
Nastavení systému a 

přidělování sociálních bytů 

Město Jindřichův Hradec 



Charakteristika bytového fondu

• Celkový počet bytů ve vlastnictví města: 

755

• Počet sociálních bytů: 166

• Počet bytů v DPS 161 

• 2 byty v režimu chráněného bydlení 



• Počet bytů v obci celkem: 9756

• Počet bytů ve vlastnictví obce celkem: 755

• Podíl obecních bytů v celkovém počtu bytů v obci : 8%

• Počet sociálních bytů v obci celkem: 166

• Podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů v obci: 2%

• Podíl sociálních bytů vlastněných obcí na počtu bytů
vlastněných obcí: 22%



Vyčlenění sociálních bytů z 

bytového fondu města 
• Sociální byty byly z bytového fondu vyčleněny postupně 

– dle aktuálních potřeb domácností v bytové nouzi

• Snaha nepodporovat vytváření či přeskupování sociálně 

vyloučených lokalit

• Byty jsou rozmístěny v různých částech města

• Aktuálně se bytových fond sociálního bydlení nenachází 

v žádné z lokalit ohrožených segregací.



• Snaha města navýšit bytový fond

• Snaha města navýšit počet sociálních bytů

• V letech 2017-2019: rekonstrukce bytů se sníženou

• kvalitou na sociální byty ( z 23 bytů se sníženou kvalitou

vzniklo 16 sociálních bytů

• V letech 2017 – 2019 rekonstrukce nebytových prostor –
vznik 6 nových sociálních bytů

Navýšení bytového fondu 



Kritéria vstupu do sociálního 

bydlení 
• Zletilost žadatele (žadatel musí být starší 18 let)

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

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

• Žadatel minimálně 2 roky bydlí v J.Hradci

• Ne všechny podmínky jsou výlučné (příkladem je
nesplnění podmínky faktického pobytu 2 roky



• Zohledňuje se např. pokud v J.Hradci klient pracuje, děti

navštěvují školu apod.

• U klientů, kteří mají dluh na elektřině, mohou být platby

za energie převedeny na město a klient hradí energie

městu.



• Byt může být přidělen i osobě, která má dluhy vůči městu.

• S rodinou je realizována intenzivní sociální práce

• V případě velmi špatné finanční situace rodiny – využíván

institut zvláštního příjemce. (podařilo se uhradit i dluhy v

jednotlivých částkách cca 200 000,--Kč a rodiny

stabilizovat )

• Rozsah sociální práce odpovídá potřebám klientů a celkové

situaci rodiny

Pomoc sociálního pracovníka 

při získání sociálního bytu



• Sociální byt je zveřejněn na úřední desce úřadu

• Žádost se podává na samostatné oddělení správy bytů 

města J.Hradec (se sepsáním žádosti pomáhá často 

sociální pracovník) 

• Po ukončení lhůty pro přijímání žádosti oddělení správy 

bytů požádá odbor sociálních věcí o provedení soc. 

šetření u jednotlivých žadatelů 

• Sociální pracovníci odboru soc. věcí provedou u 

každého žadatele soc. šetření se zaměření na rodinné 

poměry, bytové poměry, finanční a zdravotní, majetkové 

atd. 

Podání žádosti a přidělení 

sociálního bytu



• Podklady s návrhem na přidělení sociálního bytu 

předkládá Radě města oddělení správy bytů 

• Rada města rozhodne o přidělení sociálního bytu 

• Uzavírá se nájemní smlouva na dobu určitou (1 až 2 

roky) 

• Součástí smlouvy je dohoda o spolupráci se sociálním 

pracovníkem

• Podmínkou pro prodloužení nájemní smlouvy je řádné 

hrazení nájmu, případně nastavení splátkového 

kalendáře , 



dodržování základních pravidel a povinností vyplývající z 

nájemní smlouvy 

• Cena nájmu: v průměru 45,47 Kč/m2

• Podmínky užívání sociálních bytů byly nastaveny na

základě principu umožnění vstupu do sociálního bydlení

všem, kteří jsou definováni jako cílová skupina a na

základě principu rovnosti a nediskriminace.

• Princip bydlení v bytě – zásluhovost není podmínkou

přístupu k bydlení



Stav místního systému 

sociálního bydlení
• Došlo k nastavení spolupráce mezi hlavními aktéry

systému sociálního bydlení- vznikla lokální platforma pro

sociální bydlení

• Díky intenzivní sociální práci se podařilo finančně

stabilizovat rodiny – snížit či eliminovat dluhy

• Žádná z rodin, domácností nebyla v sociálním bydlení

neúspěšná



Pozitivní faktory, které ovlivňují 

udržení si sociálního bydlení

• Dostatečně velký byt

• Pocit bezpečí

• Fungující spolupráce se sociálním pracovníkem – v

kontextu toho pravidelné hrazení nájmu

• Pocit jistoty

• Získání zaměstnání



Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor sociálních věcí

Vedoucí: Mgr. Zdeňka Šindelářová

Děkuji za pozornost
























