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Anotace 

     Diplomová práce „Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní bydlení 

v kontextu sociálního bydlení“ pojednává o vzrůstajícím počtu českých domácností, 

které nedosáhnout na vlastní bydlení. Problematika je zkoumána formou případové 

studie města Česká Lípa z hlediska nájemního bydlení bytového fondu města a bytů 

zvláštního určení. 

 

 

Annotation 

      The thesis "The increasing number of households below the own housing in the 

context of social housing" deals with the growing number of czech households that fall 

short on their own housing. The issue is examined through case studies of Česká Lípa 

rental housing in terms of housing and special purpose housing.     
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

     

     Diplomová práce se zabývá problematikou bytové politiky v kontextu sociálního 

bydlení. Veřejně politickým problémem je téma vzrůstajícího počtu domácností, které 

nedosáhnou na vlastní bydlení. Chci si zodpovědět na otázku, jaké jsou příčiny situace, 

že lidé nedosáhnou na vlastní bydlení. 

     Prostředkem k dosažení cíle bude detailní analýza problému, jedním z prostředků 

bude podrobná analýza bytového fondu města České Lípy, nástrojů bytové politiky, 

vazeb mezi jednotlivými nástroji, které vstupují do řešeného problému, legislativní 

rámec a propojení mezi jednotlivými politikami. Důležité bude přesně specifikovat 

termíny, které budu používat během své práce. 

  

     Úvodem lze říci, že koncept sociálního bydlení představuje netržní segment trhu 

s nájemním bydlením, který by měl být velmi úzce zaměřen na jednoznačně vymezené 

cílové skupiny osob. Veřejný ochránce práv navrhl rozlišovat skupiny se zvláštními 

potřebami v oblasti bydlení podle příčin vzniku těchto potřeb a zároveň je navrženo jak 

tyto specifické potřeby řešit:  

- příjmová situace – lze řešit prostřednictvím sociálních dávek 

- událost – lze řešit okamžitou pomocí – finanční výpomoc 

- osobní stav – tato skupina je charakterizována sníženou soběstačností, případně 

rizikovostí. Zde se jedná o různé druhy běžného bydlení se sociální službou až po 

zvláštní typy bydlení. 

     Bydlení je specifickou oblastí, která se dotýká například kvality rodinného života, 

soužití generací, výchovy dětí, zaměstnanosti. Problematika bydlení není izolovaným či 

jen sociálním jevem, ale zasahuje do oblasti ekonomické, právní a politické. 

 

2. Teoretická východiska 

     

     Zkoumaný veřejně politický problém mé práce, což představuje vzrůstající počet 

domácností, které nedosáhnou na vlastní bydlení, budu zkoumat dle objektivistického 
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přístupu, s vědomím toho, že daný, mnou vymezený problém, existuje a na závěr se 

budu snažit vyhodnotit danou situaci dle mých zjištění a zobecnit je, proč se v současné 

době  české domácnosti dostávají do situace, proč nemohou dosáhnout na své vlastní 

bydlení.       

     Z tohoto důvodu mě během práce na mé diplomové práci budou zajímat nástroje 

bytové politiky, pravidla-kritéria, která jsou nastavena v organizacích, které mají ve 

správě nájemní byty a byty zvláštního určení. V obecné úrovni se budu snažit 

analyzovat vazby mezi jednotlivými politikami, toto bude podpořeno teoretickým 

zakotvením a budou tvořit teoretický rámec bytové politiky, sociálního bydlení, 

definice, koncepce ministerských resortů: koncepce bytové politiky Ministerstva pro 

místní rozvoj, koncepce pro rodinnou politiku a koncepce politiky zaměstnanosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí. 

     Teoretickým rámec mé práce bude dále doplněn o výzkumy z oblasti bytové politiky, 

které mohu čerpat např. ze Sociologického ústavu AV ČR, od Martina Luxe, který je 

zároveň vedoucím socioekonomie bydlení a je vedoucím výzkumníkem v oblasti bytové 

politiky v České republice. 

     Teoretický rámec bude tvořit institucionální analýza dle E. Ostromové ve 

výzkumném designu případové studie bytového fondu města České Lípy.  

3. Cíle diplomové práce 

      

     Za cíl své práce jsem si stanovila analýzu teorií vztahujících se k danému tématu a 

dále se budu snažit o vlastní vysvětlení daného stavu situace na území města Česká Lípa 

„Proč vzrůstá počet domácností, které nejsou schopny dosáhnout na vlastní bydlení a 

jaké jsou příčiny vzrůstajícího počtu, tj. jaké jsou příčiny zvyšujícího se počtu žádosti o 

nájemní-sociální bydlení na území města Česká Lípa“.  

     Prostředkem k dosažení cíle bude provedení analýzy dat a dokumentů, dostupných 

hypotéz v oblasti sociálního bydlení, zaměřit se podrobně na jednotlivé nástroje bytové 

politiky, které vstupují do řešeného problému a zároveň vybrané nástroje bytové 

politiky analyzovat po stránce efektivnosti dle výzkumného designu případové studie 

bytového fondu města Česká Lípa. 

 

     Řešený veřejně politický problém je řešen v kontextu zodpovězení dalších otázek, 

které se budou přímo dotýkat řešeného problému dle designu případové studie.  
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     Jednou z dílčích otázek, na kterou se budu snažit najít odpověď, bude, zda jsou 

dostatečně nastavena pravidla-kritéria pro schvalovací proces přidělení nájemního-

sociálního bytu dle podané žádosti. 

    K dosažení cíle bude použita metoda analýzy dat, ať primárních, tak sekundárních, 

rozbor dokumentů, které se vztahují k problematice bytové politiky. 

 

      

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

 

     Primárně je důležité stanovit si základní výzkumnou otázku, kde si budu chtít 

zodpovědět na otázku: 

 Jaké jsou příčiny toho, že se zvyšuje počet žádostí o nájemní-sociální bydlení?  

     A zároveň zjišťovat odpověď na otázku, tj. potvrdit či vyvrátit hypotézu: 

Zda se zvyšuje počet podaných žádostí o nájemní-sociální bydlení nebo bydlení 

zvláštního určení? 

     Podpůrnými prostředky k tomu, abych mohla zodpovědět na svou výzkumnou 

otázku je přesně definovat prostředí, ze kterého budu čerpat, tj. bytový fond Města 

Česká Lípa. 

     Otázkou, která mi může pomoci dobrat se cíle mé práce, je otázka nedostatečné 

implementace v nastavení podmínek-kritérií poskytování sociálního bydlení, tj. 

potvrdím nebo vyvrátím hypotéze, že implementace je nedostačující. 

   

5. Metody a prameny 

 

 

     Z metodologického hlediska při psaní své diplomové práce budu používat 

kvantitativní zpracování dat, zpracování dokumentů, které se vztahují k problematice 

bytové politiky, sociální a rodinné politiky a které nebyly vytvořeny za účelem 

výzkumu.  

 

     Praktickou částí mé práce bude analýza všech nástrojů vstupující do řešeného 

veřejně politického problému, sekundární analýza dokumentů, legislativních 
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dokumentů, sekundární analýza výzkumů, které budou sebrány a studovány v teoretické 

části metodologie. Metody práce lze shrnout následovně: 

 

Metody práce, které budu používat: 

- institucionální analýza 

- dotazníkové šetření (respondenti budou žadatelé o nájemní bydlení) 

- zúčastněné pozorování 

- rozhovory se zaměstnanci 

- heuristické metody (pomocné) 

- analýza primárních a sekundárních dokumentů 

 

 

     Diplomovou práci budu zpracovávat na základě dostupných dokumentů, knih 

s tematikou bytové, sociální a rodinné politiky a článků z internetových zdrojů. Bude se 

jednat o analýzu současného stavu řešené problematiky. Velice nápomocná mi bude 

odborná literatura a především literatura odborníka v oblasti bytové problematiky, 

Martina Luxe, vedoucího socioekonomie bydlení v Sociologickém ústavu AV ČR či 

odborné knihy z oblasti veřejné politiky od Martina Potůčka a sociální politiky od 

Vojtěcha Krebse, jehož kniha nyní vyšla v již 5. aktualizovaném vydání. Internetové 

zdroje jsou svou různorodostí přínosnější. Práce také bude zahrnovat řešící legislativně 

danou problematiku.  

     Podpůrným prostředkem pro potvrzení, případně vyvrácení hypotéz je získání 

relevantních dat z datového archivu Sociologického ústavu. 

  

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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1 Úvod do problematiky 

     

     Téma mé diplomová práce se zabývá problematikou bytové politiky v kontextu 

sociálního nájemního bydlení a jeho jednou z forem, sociálního bydlení. 

     Proč volím právě toto téma? S problematikou bytové politiky se v současné době 

setkáváme denně. Bydlení je jednou ze základních potřeb občana a občas do jisté míry 

očekává pomoc státu se zajištěným bydlením. Alespoň do roku 1989 tomu tak mnohdy 

bylo. Bydlení, potažmo otázky bytové politiky, se do tohoto roku příliš neřešily, bydlení 

bylo nedílnou součástí života jednotlivců i rodin, bylo poměrně dobře dosažitelné a 

poměrně levné s ohledem na celkové výdaje za domácnost. V současné době je nastaven 

koeficient, kdy výše nákladů na bydlení nesmí nebo by neměla přesáhnout 1/3 

měsíčních výdajů domácností. Aby tomu tak v současné době bylo, do praxe bylo 

zavedeno regulované nájemné (dle Zákona o jednostranném zvyšování nájemného z 

bytu č. 107/2006 Sb. nabyl účinnosti koncem března 2006, který od 1. 1. 2011 přestává 

platit a nastává doba tržní výše nájemného). 

