aktivity: 
4.1.2. Poradenství spojené s problematikou bydlení a riziky 

ztráty bydlení 
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charakteristika aktivity: 

Poradenská činnost tvoří cca 35 % práce sociálních pracovnic 
Odboru sociálních věcí města JH.   
Odbornému sociálnímu poradenství, spojenému 
s problematikou bydlení a riziky ztráty bydlení se v JH věnují:    
Theia – krizové centrum, o.p.s.  
Farní charita Jindřichův Hradec 
Město JH také zřídilo Bezplatnou insolvenční poradnu v J. 
Hradci 
 
THEIA - krizové centrum o.p.s.: Vzhledem k poptávce ze 
strany cílové skupiny je stále žádanější a potřebnější pomoc 
v problematice zadlužení a předlužení klientů (Theia je 
akreditovanou organizací pro pomoc při oddlužení v souladu 
s novelou insolvenčního zákona z 1. 7. 2017) 30a v oblasti 
právní problematiky. 
Součástí aktivity je i zvýšení vzdělávání v oblasti zejména 
dluhové problematiky, a to odborné i široké veřejnosti.  
V r. 2016 poskytla poradna 180 klientům 890 intervencí a 
v roce 2017 190 klientům 950 intervencí. 
 
Odborné poradenství Farní charity Jindřichův Hradec: 
Poradna pro lidi v nouzi poskytuje podporu a pomoc lidem, 
kteří se nacházejí v takové situaci, kdy cítí, že je ohrožena 
jejich důstojnost, sociální zajištění, zdraví nebo život. Služba 
napomáhá k lepší orientaci v právech, oprávněných zájmech 
a povinnostech. V r. 2016 poskytla služby 135 klientům, v r. 
2017 120 klientům. 
 
Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci: 
Město Jindřichův Hradec spolu s českobudějovickým 
soudem, probační službou, advokátní komorou a spolkem 
insolvenčních správců otevřelo pro zadlužené lidi bezplatnou 
insolvenční poradnu v Jindřichově Hradci. Slouží občanům, 
kteří nezvládají splácet své dluhy, dozvědí se zde, jak je 
možné řešit jejich situaci, jak postupovat v případě osobního 
bankrotu apod. V r. 2017 poskytla služby 18 klientům. 

realizátor:  Sociální odbor města JH 
spolupracující subjekty: SSl/NNO (poradny), ÚP, OSPOD, Bytový odbor města JH 

personální potřeby: 
SP odboru sociálních věcí města JH, pracovníci poradenství 
spolupracujících služeb 

časový rámec: Březen 2018 - prosinec 2021 
finanční zdroje: 2018 2019 2020 2021 

provozní náklady město 
Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

Bez přímých 
nákladů 

provozní náklady Theia  300.000,-  300.000,-  300.000,-  300.000,- 

ESF  0,-    

st. rozpočet  200.000,-    

město  50.000,-    

ostatní  50.000,-    

investice  0,-    
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provozní náklady Charita  720.000,-  720.000,-  720.000,-  720.000,- 

ESF  0,-    

st. Rozpočet  550.000,-    

město  30.000,-    

ostatní  140.000,-    

investice  0,-    

provozní náklady 
Insolvenční poradna  

   

ESF     

st. Rozpočet     

město     

ostatní     

investice     

INDIKÁTOR pro hodnocení 
implementace: 

Zachování stávajícího počtu fungujících poraden v JH 
(k tématu bydlení). 
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5 Přílohy 

5.1 Seznam zkratek  

AD – azylový dům 

apod. – a podobně 

Analýza - Analýza cílových skupin v projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202 

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DB - dostupný byt  

el. energie - elektrická energie  

JČ kraj – Jihočeský kraj 

JH – město Jindřichův Hradec 

KB - Krizové bydlení  

Koncepce ČR - Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 

Koncepce - Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec 

MěÚ JH - Městský úřad Jindřichův Hradec 

např. – například 

NB – nájemní byt 

NNO – nestátní nezisková organizace 

OB – obydlené byty 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

r. - rok 

SB - Sociální byt, sociální bydlení  

SBDL 2011 – sčítání bytů, domů, lidí 2011 

Sídl. – sídliště 

SP – sociální pracovník, pracovnice 

SSl – sociální služba 

TB – trvalé bydliště 

ÚP – úřad práce 

SO JH – Sociální odbor Městského úřadu Jindřichův Hradec 

ul. - ulice 

v.v.i. – veřejná výzkumná instituce 

KPSS ORP JH 2015-17 - Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015-17   
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