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ÚVOD KOMU JE BYDLENÍ URČENO?

CO JE SOCIÁLNÍ BYDLENÍ?

V dnešní době se stále častěji setkáváme s pojmem sociální byd-
lení, ale málokdo z nás ví, co tento pojem opravdu znamená. Kdo 
má na toto bydlení nárok a jak je možné o něj zažádat?

Je určeno například:
•  lidem s potřebou komplexní sociální podpory
•  lidem s nízkými příjmy
•  samoživitelům 
•  rodinám s dětmi
•  lidem se zdravotním postižením
•  lidem opouštějícím azylové domovy
•  lidem opouštějícím dětské domovy
•  lidem bez domova apod.

*Sociální práce podporuje sociální změnu a zaměřuje se na řešení 
problémů v mezilidských vztazích. Jejím úkolem je umožnit všem lidem 
plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. 

Jde o bydlení v městských bytech poskytované lidem, kteří:
•  si nemohou zajistit bydlení vlastními silami,
•  vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši příjmů,
•  jsou ohroženi ztrátou bydlení.

Uživatelům sociálního bydlení je také poskytována  
podpora formou sociální práce*



PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA 1/4

Paní Veronika je samoživitelka se dvěma dětmi. Bydlí v nájemním 
bytě soukromého majitele, kde platí vysoký nájem. Dozvěděla se, 
že majitel bytu jí do budoucna neprodlouží nájemní smlouvu proto, 
že byt bude prodávat. 

„Pracuji na jednu směnu a beru patnáct tisíc korun.  
Vzhledem k mé finanční situaci se mi kvůli výši 
nájmů a kaucí nedaří sehnat jiné nájemní  
bydlení u soukromých vlastníků bytů,“  
popisuje paní Veronika.

Veronika se obrátila na odbor sociálních věcí městského úřadu  
a požádala o pomoc při řešení své nepříznivé bytové situace.

Během spolupráce se podařilo vyrovnat dluh vůči městu, který 
Veronika měla na poplatcích za komunální odpady. Pak už nic 
nebránilo sepsání žádosti o sociální byt, který byl právě nabízen 
na úřední desce. 

Veronice se sociální byt podařilo získat a mohla se do něj  
se svými dětmi brzy přestěhovat. Úřad bude v sociální práci  
s ní podle potřeby pokračovat.

Příběh samoživitelky Veroniky

Řešení



PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA 2/4

Pan Jiří se kvůli zhoršení zdravotního stavu ocitl v nemocnici, kde 
byl dlouhodobě hospitalizován. 
 
„Do původního bydlení se nemohu vrátit kvůli nevyhovujícím 
podmínkám. Pobírám invalidní důchod. Vzhledem ke své finanční 
situaci nejsem schopen si najít adekvátní bydlení,“  uvádí pan Jiří.

Stejně jako Veronika se i Jiří obrátil na odbor sociálních věcí se žá-
dostí o pomoc při řešení své nepříznivé bytové a zdravotní situace.

Pracovníci úřadu s ním navázali spolupráci už v průběhu hospitali-
zace. Sociální pracovnice pomohla Jiřímu s vyřízením všech dávek 
pro osoby se zdravotním postižením, na které  
měl nárok. Také mu pomohla s podáním žádosti  
o sociální byt, který později na základě 
rozhodnutí rady města skutečně získal. 

Po zabydlení Jiří dále spolupracuje se sociální  
pracovnicí, která mu pomáhá se zajištěním  
pravidelných úhrad nákladů za bydlení.

Příběh invalidního důchodce Jiřího

Řešení



PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA 3/4

Paní Daniela se po rozpadu manželství dostala do bytové nouze. 
Kvůli velmi špatné finanční situaci neměla možnost zajistit sobě  
a své dceři adekvátní bydlení. 

 „S pomocí pracovníků odboru sociálních  
věcí jsem získala dočasné ubytování  
v azylovém domě pro matky s dětmi.  
Jsem sice zaměstnaná, ale mám vůči  
městu dluhy,“  vypráví paní Daniela.

Pracovníci úřadu s Danielou začali intenzivně spolupracovat už 
v azylovém domě. Nejprve si společně stanovili postup splácení 
dluhů vůči městu, který Daniela řádně dodržuje. 

Sociální pracovnice pomáhá Daniele také  
s řešením otázky výživného na dítě. Daniela  
s pomocí úřednice  podala žádost o sociální  
byt, který byl uveřejněn na úřední desce.  
Rada města její žádost o byt schválila.

Daniela je nyní s bydlením velmi spokojená  
a nadále plní své závazky vůči městu.

Příběh Daniely v bytové nouzi

Řešení



PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA 4/4

Pan Horák s manželkou a dvěma dětmi bydleli v panelovém  
domě. V bytě ale došlo k požáru, který poškodil téměř  
všechen jejich majetek. Rodina zůstala bez střechy nad  
hlavou a navíc nemá žádné příbuzné, které by mohla  
požádat o pomoc. Proto se obrátila na odbor sociálních věcí. 

Příběh rodiny Horákových, kterou postihl požár

Město okamžitě poskytlo rodině Horákových náhradní bydlení 
v krizovém bytě. Zároveň jim také úřad pomohl při zajištění  
základního vybavení bytu. Nyní s nimi bude dále pracovat  
na hledání trvalejšího řešení nešťastné situace.

Řešení



JAK PODAT ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ BYT? PRŮBĚH PODÁNÍ ŽÁDOSTI
V žádosti o byt je potřeba pravdivě uvést informace o aktuální  
situaci žadatele a dále doložit splnění těchto podmínek  
pro přidělení sociálního bytu: 

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

• žadatel minimálně dva roky bydlí v Jindřichově Hradci 
(čestné prohlášení),

• žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má  
vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, případně 
jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní (je uzavřen a plněn splátkový kalendář; případně 
je využit institut zvláštního příjemce dávek nebo důchodu).

Žádost se podává na samostatné oddělení správy bytů města Jind-
řichův Hradec, které sídlí na Masarykově náměstí 168/II (budova 
Kaštánku, vchod zboku od Husových sadů) v 1. patře.
 
U každého žadatele následně provede odbor sociálních věcí  
sociální šetření.
 
O přidělení bytu rozhoduje Rada města  
Jindřichův Hradec na základě podkladů  
od odboru sociálních věcí.
 
Na přidělení bytu nevzniká právní nárok.
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