     Jedním ze základních lidských potřeb je potřeba bydlení, které má vždy silné sociální 

souvislosti. Pokud není potřeba bydlení uspokojena nebo je nějakým způsobem 

ohrožena, může se jednat o vznik sociálního problému. Této hrozbě jsou vystaveny 

především občané ze sociálně slabých skupin a nízkopříjmových skupin občanů. Při 

řešení této situace má zde v současné době v oblasti bydlení důležité místo právě 

sociální bydlení a sociální politika. 

     Zvolenému tématu bytové politiky se v úvodních částech kapitol zaměřím 

v obecném měřítku na problematiku bytové politiky celé České republiky, ale analýze 

bydlení a stavu bytového fondu bude podroben v dalších podkapitolách a v empirické 

části diplomové práce Městský úřad Česká Lípa především z důvodu blízkosti získávání 

relevantních dat, úzkou spoluprací s Městským úřadem Česká Lípa, historickou 

kompatibilitou mé osoby a města Česká Lípa a celého okresu, potažmo i Libereckého 

kraje v designu případové studie. 

     Diplomovou práci budu zpracovávat v designu případové studie nájemního bydlení 

v České Lípě. Cílem mého zkoumání a sběru dat bude organizace Městského úřadu 

Česká Lípa, která má ve své správě bytový fond nájemního bydlení s poměrně velkým a 

rozsáhlým počtem bytů a dalším zdrojem budou data týkající se bydlení se zvláštním 
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režimem, tj. bydlení určené pro seniory, pro občany se zdravotním postižením, které má 

ve své správě příspěvková organizace Sociální služby města Česká Lípa, účelově 

zřízená Městským úřadem Česká Lípa, kde ve správě této příspěvkové organizace jsou 

také byty určené pro krizové životní situace, Dům humanity a Dům první pomoci 

určené pro matky s dětmi.  

      

      Současně se svou prací na území samosprávy města Česká Lípa, tj. na práci na mé 

případové studii, budu srovnávat rovněž poznatky bytové politiky na celorepublikové 

úrovni. Úvodem k tématu bytové politiky v kontextu České republiky lze říci, že 

koncept sociálního bydlení představuje netržní segment trhu s nájemním bydlením, 

který by měl být velmi úzce zaměřen na jednoznačně vymezené cílové skupiny osob.  

     Bydlení je specifickou oblastí, která se dotýká například kvality rodinného života, 

soužití generací, výchovy dětí, zaměstnanosti. Problematika bydlení není izolovaným či 

jen sociálním jevem, ale zasahuje do oblasti ekonomické, právní a politické. 

 

     Diplomová práce je členěna na dvě hlavní části, teoretickou a výzkumnou. Práce 

začíná úvodem, pokračuje vymezením výzkumných cílů, stanovením si výzkumných 

otázek, metod a metodologie diplomové práce. Následuje kapitola teoretických 

východisek. První čtyři kapitoly vypovídají o nájemní bytové politice v teoretickém 

kontextu, stanovení si teoretických východisek práce.  

     Prostředek k dosažení cíle bude tvořit teoretický konceptuální rámec, který chápeme 

jako soubor pojmů a vztahů mezi nimi, a který budu v mé práci koncipovat dle Paula 

Sabatiera a dle teorie Elinor Ostromové, z jejichž prací budu čerpat v rámci teoretického 

rámce diplomové práce. V práci bude použit institucionální rámec a použiji 

institucionální analýzu IADF dle Elinor Ostromové, poté bude metoda institucionální 

analýzy prolnuta do výzkumné části práce. Kapitola číslo pět bude pojednávat o 

zvolených metodách a metodologii práce. Výsledky empirické části práce budou 

shrnuty v kapitole číslo osm pojednávající o případové studii ve městě Česká Lípa.       

    Následuje praktická část diplomové práce, kde klíčovou část tvoří případová studie 

bytového fondu města Česká Lípa. Forma kvalitativního výzkumu jsem získávala 

dotazníkovým šetřením a formou polostrukturovaných rozhovorů. 

     V závěru empirické části shrnu všechna nová zjištění, kdy cílem bude z provedeného 

dotazníkového šetření a provedených rozhovorů získat odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky a na stanovený hlavní cíl diplomové práce.  
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     Poté následuje závěr, zde jsou uvedeny odpovědi na výzkumné otázky a zhodnoceno, 

zda byly naplněny cíle práce. 

    Diplomovou práci zpracuji tak, aby byla přínosem pro mě, ale zároveň pro 

odpovědné pracovníky, kteří se na Městském úřadě v České Lípě zabývají bytovou 

politikou. 

 

 

2 Vymezení výzkumného problému  

 

 

     Téma bydlení, nájemního bydlení a sociálního bydlení je zajímavé téma, které je 

nutné řešit v celorepublikovém kontextu. Problematikou bydlení a především sociálního 

bydlení se zabývám z části profesně a především celou dobu svého studia. Během studia 

jsem k tomuto tématu zpracovala několik seminárních prací, shromažďovala jsem data, 

která jsem poté částečně mohla použít v diplomové práci. Po zvolení tématu diplomové 

práce jsem začala shromažďovat další data, která vedla k poznatku veřejně politického 

problému sociálního bydlení. Především mě zajímala problematika sociálního bydlení 

na území města Česká Lípa, poněvadž se jedná o téma velmi blízké a je řešeno na 

úrovní místní samosprávy, k čemuž mám profesně blízko. Na území města České Lípy 

se stále více projevuje problematika hrozby ztráty vlastního bydlení pro jednotlivce i 

domácnosti, především ze sociálně slabších skupin, kde zhrozí i možnost sociálního 

vyloučení. Možnost získat sociální bydlení v bytě, který je ve správě MÚ Česká Lípa, je 

možností řešit tento problém především pro seniory, mladé rodiny nebo jednotlivce, 

matky samoživitelky, zdravotně nebo duševně znevýhodněné občany. 

Tím, že tato problematika není dlouhodobě koncepčně řešena z hlediska právního (např. 

chybí Zákon o sociálním bydlení) nebo je nedostatečně řešeno, vyvstává tento sociální 

problém. 

     Do roku 1989 byl bytový fond ve vlastnictví státu a bytová výstavba byla na velmi 

vysoké úrovni, i počtem bytů byla dostatečně zabezpečena jedna ze základních potřeb 

člověka, potřeba bydlení. 

     Po roce 1989 však dochází k prudké změně v oblasti bytové politiky, na kterou 

obyvatelstvo nebylo připraveno, byly nevyjasněny kompetence na centrální úrovni, tím i 
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na úrovních obcí, kam většina bytového fondu po transformaci připadla. Významně se 

snížila role státu (role rozdělování bytů státem, nová bytová výstavba).
1
 

 

 

     Rozsah bytové výstavby bezprostředně po roce 1990 prudce poklesl: do roku 1990 

bytová výstavba dosahovala počtů mezi 55 a 60 tisíci bytů ročně, 

v roce 1991 však již pouze 10 899 bytů, v roce 1993 klesala na 7574 bytů. Od roku 

1993 dochází k nárůstu bytové výstavby, převážně však jde o výstavbu rodinných domů 

a bytů do soukromého vlastnictví.
2
 Tím však nastává problém, pokud nástroje, které 

nabízí finanční krytí na koupi vlastního bydlení, jsou nedostačující, stává se vlastní 

bydlení nedostupné. Občané se poté mohou obrátit se svou žádosti na získání nájemního 

bydlení na obce v sociálním nájemním sektoru, kdy takto možnost je obvyklá 

v evropských zemích. Problémem z pozice státu je faktu, že stát v současné době 

podporuje především výstavbu vlastnického bydlení.
3
  

 

     Základní dokument, o který se nyní bytová politika v České republice opírá je 

„Koncepce bydlení v ČR do roku 2020“, schválená dne 13. 7. 2011 a zde mohu zároveň 

citovat slova, jejichž cílem je formulovat sociální cíle bytové politiky, které se budu 

snažit potvrdit nebo vyvrátit: „Těchto cílů nemůže být dosaženo, jestliže realizace 

bytové politiky není trvale sledována soukromými a veřejnými subjekty a občany. Vláda 

se svém programovém prohlášení akceptuje sociální aspekt bytové politiky a též péči a 

pomoc mladým občanům a manželům řadou nástrojů, které jim pomohou opatřit si 

bydlení.“ 
4
      

     Pro názorné zobrazení vymezeného problému současné situace v bytové politice 

slouží níže uvedený graf, který ukazuje výdaje domácností v ČR ve srovnání se zeměmi 

Evropy. Toto srovnání je vhodné si uvědomit z důvodu dalšího vývoje sociálního 

bydlení v ČR, protože velká část rozvinutých zemí Evropy systém sociálního bydlení již 

                                                 
1
 Krebs, V.,Sociální politika. Praha. 2010, s. 411-413 

2
 Lux, M. et al. Bydlení – věc veřejná. Praha, 2002, s. 11. 

3
 Lux, M. et al, 2002, s. 11. 

4
 Koncepce bytové politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 10.  
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delší dobu využívá. Výdaje na bydlení významně zatěžují domácnosti v České 

republice. Srovnání s ostatními státy ukazuje níže uvedený graf. 

    

  

 Výdaje na bydlení významně zatěžují domácnosti v České republice. Srovnání 

s ostatními státy ukazuje níže uvedený graf. 

Graf č. 1 

 

Zdroj: EUROSTAT 

http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/8-1-bydleni-voda-elektrina-plyn-a-ostatni-vydani.html 

Staženo dne 17. 5. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/8-1-bydleni-voda-elektrina-plyn-a-ostatni-vydani.html
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Podíl vydání na bydlení za domácnosti celkem (v %) ukazuje níže uvedený graf. 

Graf č. 2 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů v roce 2006-2009 

http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/3-6-podil-vydani-na-bydleni-za-domacnosti-celkem.html 

Staženo dne 17. 5. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/3-6-podil-vydani-na-bydleni-za-domacnosti-celkem.html
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Podíl vydání na bydlení za domácnosti v nájemním bytě (v %) ukazuje níže uvedený 

graf. 

 

 

Graf č. 3 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů v roce 2006-2009  

http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/3-7-podil-vydani-na-bydleni-za-domacnosti-v-najemnim-

byte.html. Staženo dne 17. 5. 2011. 

 

 

 

     Ve výše uvedených grafech uvádím srovnání podílů z celkových příjmů domácností 

na bydlení za všechny domácnosti a poté za domácnosti v nájemních bytech 

v celorepublikovém měřítku. Zdrojem jsou statistiky ČSÚ na stránkách Ministerstva pro 

místní rozvoj. 

     Jedním z faktorů vysoké ceny nájemného, což potom může zapříčinit složitou 

finanční a sociální situaci je dle slov Martina Luxe: „Neochota mnohých domácností ke 

stěhování (byť v rámci jedné obce) a převládající tradice chápání nájemního bydlení 

jako doživotního a kvazivlastnického bydlení spojená s tradicí jen velmi nízké mobility 

českých domácností vedou k velmi neefektivnímu využívání nájemního bytového fondu a 

http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/3-7-podil-vydani-na-bydleni-za-domacnosti-v-najemnim-byte.html
http://www.mmr.cz/Bydleni/bydleni2009/cz/3-7-podil-vydani-na-bydleni-za-domacnosti-v-najemnim-byte.html


Diplomová práce                                       Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní bydlení v kontextu sociálního bydlení

   

23 

 

do určité míry k „umělému“ navyšování míry zatížení bazickými výdaji na bydlení, 

zejména pak u důchodcovských domácností.“ 
5
 

 

 

Popis situace v České Lípě 

     

     Cílovou skupinu, která mě v kontextu práce nejvíce zajímá, jsou sociálně slabí 

jedinci i domácnosti, kde hrozí ztráta bydlení především z důvodu nedostatečných 

příjmů (senioři, mladé rodiny, matky samoživitelky, zdravotně nebo duševně 

znevýhodnění), ztráty zaměstnání, ztráty partnera apod.. Všem těmto skupinám hrozí 

ztráta dosavadního vlastního bydlení, tudíž hledají možnost získání nájemního bydlení 

na území České Lípy. 

     Výše nájemného je v bytech bytového fondu města Česká Lípa i v současné době 

poměrně příznivá pro zájemce o sociální bydlení. 

     V roce 2013 byla v bytech města Česká Lípa stanovena cena ve výši 46,23 Kč/m
2
, 

v bytech bytového družstva Lada, které také spravuje město Česká Lípa na 55,- Kč/m
2
. 

Pro srovnání uvádím cenu nájemného v bytech ve vlastnictví družstev, v roce 2012 byla 

cena stanovena na 60,- Kč/m
2 

a v roce 2013 je výše nájemného v těchto bytech 

stanovena na cenu 90,-Kč/m
2
.
6
 

     Přestože cena nájemného v bytech ve správě města Česká Lípa je stanovena příznivě, 

přesto se oblast sociálního bydlení potýká s problémy, které je třeba v České Lípě řešit 

v blízké budoucnosti. 

Jde především o následující specifikované problémy: 

- Poměrně vysoký počet bytů ve správě města Česká Lípa, v roce 2011 jich bylo ve 

správě 454, avšak problémem je jejich rozmístění na území města. Jedna z větších 

částí se nachází ve středu města, ve staré zástavbě, v památkové zóně (nájemné je 

sice příznivé, ale v těchto bytech je velká provozní energetická náročnost na provoz 

bytu), další velká část se nachází v periferních oblastech města, kde naopak hrozí 

riziko vzniku ghett. 

                                                 
5
 Lux, M. et al.. 2002. Bydlení – věc veřejná. s. 38. 

6
 Zdrojem dat je MÚ Česká Lípa, oddělení ORMI – správa bytového fondu 
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- V České Lípě v současné době narůstá skupina jednotlivců nebo domácností, kterým 

hrozí ztráta vlastního bydlení, potažmo hrozba sociálního vyloučení. Důvodem je 

především fakt, že v České Lípě se v posledních letech (nejvíce od roku 2010) 

zvyšuje celková míra nezaměstnanosti (svoji činnost ukončilo několik větších firem, 

které zaměstnávali poměrně velkou část obyvatel České Lípy, v dělnických pozicích 

šlo především o občany ze sociálně slabších nebo slabých skupin). 

- Nedostatečný počet bytů pro seniory, což je jedním z důsledků stárnutí obyvatelstva. 

V současné době je vzrůstající počet žádostí o bydlení pro seniory (důvodem je stále 

více občanů ve věku, kdy mohou žádat o bydlení pro seniory – podmínkou je věk 

nad 65 let). Tyto byty jsou ve správě příspěvkové organizace Sociální služby města 

Česká Lípa (SSMCL). 

- Problémem je i ten fakt, že neexistuje státní podpora a koncepce sociálního bydlení. 

ČR nemá Zákon o sociálním bydlení, tudíž nejsou vymezena práva a povinností 

všech, kteří vstupují do vztahů v oblasti bytové politiky.  

 

     Tím, aby byly splněny mnou vytyčené cíle, bude použit výkladový rámec procesu 

tvorby veřejné politiky, institucionální analýzy dle Elinor Ostromové. Analýza se 

zaměřuje na určitou část konceptuálního rámce. S tímto rámcem se poté slučuje více 

teorií, využiji institucionální uspořádání, které v záměru mé práce bude hodnoceno 

z výsledků analýzy dat. Budou mě zajímat nastavená pravidla uvnitř institucí, aktéři, 

kteří budou účastníky dění během zjišťování a sběru dat ve zkoumané oblasti bytové 

politiky, otázkou zkoumání tedy bude zkoumání vzájemného působení a ovlivňování 

mezi aktéry uvnitř institucí. 

 

 

 

3 Výzkumné cíle 

 

     

     Obecně lze říci, že v celé ČR existují jednotlivci i celé domácnosti, které jsou 

ohroženy ztrátou jedné ze základních lidských potřeb, ztrátou bydlení. Tato situace 

nastává tím, že jednotlivci nebo domácnosti nejsou schopni si v rámci svých finančních 

možností zajistit vlastní bydlení a tím jsou vystaveni ztrátě bydlení. Vhledem 
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k ekonomické situaci v celé ČR lze říci, že touto hrozbou je v současné době ohroženo 

stále více jednotlivců či celých domácností. Jedná se především o skupiny seniorů, 

občané s různým postižením, mladé rodiny, matky samoživitelky, občané řešící 

momentální tíživou situaci (ztráta zaměstnání, ztráta partnera apod.). 

 

 

Hlavní výzkumný cíl diplomové práce formuluji takto: 

 

- Pokusit se zjistit vzájemné působení a vzájemné ovlivňování aktérů, jejich 

zájmů a jednání, kteří vstupují do řešené problematiky. Pokusím se definovat 

na základě mnou zvolené teorie jednoho z teoretických konceptů, tj. instituce, 

které hrají důležitou roli při formování vzájemného jednání, stanovení si 

pravidel a kritérií 

(budu zjišťovat z podkladů teoretického rámce institucionální analýzy, poté vtahováno 

na empirická zjišťování dle případové studie v České Lípě, vycházím ze základního 

zjištění, že v ČR existují jednotlivci nebo domácnosti ohrožené ztrátou vlastního 

bydlení) 

 

K dosažení hlavního cíle jsem si dále zvolila dílčí výzkumné cíle: 

  

- Zjistit, proč dochází k situacím, kdy roste počet zájemců o sociální bydlení, tj. 

roste počet jedinců nebo domácností, které jsou ohroženy ztrátou vlastního 

bydlení. Podrobný popis situace dané problematiky v České Lípě 

(budu zjišťovat formou popisu a shromažďování relevantních dat k danému tématu, 

popis problému, jeho současného stavu a možností řešení v budoucnosti, data budou 

shromažďována na základě zjištěných počtů podaných žádostí prostřednictvím 

dotazníkového šetření a rozhovorů) 

 

- Ve své práci podrobím analýze aktéry této dané sociální situace  

(budu zjišťovat prostřednictvím institucionální analýzy, pomocí výkladového rámce 

IADF, tento cíl bude řešen v designu případové studie bytového fondu města Česká 

Lípa, tj. pokusím se analyzovat jednání aktérů a jejich postojů k řešení problematiky 

využití bytového fondu města Česká Lípa k řešení bytových problémů svých občanů) 
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- Pokusím se popsat stav bytové politiky v ČR, transformaci trhu s byty, 

v kontextu historického vývoje a především po roce 1989 

(budu zjišťovat na základě získaných primárních a sekundárních dat, obsahovou 

analýzou dokumentů, viz. kapitola „Stavy světa“) 

 

      

 

4 Výzkumné otázky 

      

     V mé diplomové práci si stanovuji výzkumné otázky, kterými se pokusím zároveň 

dostát odpovědi na mnou stanovené cíle diplomové práce: 

 

Základní výzkumnou otázku mé práce formuluji takto: 

 

1) Jakým způsobem se aktéři, kteří vstupují do dané problematiky, vzájemně 

ovlivňují, tj. zda a jak instituce ovlivňují jednání aktérů v České Lípě 

 

Dílčí výzkumné otázky formuluji takto: 

 

2) Jaké jsou příčiny zvyšujícího se počtu jednotlivců nebo domácností, které 

jsou ohroženy ztrátou vlastního bydlení a podávají žádost o sociální bydlení 

v České Lípě 

 

3) Jaký byl vývoj bytové politiky v ČR po roce 1989 v kontextu sociálního 

bydlení 

 

4) Jsou nastavená pravidla (kritéria) pro získání sociálního bydlení vyhovující 

současné situaci v oblasti nájemního bydlení v České Lípě 
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5 Metodologie a zdroje dat 

 

 

5.1 Metodologie 

 

     Teoretická část vychází z poznatků o bytové politice v celé ČR, především 

s přihlédnutím na poznatky o sociálním bydlení, tyto poznatky budou doplněny o další 

související poznatky, především z oblasti ekonomiky, politiky, práva a dalších 

souvislostí. 

 

     Podkladem empirické části diplomové práce jsou teoretická východiska, která 

získám četbou a studiem odborné literatury, dokumentů, odborných časopisů, studiem 

internetových zdrojů. 

     V empirické části bude základním teoretickým rámcem institucionální analytický 

rámec, konkrétně IADF – dle Elinor Ostromové. výkladový rámec „Institutional 

Analysis and Development Framework“.
7
 

     Díky tomuto rámci bude moci být provedena analýza aktuálního vývoje, analýza 

vývoje současného stavu řešené problematiky, analýza příčin a důsledků tohoto stavu. 

Analýze budou podrobeny instituce, aktéři a jejich názory v závislosti na výběru metod 

výzkumu, a to jak kvantitativních, tak kvalitativních. Pro zjištění nastavených pravidel 

bude použita metoda studia primárních dokumentů, v tomto případě veřejně politických 

dokumentů. 

     V diplomové práci využiji výzkumnou metodu ve formě dotazníkového šetření, 

kterou doplním polostrukturovanými rozhovory. Dále použiji kvalitativní analýzu 

sekundárních zdrojů, což jsou dokumenty, které nebyly vytvořeny za účelem výzkumu. 

Polostrukturované rozhovory zvolím z důvodu hlubšího porozumění odpovědí, 

postojů a názorů dotazovaných. Pokud se jedná o rozhovory na dané téma, cílem je 

získat odpovědi respondentů „vyznačují definovaným účelem, určitou osnovou a velkou 

pružností celého procesu získávání informací.“
8
  

                                                 
7
 Ostrom, E. 2011. Background on the Institutional Analysis and Development Framework. Policy Studies 

Journal, roč. 39, s. 7-27. 

8
 Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, s. 164 
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Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je, že umožňuje v průběhu rozhovoru 

pokládat další podotázky, tj. „Svoboda dotazovaného při volněji utvářeném dotazování 

má následující výhody: lze přezkoušet, zda dotazovaný otázkám porozuměl, dotazovaný 

může vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory, dotazovaný může samostatně 

navrhovat možné vztahy a souvislosti a je možné tematizovat konkrétní podmínky 

situace dotazovaného.“ 
9
 

      

     Hendl ve své knize říká, že by se v první fázi mělo začít otázkami týkající se 

neproblémových skutečností.
10

  Poté by měly být zařazeny otázky směřující ke zjištění 

potřebných údajů pro zpracování empirické části. V závěru rozhovoru jsou 

respondentovi kladeny identifikační otázky, např. pohlaví, bydliště, věk, vzdělání. 

 

    Dle Veselého a Nekoly metodologie určuje celkový směr zkoumání vzhledem k 

předmětu výzkumu a výzkumným cílům11  

 

     K dosažení cíle bude použita metoda analýzy kvantitativních i kvalitativních dat, ať 

primárních, tak sekundárních. Při zpracování diplomové práce je použita metoda studia 

sekundárních a primárních pramenů a dokumentů zabývajících se problematikou bytové 

politiky, hlavním předmětem analýzy sekundárních pramenů je tedy odborná literatura z 

oblasti bytové politiky (Lux, Sunega, Poláková). 

Vzhledem k řešené problematice se jako nejvhodnější typ jeví případová studie 

zkoumající příčiny a následky. 
12

  

Jelínková cituje Simonse, kdy dle něho je případová studie hloubkové zkoumání 

z různých perspektiv, je založena na výzkumu, stojí na faktech a zahrnuje různé metody. 

Hlavním účelem je přinesení hlubokého porozumění určitému tématu a tím se poté 

formuje vývoj politik, odborné postupy a občanské a společenské postupy.
13

 

 

                                                 
9
 Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, s. 166 

10
 Hendl, J. 2005, s. 169. 

11
 Veselý, A., Nekola, M. 2007. Analýza a tvorba veřejných politik, přístupy, metody a praxe. Slon: Praha, 

s. 142. 

12
 Jelínková M. in Nekola, M., Geissler, H., Mouralova, M. (eds). 2011. Současné metodologické otázky 

veřejné politiky, s. 203. 

13
 Jelínková M. in Nekola, M., Geissler, H., Mouralova, M. (eds). 2011, s. 196. 
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     Dle Jelínkové je pro případovou studii dostačující počet respondentů v řádu jednotek. 

Záleží na charakteru tématu. 14  Primárním účelem této studie bude hluboké porozumění 

danému tématu.15 

 

Ve výzkumné části diplomové práci bude využit design případové studie. Úzké 

zaměření designu případové studie umožňuje hlubší analýzu u zkoumaného případu 

v přirozeném prostření a zároveň pochopení hlubších souvislostí a vztahů.
16

 Součástí 

výzkumu bude analytické zkoumání demografických údajů, statistických údajů 

týkajících se města Česká Lípa. Na úrovni samosprávy Městského úřadu Česká Lípa, 

kdy budu analyzovat problematiku bytového fondu ve správě Městského úřadu Česká 

Lípa z různých hledisek v kontextu zvolených výzkumných otázek zvolených cílů. 
17

 

     V místě samosprávy v České Lípě je zřízen odbor správy majetku, který má ve své 

kompetenci správu bytového fondu obce, v němž jsou zastoupeny různé formy 

nájemního bydlení včetně sociálního bydlení. Druhým zdrojem sběru dat bude bytový 

fond zvláštního určení ve správě příspěvkové organizace Sociální služby města Česká 

Lípa, zřizovatelem je Městský úřad Česká Lípa. V této příspěvkové organizaci budu 

moci dotvořit strukturu nájemního bydlení na úrovni samosprávy města Česká Lípa, 

jako je bydlení zvláštního určení. Jedná se o byty pro seniory, tj. pečovatelské domy, 

domy pro řešení krizových životních situací, tj. Dům humanity, Dům první pomoci. A 

právě tato forma bydlení je ve správě příspěvkové organizace Sociální služby města 

České Lípy, tato obydlí opět podrobím analýze v rámci řešení případové studie.  

 

   

5.2 Metody práce    

 

- institucionální analýza - práce bude vycházet z výkladového rámce 

Institutional Analysis and Development Framework od Elinor Ostromové, výsledkem 

                                                 
14

 Jelínková M. in Nekola, M., Geissler, H., Mouralova, M. (eds). 2011, s. 205-206. 

15
 Jelínková M. in Nekola, M., Geissler, H., Mouralová M. (eds.). 2011, s. 196. 

16
 Veselý, A., Nekola, M. 2007, s. 152. 

17
 Jelínková M. in Nekola, M., Geissler, H., Mouralova, M. (eds). 2011. Současné metodologické otázky 

veřejné politiky, s. 194-220. 



Diplomová práce                                       Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní bydlení v kontextu sociálního bydlení

   

30 

 

zkoumání bude vyhodnocení analyzovaného prostředí v kontextu vlivu institucí na 

řešený problém sociálního bydlení 

- dotazníkové šetření – šetření vychází z potřeb pořízení dat potřebných 

k dalšímu zpracování a zjišťování odpovědí na mnou zvolené cíle a otázky, forma 

dotazníkového šetření je většinou objektivní způsob získávání dat 

- zúčastněné pozorování – metoda, která doplňuje rozhovory, zkoumá jevy 

pozorovatelné zvnějšku. V případě Sociálních služeb města Česká Lípa organizace jsem 

se zúčastnila pozorování, přímo při pohovoru ředitelky p. o. se žadateli o nájemní byt 

zvláštního určení. Tím, že jsem byla zasvěcena do problematiky organizace příjmu 

žádostí a posléze jejich schvalování, mohla jsem žadateli klást i doplňující otázky 

týkající se mého řešeného problému. 

- rozhovory polostrukturované – šetření formou rozhovorů je zdrojem dat 

potřebných k dalšímu zpracování a zjišťování odpovědí na mnou zvolené cíle a otázky, 

forma rozhovorů je oproti dotazníkovému šetření časově náročnější. Rozhovory 

probíhaly ve dvou časových fázích, především časově korespondovaly s obdobím, kdy 

obě organizace přijímaly nové žádosti o nájemní bydlení. U Městského úřadu Česká 

Lípa je příjem žádostí vždy časově ohraničen vyhlášením a schválením příjmu žádostí 

RM. První sběr dat proběhl v období listopad 2011 – únor 2012. Druhý pak v období 

červen – srpen 2012, u p. o. Sociálních služeb města Česká Lípa příjem žádostí probíhá 

během celého roku. 

- analýza primárních a sekundárních dokumentů – analýza historického 

vývoje bydlení v ČR do roku 1989 a po roce 1989 – bude vycházeno ze studia 

literatury,  

-    obsahová analýza dokumentů – primárních (zdrojem je odborná literatura, 

primární dokumenty získané na MÚ Česká Lípa) i sekundárních (získané během 

výzkumného šetření nebo analýzou primárních dokumentů), dokumenty které se 

vztahují k problematice bytové politiky, sociální a rodinné politiky. Mnou použitou 

výzkumnou metodou je sekundární analýza dat, což představuje studium a rozbor dat a 

dokumentů, které byly již dříve vytvořeny a shromážděny někým jiným, v některých 

případech i za jiným účelem, ale ze kterých lze získat i důležité nové, dosud 

nevyhodnocené informace. Tyto výzkumné metody jsou pro mou práci nejlepším 

zdrojem informací, poněvadž základním nosným prvkem pro stanovení a vymezení 

problematiky je možnost především vycházet z teoretických východisek, což v této 
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chvíli představuje především platná legislativa ve formě zákonů, koncepce schválené 

vládou a používané relevantními ministerstvy, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Po důkladném studiu dokumentů mohu poté 

vyvodit závěry vztahující k mnou vymezené bytové problematice. 

 

- analýza bytového fondu v České Lípě (design případové studie) – studium a 

analýza primárních a sekundárních dat, studium veřejně politických dokumentů 

 

 

 

5.3 Zdroje dat  

      

     Během práce na zpracování mnou zvoleného tématu budou využity teoretické 

poznatky jak sekundární (především zdroje knižních publikací), tak primární poznatky 

z empirické části diplomové práce (ze zkoumání během případové studie). Všechny 

získané poznatky budou shromážděny a následně analyzovány.  

     Zdrojem dat mi v tomto případě byl jak u formy bydlení se zvláštním režimem, tak u 

nájemního bydlení ve správě Městského úřadu Česká Lípa, především výroční zprávy 

organizací, které přesně vypovídají o dění v dané organizaci vždy během jednoho 

kalendářního roku. Data z těchto výročních zpráv budu shromažďovat, analyzovat a 

poté vyhodnocovat.  

     K dispozici mám výroční zprávy z mnou zvoleného období let 2007-2011.  

Toto časové období jsem si zvolila jednak koncovým rokem 2011 – kdy je cílem získat 

co nejaktuálnější výsledky vztažené k současnému dění ve městě Česká Lípa. Počáteční 

rok 2007 jsem si vybrala proto, že tento rok představuje mezník v nastavení pravidel u 

příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy. Vytvoření nových forem 

nájemního bydlení a v neposlední řadě také implementace nového Zákona o sociálních 

službách 108/2006 Sb., platného od roku 2006. 

   

     Nápomocná k práci je literatura s danou tématikou, která se však svým obsahem 

ve více publikacích překrývá. Velice nápomocná mi je odborná literatura a především 

odborníka v oblasti bytové problematiky, Martina Luxe (2002, 2006, 2010), vedoucího 

socioekonomie bydlení v Sociologickém ústavu AV ČR či odborné knihy z oblasti 
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veřejné politiky od Martina Potůčka (2005) a sociální politiky od Vojtěcha Krebse 

(2010), jehož kniha nyní vyšla v již 5. aktualizovaném vydání, odborná literatura 

Hendla (2005, 2008), Švaříček, Šeďová (2007). Internetové zdroje jsou svou 

různorodostí přínosnější. Práce také zahrnuje zdroje legislativní řešící danou 

problematiku. Podrobný seznam veškeré použité literatury a ostatních použitých zdrojů 

je uveden v závěru práce. Právě jedním z důležitých zdrojů dat na celorepublikové 

úrovni budou data získaná přímou spoluprací s Martinem Luxem, jenž se mi po 

konzultacích přímo s odborníkem, naskytne získat relevantní data, poté je sekundárně 

analyzovat v celorepublikovém měřítku a tudíž mít k dispozici data zkoumané oblasti 

od nejobecnější úrovně, která poté budu srovnávat a hodnotit sebranými daty. 

     Zároveň budu využívat zdroje dat a čerpání bibliografických údajů ze souborného 

katalogu České republiky a na místní úrovni z knižního fondu Městské knihovny 

v České Lípě, která pracuje s knihovnickým systémem Clavius. Dle klíčových slov 

mohu data sbírat dle vyhledávání přímo z webových stránek příslušných institucí, které 

se zabývají bytovou problematikou, především Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

     Internetové zdroje (především Český statistický úřad, příslušné ministerstva 

a další organizační složky státu) – poskytnou zdroje, které budou využity 

převážně při kvantifikaci údajů potřebných pro argumentaci existence, 

závažnosti a průběhu popisovaného problému. Jejich využití tak bude při 

prezentaci statistických a ekonomických údajů, právních názorů, oficiálních 

stanovisek ministerstev a dalších organizačních složek státu a veřejnoprávních 

subjektů jako významných aktérů v daném problému. 

  

     Zdrojem dat, která vymezují pravidla, budou zákony, vyhlášky, analýzy a komentáře 

k zákonům, hlavním předmětem zkoumání je především Zákon č. 107/2006 Sb. o 

regulovaném nájemném, dále Zákon č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení, 

Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví. 

     Zdroje dat využitá především v empirické části budou informace z Ministerstva pro  

místní rozvoj (MMR), především jde o „Koncepci bytové politiky“ z roku 2005 a  

„Koncepci bydlení České republiky do roku 2020“. 
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6 Teoretická východiska 

 

6.1  Teorie sociálního vyloučení 

 

     Riziko sociálních rozdílů je formulováno vývojem, ke kterému dojde v důsledku 

zaměstnanosti v oborech s vysokými nároky na kvalifikaci a pomalejším růstem 

sociálních dávek než růstu mezd, to se vše pak může odrazit v urychlení procesu 

sociálních rozdílů v oblasti bydlení. Česká republika patří k zemím s nízkou mírou 

chudoby. Přesto, že se chudoba v České republice v posledních letech mírně 

prohloubila, přesto se nachází pod průměrem za EU-25. Na rozdíl od ostatních států má 

Česká republika vysokou koncentraci osob těsně nad prahem chudoby. V této 

souvislosti pak můžeme očekávat pokračování procesu vytěsňování znevýhodněných 

skupin osob mimo oblast podpůrných nástrojů bytové politiky, které budou provázeny 

prohlubováním sociální a prostorové segregace těchto osob. Riziko zvyšování nájmů 

poté bude rizikem toho, že osoby žijící nyní těsně nad prahem chudoby, se poté mohou 

zařadit již do skupiny osob pod prahem chudoby. 

 

     „Rizikem sociálního vyloučení jsou ohrožena i periferní panelová sídliště. Je pravda, 

že mohou nabídnout především mladým lidem dostupné startovní bydlení, ale i doživotní 

bydlení určité části české populace, ale je skoro nemyslitelné domnívat se, že i za 20 let 

bude bydlení v paneláku považováno za běžný standard bydlení. Cesta k lepší 

budoucnosti vede regenerací a modernizací domů. Cesta je také dobré dopravní spojení 

s centrem města. Avšak důležité je, aby tento proces realizoval rychlejším tempem než 

doposud, poněvadž zde hrozí riziko, že panelová sídliště sice neztratí své obyvatele, ale 

změní svou strukturu.“ 
18

 

 

     Jedním z projektů, z něhož lze získat data, která se již věnovala problematice 

dostupnosti bydlení a z něho získat také data ohledně ekonomického vyloučení, které je 

úzce spojené se sociálním vyloučením je projekt Mikeszové a Sunegy z AV ČR. Cituji 

část z tohoto projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich 

                                                 
18

 Lux, M., Sunega, P. 2006.  Jak dobře investovat do bydlení. Praha: Slon, 2006. s. 45. 
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socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ 

podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3 a úkolem 

kolektivu kolem Petra Sunegy bylo zmapovat dopady hospodářské krize na finanční 

dostupnost bydlení a regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé 

typy (skupiny) domácností a navrhnout taková efektivní opatření bytové politiky, která 

by minimalizovala tyto dopady. Cílem předkládané studie je identifikovat typy 

domácností nejvíce ohrožené finanční nedostupností bydlení v souvislosti s aktuální 

hospodářskou krizí a navrhnout případná opatřená bytové politiky v této oblasti. 

Při bližším studiu možností, jak identifikovat domácnosti ohrožené finanční 

nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize, pak autoři dospěli k názoru, že v ČR 

sice existují zdroje dat, které by se k tomuto účelu daly použít, ale často je lze získat se 

značným časovým zpožděním.  

     Data o vývoji nezaměstnanosti v průběhu hospodářské krize rovněž vypovídají o 

tom, že nejnáchylnější k nezaměstnanosti jsou zejména mladí lidé a pak lidé těsně před 

dosažením důchodového věku. Mimo to, největší nárůst nezaměstnaných můžeme 

pozorovat v Olomouckém, Zlínském a Libereckém kraji, tedy nikoliv v krajích 

s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti. 

     Modelový příklad ukázal, že i krátkodobá ztráta zaměstnání může značně 

zkomplikovat finanční situaci domácnosti, především v případě, že domácnost 

nedisponuje finanční rezervou, může se velmi brzy dostat do vážných finančních obtíží. 

Zejména, pokud se jedná o domácnost, která si pořídila vlastní bydlení a dosud splácí 

hypoteční úvěr. Přestože tyto domácnosti nejsou obecně ohroženy finanční 

nedostupností bydlení, ukazuje se, že se jedná o velmi rizikové domácnosti právě 

v případě zásadních dopadů hospodářské krize na nezaměstnanost, což právě dokládá 

situace ekonomické síly obyvatel České Lípy. Mezi domácnosti potencionálně ohrožené 

finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize tak patří zejména 

domácnosti, které se potýkají se ztrátou zaměstnání svých členů či výpadkem příjmu 

z podnikání ze strany svých členů; nejde pouze o domácnosti tradičně ohrožené 

nedostupností bydlení, ale rovněž, či dokonce spíše, lidi zaměstnané (podnikající) 

v nižších kategoriích zaměstnání – zejména vyučení zaměstnanci pracující ve službách, 

instalatéři, řemeslníci. Ohrožené domácnosti se přitom mohou objevit ve všech 

regionech ČR a nikoliv pouze v regionech s tradičně vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Ukázalo se také, že ohroženy jsou více rodiny s dětmi a zejména pak mladé rodiny 

s dětmi (u mladých lidí dochází k největšímu nárůstu nezaměstnanosti v důsledku 
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krize). Mladí lidé také častěji žijí v tržním nájemním bydlení nebo splácí hypoteční úvěr 

použitý na koupi bydlení – proto je u nich riziko potencionální finanční nedostupnosti 

bydlení v důsledku hospodářské krize pravděpodobně největší. Kritické postavení 

mladých lidí, a to zejména s nižšími (nejistými) příjmy a tudíž i úsporami, v této 

souvislosti potvrdilo i šetření mezi poskytovateli hypotečních úvěrů – průměrný věk 

dlužníka, který se dostal do vážného prodlení se splátkou svého úvěru v roce 2009, se 

pohyboval okolo 34 let.
19

 

 

 

 

6.2 Teorie sociálního státu 

 

     „Nosnou myšlenkou konceptu welfare state je přerozdělování, tj. cestou veřejné 

politiky znovu rozdělit to, co již bylo prvotně rozděleno trhem.“
20

 

 

     Jako jedno z důležitých teoretických východisek v zemích, kde je poměrně vyspělá 

demokracie, je princip sociální spravedlnosti, který zasahuje kromě bydlení i do dalších 

oblastí jako je ekonomika, sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství. Tím, že v ČR 

jsou tyto podmínky demokracie splněny, je použito teoretické východisko sociálního 

státu. 

 

Welfare state je nejčastěji charakterizován jako: 

- stát, který se výrazně angažuje v řešení sociálních problémů nebo má v řešení 

významné postavení, popřípadě i monopolní 

- sociální jištění obyvatel přebírá především na sebe a tím kontrolu značnou část 

prostoru pro jednání lidí 

- je charakterizován rozsáhlým a jednotným systémem sociálního zabezpečení a 

služeb, které jsou poskytovány zdarma 

- vysoká míra redistribuce 

- velmi náročný na ekonomické zdroje 

                                                 
19

 Mikeszová, M., Sunega P. a kol., 2010. „Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení 

analýza a možné nástroje státu“. s. 4. 

20
 Krebs, V. 2010. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, s. 78. 
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- vede k centralizaci, byrokratizaci, anonymitě
21

 

 

     V ČR a v dalších zemích východní Evropy můžeme vývoj sociálního státu po roce 

1989 za dosti specifický. Vývoj má rozdílné znaky oproti vývoji sociálního státu 

v západní Evropě. Jedná se především o vliv minulých režimů (komunismu a 

socialismu), oproti západním zemím Evropy je systém více nestabilní, má sklon 

k rychlým, někdy neuváženým změnám (v současné době v ČR se prudce a rychle mění 

sociální systém ve formě sociálních reforem). S těmito změnami po roce 1989 až do 

dnešní doby prochází i ČR v oblasti bytové politiky, dochází k odstátnění bytového 

fondu a nastává nová struktura, především vlastnických práv, celého bytového fondu. 

I po roce 1989 představuje bydlení tradiční pilíř sociálního státu, tj. sociální bydlení je 

nedílnou součástí nájemního bydlení, kde stát je tradičním aktérem, který v různých 

formách koordinuje a podporuje činnost této formy bydlení (např. přímá podpora 

bydlení ve formě příspěvku na bydlení). 

 

 

6.3  Institucionální analýza 

 

     Institucionální analýzu použiji s cílem odpovědět na mnou zvolené výzkumné cíle a 

výzkumné otázky. Hlavním úkolem pomocí teorie institucionalismu je provést 

podrobnou analýzu bytového fondu města Česká Lípa, tj. analýza bude provedena 

realizací případové studie. Cílem je stanovit zákonitosti a souvislosti řešeného 

problému.        

     V širším kontextu budou analýze podrobeny demografické údaje města Česká Lípa, 

potažmo organizací, které spravují bytový fond, dále statické údaje – struktura obyvatel, 

míra nezaměstnanosti, budou vymezeny cílové skupiny pro přidělení sociálního bydlení. 

Zároveň bude provedeno dotazníkové šetření a rozhovory mezi zájemci o sociální 

bydlení. Dle institucionální analýzy se budu v diplomové práci zabývat vlivem institucí 

na aktéry, kteří se budou účastnit řešené problematiky. 

 

    V práci vymezím pojmy jako instituce, aktéři, arény v práci lze vyjít z předpokladu, 

že instituce významně ovlivňují jednání aktérů, ať již z politických kruhů, tak i z kruhů 

                                                 
21

 Krebs, V. 2010, s. 78-79. 
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zástupců veřejnosti a jejich identifikaci, tzv. akční arénu
22

. Pro zkoumání řešeného 

problému jako vhodný se tento přístup jeví především z důvodu, že instituce mají 

významnou roli při překonávání selhání na trhu, kladou důraz na zájmy aktérů.
23

 

 

     Více bude tato teorie použita v empirické části diplomové práce, která bude 

věnována případové studii města Česká Lípa, právě kontextu institucionální analýzy. 

 

     Níže uvedené schéma vztahů a vzájemného působení v rámci institucionální analýzy 

IADF (Institucional Analysis and Development Framework) dle E. Ostromové
24

 

vyjadřuje vazby a pojmy jako jsou instituce a aktéři, které budou vymezeny a 

analyzovány v rámci empirické části v řešení problematiky sociálního bydlení v České 

Lípě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
22

 Slavíková, L., Jílková, J., Z vědeckého života. Politická ekonomie. 2010, roč. 3, s. 419-423 

23
 Sabatier, P. A., 1999, Theories of the Policy Process, s. 40-71 

24
 Ostrom, E., Background on the Institucional Analysis and Development Framework Policy studies 

journal. 2011, roč. 39, s. 15 



Diplomová práce                                       Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní bydlení v kontextu sociálního bydlení

   

38 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma: Rámec institucionální analýzy – Institucional Analysis and Development Framework 

Zdroj: Ostrom, E., 2011, Background on the Institucional Analysis and Development Framework. Policy 

Studies Journal, roč. 39, s. 15. 
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7 Cíle bytové politiky v ČR   

 

     Úvodem bych na tomto místě ráda osvětlila obecné cíle bytové politiky v České 

republice, které se poté budu snažit hodnotit v návaznosti na mnou stanovené cíle 

v rámci mé práce ve formě případové studie města České Lípy. V každém státě, tak i 

v ČR, existuje určitý model implementace bytové politiky, existují i určité cíle samotné 

implementace bytové politiky v praxi. Stát tak vytváří určité modelové situace, které se 

poté snaží plnit a dosáhnout. Pokud jsou cíle jasněji definované, stát tyto cíle poté může 

snadněji dosáhnout nebo si stanovit časový horizont, kdy bude možno tyto cíle 

dosáhnout. Jednoznačně je dán hlavní cíl bytové politiky - má být dosažena co možná 

nejuspokojivější úroveň bydlení. Jednotlivé státy si pak stanoví míru a naplnění 

uspokojivé úrovně bydlení. Jednoznačně bude záležet na historických kořenech a 

zkušenostech, politické situaci v určitém státě, politické orientaci vládnoucí strany nebo 

vládnoucích stran, v neposlední řadě a v současné době velmi důležité ekonomické 

situaci v jednotlivých státech. 

 

     Poláková ve své knize uvádí cíle bytové politiky, s tím, že v každém státě existuje 

určitý model bytové politiky a stát se snaží vytvářet určitý ideální stav, který je pro něho 

dosažitelný. Hlavní cíl bytové politiky představuje stav, kdy má být dosažena co možná 

nejuspokojivější úroveň bydlení. 
25

 

  

     V České republice je definován základní cíl bytové politiky, kdy bude vytvořena 

taková situace, aby si každá domácnost mohla nalézt odpovídající a žádané bydlení dle 

kvality, ceny a prostoru. Jinými slovy řečeno, jedná se o dostupnost bydlení pro 

všechny vrstvy obyvatelstva společnosti.  

Cíl, jako jeden z hlavních priorit bytové politiky v ČR dokládají také slova z Koncepce 

bydlení ČR do roku 2020: 

„Základem působení státu v této oblasti je motivace občanů k tomu, aby si dokázali 

zajistit bydlení vlastními silami. Pro skupiny obyvatel, které si své bydlení sami z 

objektivních důvodů zajistit nedokážou, stát vytvoří takové nástroje, jejichž 

                                                 
25

 Poláková, O., 2006. Bydlení a bytová politika. s. 22 . 
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prostřednictvím bude schopen jim poskytnout účinnou pomoc. Rozsah a intenzita 

pomoci musí důsledně vycházet z principu ekonomické přiměřenosti a 

udržitelnosti. Základním předpokladem pro maximální naplnění cílů v části vize 

dostupnost je naplnění cílů týkajících se stability. Podmínkou pro zvyšování dostupnosti 

bydlení rovněž je, aby stát úzce spolupracoval s obecními a krajskými samosprávami 

Z hlediska členění bydlení se vždy jedná o nájemní a vlastnický sektor bydlení. Stát 

většinou ve většině zemí podporuje obě formy bydlení a snaží se najít vzájemnou 

provázanost obou forem bydlení.“
26

 

 

     Rozdíly u nájemního a vlastnického bydlení jsou především ve výši vstupních 

investic, vlastnické bydlení vyžaduje vysokou vstupní investici, u nájemního je tomu 

právě naopak. Pokud stát bude podporovat vlastnické bydlení, podpora obvykle bývá 

zaměřena na oblast financí. Stát se snaží o příznivější podmínky na úvěrovém finančním 

trhu, tak aby pomohl zajistit domácnostem možnost financování bydlení. Naopak u 

nájemního bydlení bývá situace složitější a stát definuje obvykle další dílčí cíle 

k podpoře nájemního sektoru. Státní podpora bydlení musí být a probíhat, ale musí 

korespondovat a respektovat složení a požadavky společnosti a ekonomiku státu. 

Například jakmile dojde k nadměrné preferenci vlastnického bydlení, může se stát, že 

jednotliví vlastníci nebudou mít dostatek finančních prostředků na zajištění 

rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Toto dokládají i následující slova: 

„V rámci koncepcí nájemních bytových politik vznikají takto dílčí cíle. Jde o cíle 

značně specifické, které státy upravují ve svých koncepcích či záměrech. Většinou ale 

nejsou nikde explicitně zakotveny a spíše se dají dohledat v jednotlivých právních 

předpisech. Nemusí jít na první pohled jen o cíle bytové politiky, ale mohou s bydlením 

souviset nebo vytvářet systematickou politiku i s jiným státními plány. Mezi cíle bytové 

politiky tak mohou patřit i obecné cíle fungování státu jako takového. Mezi tyto další 

nebo spíše dílčí cíle lze zařadit: 

1. Zvyšování bytové výstavby 

2. Podpora péče o bytový fond 

3. Podpora bydlení sociálně slabých občanů 

                                                 
26

 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 15.  
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4. Poskytování dotací 

5. Zkvalitňování právní úpravy v oblasti bydlení.“
27

 

     Tyto dílčí cíle dokládají ten fakt, že bytová politika má úzký vztah a vazbu na oblast 

sociální politiky, ke které tyto dílčí cíle směřují a zároveň potvrzují další fakt, že bytová 

politika má vazbu také na politiku zaměstnanosti, na politiku regionální a v neposlední 

řadě i na celou hospodářskou politiku – zatížení státního rozpočtu. 

 

Matematicky lze míru zatížení domácnosti v současné době vyjádřit: 

„Míra zatížení = měsíční výdaje domácnosti na bydlení (nájemné, výdaje bazické, 

výdaje 

úplné) / měsíční celkové čisté peněžní příjmy domácnosti * 100 (v %), 

Jednak se jedná o: 

- bazické výdaje domácnosti na bydlení, což je součet výdajů na nájemné, topení, 

teplou vodu, elektřinu, plyn, tekutá i tuhá paliva, vodné a stočné a ostatní 

komunální služby 

- úplné výdaje domácnosti na bydlení, což je součet bazických výdajů domácnosti na 

bydlení a výdajů na stavební a bytovou údržbu, stavební potřeby, opravy a údržbu 

zařízení domácnosti investičního charakteru, splátky úvěrů na dům nebo byt 

a daň z nemovitosti.
28

 

 

     Jedním z mých cílů práce je analyzovat bytovou situaci v ČR po roce 1989 a 

analyzovat dostupnost bydlení pro cílovou skupinu obyvatel, což obecně dokládá citace 

z Koncepce bytové politiky ČR do roku 2020: 

„Aby se zvýšila dostupnost bydlení pro skupiny ohrožené sociálním a prostorovým 

vyloučením je potřeba řešit stimulací poptávky i nabídky. Mezi skupiny domácností/osob 

ohrožených sociálním a prostorovým vyloučením náleží, což na trhu práce představují 

především lidé na začátku a po skončení své profesní kariéry, lidé znevýhodnění na trhu 

bydlení z důvodu své národnosti, rasy či náboženství, senioři, osoby se zdravotním 

postižením, bezdomovci a nízkopříjmové domácnosti. Potřeby osob, které mají ztížený 

přístup k bydlení kvůli věku či zdravotnímu stavu se pak odrážejí i ve zvláštních 

                                                 
27

 Poláková, O. 2006. „Bydlení a bytová politika“ s. 31. 

28
 Lux, M., P. Sunega. 2006. „Vývoj finanční dostupnosti nájemného a vlastnického bydlení v průběhu 

hospodářské transformace v České republice.“ s. 857. 
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požadavcích na stavebně technické parametry bytu. Vzhledem k omezenosti především 

finančních zdrojů těchto osob může být jejich schopnost obstarat si a udržet bydlení za 

standardních podmínek omezená. Vedle obcí se do oblasti bydlení pro domácnosti 

ohrožené sociálním a prostorovým vyloučením zapojuje stále více i soukromý sektor 

(např. neziskové organizace, mající zájem provozovat i dlouhodobé sociální nájemní 

bydlení).“
29

 

 

 

7.1 Sociální bydlení   
 

 

     Sociální bydlení – nemá v ČR jednotnou platnou definici, ale sociální bydlení 

můžeme definovat také takto – u této formy nájmu většinou jde o neziskový charakter 

nájmu, tudíž nájemné je většinou udržováno na nižší než tržní úrovni. 

 

     Dle Koncepce bytové politiky koncept sociálního bydlení představuje netržní 

segment trhu s nájemním bydlením, který by měl být velmi úzce zaměřen na 

jednoznačně vymezené cílové skupiny osob. Veřejný ochránce práv navrhl rozlišovat 

skupiny se zvláštními potřebami v oblasti bydlení podle příčin vzniku těchto potřeb a 

zároveň je navrženo jak tyto specifické potřeby řešit:    

- příjmová situace – lze řešit prostřednictvím sociálních dávek 

- událost – lze řešit okamžitou pomocí – finanční výpomoc 

- osobní stav – tato skupina je charakterizována sníženou soběstačností, případně 

rizikovostí. Zde se jedná o různé druhy běžného bydlení se sociální službou až po 

zvláštní typy bydlení.
30

 

 

    „V České republice v současné době existuje „Nový koncept sociálního bydlení“, 

který je nyní podroben diskusi na úrovni Svazu měst a obcí a Agentury pro sociální 

začleňování. Tento koncept respektuje různou úroveň podpory, kterou je třeba 

uživatelům těchto bytů poskytnout.“ 
31

 

                                                 
29

 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 101.  

30
 Koncepce bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj, schválena vládou usnesením ze dne 16. 

března 2005 č. 292. s. 25 

31
 Lovritš, V. 2010. Sociální bydlení a jeho trendy, Moderní obec.  
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     Dle Veroniky Lovritš se jedná o tzv. „Třístupňový model sociálního bydlení“ a 

můžeme o něm hovořit ve třech stupních: 

První stupeň – jedná se o nejnižší úroveň kvality bydlení s nejpřísnějším režimem pro 

ubytované. Jde zde především o různé druhy ubytoven. Většinou se jedná o 

nízkoprahové nebo téměř bezprahové bydlení. Tyto ubytovny jsou mnohdy jakousi 

„černou dírou“, kam plynou sociální dávky, bez povinnosti doložit skutečnou aktivní 

snahu o plnění si svých závazků týkajících se oblasti bydlení. 

Druhý stupeň – do tohoto stupně řadíme především azylové domy, které mají poměrně 

přísné vstupní podmínky a v ideálním případě, zde záleží na provozovateli jednotlivých 

domů. Poskytují funkční doprovodný sociální program. Nevýhodou je, že tento typ 

ubytování bývá určen jen osamělým osobám nebo osamělým rodičům s nezletilými 

dětmi. 

 Třetí stupeň – zde se jedná jednak o bydlení v soukromém sektoru s byty, ale do 

tohoto druhu bydlení můžeme řadit i obecní byty. Toto bydlení je však doprovázeno 

sociálními službami preventivního charakteru. Zde se předpokládá, že tímto bydlením 

budou podporováni lidé s nízkými příjmy, kteří jsou s mírnou podporou schopni si 

získané bydlení udržet. Tato podpora může být v doplnění příjmu sociálními dávkami 

na bydlení nebo preventivní sociální prací. 

 

     Ideální stav plně funkčního sociálního bydlení spočívá v důsledném dodržování 

doprovodného sociálního programu, komplexní prací s celou rodinou. Zde budu citovat 

slova Veroniky Lovritš: „ Cílem tohoto doprovodného programu je celková stabilizace 

nepříznivé situace rodiny, zejména se jedná o stabilizaci bytové a finanční situace“: 

- stabilizace bytové situace – což znamená pravidelné spoření na poplatky spojené 

s novým bydlením (např. kauce za předplacené nájemné) nebo intenzívní hledání 

nového bydlení, v případě existujícího dluhu na předchozím bydlení pokračování 

v jeho pravidelném splácení 
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- stabilizace finanční situace – toto spočívá v zastavení růstu rodinných dluhů a 

jejich následném snižování, stabilizace rodinné situace nájemníků, podpora 

finančního vzdělání všech členů v rodině
32

 

 

 

     Dle slov Ladislava Šafránka, právního poradce, lze stanovit parametry sociálního 

bydlení a je důležité, že vláda definovala pojem „sociálního bydlení“. Podle jeho 

vyjádření tomuto pojmu odpovídá téměř 80 % nové bytové výstavby. Do skupiny 

„sociálního bydlení“ by měly být zařazeny nájemní byty pořízené z veřejných 

prostředků nebo s jejich přímou podporou, tedy byty dotované Ministerstvem pro místní 

rozvoj nebo Státním fondem bydlení. 

          „Téměř ve všech západoevropských zemích najdeme sektor bydlení nazývaný 

„sociální bydlení“. I když existují velké rozdíly v jednotlivých systémech, především 

rozumíme sociálním bydlením sektor nájemního bydlení. Tímto sektorem se snaží stát 

nebo obce zajistit všeobecnou rovnováhu na trhu s nájemním bydlením a umožnit 

potřebným skupinám obyvatel, které si ze sociálních nebo jiných důvodů nemohou 

zajistit bydlení na volném trhu, důstojné a vyhovující bydlení pro jednotlivé domácnosti. 

Nájemné v sociálních bytech je většinou nižší než tržní nájemné a výstavba nebo provoz 

sociálních bytů jsou určitým způsobem finančně podporovány státem nebo obcí.“
33

 

 

      V oblasti sociálního bydlení můžeme shrnout jeho výhody a zároveň i jeho 

nevýhody: 

Sociální bydlení a jeho výhody:
34

 

- reaguje na očekávané trendy v bytové politice   

- s podporou výstavby bytů roste nabídka na bytovém trhu a tím vytváří tlak 

na okamžité snížení nájemného 

                                                 
32

 Lovritš, V. 2010. Sociální bydlení a jeho trendy, Moderní obec. Dostupné 

z www.<http://moderniobec.ihned.cz/c1-45346790-socialni-bydleni-a-jeho-trendy>  

33
 Šafránek, L., právní poradce ihned. Dostupný z www. 

<http://pravniradce.ihned.cz/cl-18571990-parametry-socialniho-bydleni> 

34
 Lux, M., Sunega, P., Kostelecký, T. a kol. Standardy bydlení 2003/04: Bytová politika v ČR – 

efektivněji a cíleněji. 1. vydání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 59. 

 

http://moderniobec.ihned.cz/c1-45346790-socialni-bydleni-a-jeho-trendy
http://pravniradce.ihned.cz/cl-18571990-parametry-socialniho-bydleni
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- často lze vidět vkládání investic investorů spíše do soukromých objektů z důvodu 

vkladu investic do kvalitnějších a luxusních nájemních bytů pro příjmově silnější 

skupiny domácností 

- stát, potažmo obec, mají možnost rychle zajistit nízké náklady výstavby např. 

darováním pozemků, dotacemi. 

 

Sociální bydlení a jeho nevýhody: 

- velká pravděpodobnost nízké efektivity při přidělování sociálních bytů. Stát 

(obec) nikdy nemůže mít odpovídající informace k tomu, aby spravedlivě uspokojil 

potřeby jednotlivých uživatelů. Je dosti pravděpodobné, že byty nadměrné budou 

užívány domácnostmi starších lidí a většinou s méně uživateli a naopak rozrůstající se 

mladé rodiny budou muset žít v bytech nevyhovujících 

- nízká mobilita domácností migrace za prací z obavy ze ztráty privilegovaného 

přístupu k sociálnímu bydlení v novém bydlišti 

- vysoké náklady výstavby sociálních bytů v rizikových lokalitách a riziko vzniku 

ghett  

- nebezpečí zneužití práva přidělovat byty z politických důvodů – pokud o rozdělení 

požádá 

- nebezpečí nízké efektivity podpory v delším časovém období, především z důvodu, 

že nárok na sociální bydlení často nezaniká ani po dosažení vyššího příjmu, tudíž 

jeho výhody využívají i domácnosti příjmově silnější skupin 

 

Z důvodu špatných zkušeností s veřejnými provozovateli (nízká efektivita 

výstavby, nebezpečí politického zneužití, neřešení černého trhu a korupce) se 

v současné době upřednostňuje model sociálního bydlení provozovaného neziskovými 

soukromými bytovými asociacemi (Velká Británie, Nizozemí, Francie, Irsko aj.) před 

obecním bydlením. Běžnou praxí je, že vedle sebe existují oba typy sociálního bydlení, 

obecní byty i byty bytových asociací. Ovšem u bytových asociací existuje nebezpečí, že 

přechod z neziskové formy k tržně orientovanému investorovi v oblasti nájemního 

bydlení.
35

  

 

                                                 
35

 Lux, M., Sunega, P., Kostelecký, T. a kol. 2004. s. 59. 
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     Dle autora knihy Martina Luxe sociální bydlení některými defekty a problémy: 

 

„Z hlediska efektivity se programy sociálního bydlení vyznačují rovněž významnými 

defekty: 

- nižší než tržní úroveň nájemného (dotované nájemné) vede k nadměrné spotřebě 

bydlení, než by tomu bylo v případě tržního nájemného (nájemníci využívají 

kvalitnějšího bydlení nebo i kvantitativně většího množství bytových služeb než 

by využívali v případě rovnovážného nájemného); 

- převis poptávky nad nabídkou v sektoru sociálního bydlení vede v jiných 

sektorech (soukromé neregulované nájemní bydlení) k nízké úrovni bydlení 

(velké množství lidí v malých bytech) nebo bezdomovectví; 

- nízká mobilita pracovní síly (z důvodu výhodných regulačních podmínek a 

nejistoty zajištění podobného standardu v jiné lokalitě je mobilita u nájemníků 

v sociálním bydlení často nižší než u lidí žijících ve vlastnickém bydlení!); 

-  existence prázdných nepronajatých bytů (jelikož nájemné zpravidla neodráží 

rozdíly ve kvalitě či poloze bydlení, snaží se žadatelé o získání co možná 

nejkvalitnějšího a nejlépe položeného bydlení a z obavy, aby jim tato nabídka 

„neušla“, odmítají méně lukrativní bydlení); 

- zpravidla vysoké náklady bytové výstavby či náklady správy a administrace 

(dané skutečností, že investorem je veřejný orgán); 

- nízká kvalita managementu sociálního bydlení (úředníci obce mají jen velmi 

málo času či ochoty věnovat se preferencím jednotlivých spotřebitelů či 

naslouchat zájmům nájemníků sociálních bytů). 

Z hlediska sociální spravedlnosti (efektivnosti) je sociální bydlení v některých 

aspektech rovněž velmi problematické: 

- alokace sociálních bytů je mnohdy velmi restriktivní, zejména co se týče nutnosti 

mít již před přidělením bytu např. trvalé bydliště v dané lokalitě; 

- systém alokace založený na hodnocení sociální potřebnosti pouze při přidělení 

bytu vede velmi často k tomu, že skutečně potřební žadatelé se k sociálnímu bytu 

nedostanou, zatímco mnoho sociálních bytů je obýváno příjmově silnými 

domácnostmi (sociální potřebnost se po přidělení bytu často dále nesleduje); 
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vyloučení skutečně potřebných z možnosti získání bytu je o to vyšší, čím větší je 

ochrana nájemních práv spojená např. s možnostmi „dědění“ dekretů na 

sociální bydlená dalšími generacemi: „systém zvýhodňuje ty, kteří získali 

sociální bydlení, na úkor těch, kteří jsou zatím na čekací listině.“ 36
      

      Jednou z forem sociální bydlení jsou domácnosti se specifickými potřebami, tj. 

domácnosti, kde se nacházejí osoby tělesně nebo duševně nemocní. Tyto osoby jsou 

znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen z důvodu své příjmové situace, ale také 

z důvodu specifických potřeb vyplývajících z jejich tělesného nebo duševního stavu. 

Tyto osoby často nemohou být nájemníky ve standardních bytech, nemohou využívat 

běžných nástrojů bytové a sociální politiky. Pokud jim stát poskytuje pomoc, jedná se 

jen o doplnění jejich vlastní snahy při řešení bytové situace. Jedním z příkladů této 

pomoci státu je „chráněný byt“, na který je poskytována dotace a je určen osobám se 

sníženou soběstačností ze zdravotních důvodů, ale i z důvodu vysokého věku osob. Na 

tyto domácnosti je nutné se v budoucnu také velmi intenzívně zaměřit. 

     Tato forma pomoci má výhodu ve formě prevence a zabránění sociálního vyloučení 

jednotlivých osob, avšak získat nájemní byt pro tyto osoby má také své nevýhody. 

Jednak špatná finanční situace a jednak špatný zdravotní, duševní stav nebo vysoký věk 

této vrstvy obyvatelstva, ze kterého poté plynou sociální či zdravotní důsledky.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Lux, M. 2002. „Mikroekonomie bydlení“. Praha: Oeconomica. s. 59 

37
 Koncepce bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj, schválena vládou usnesením ze dne 16. 

března 2005 č. 292. s. 27. 
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Praktická část 

 

8 Případová studie analýzy sociálního bydlení města České Lípy 

v kontextu institucionální analýzy. 

 

Základní informace 

 

     Úvodem lze obecně lze říci, což můžeme aplikovat v celorepublikovém měřítku a 

poté i přímo v České Lípě, že bydlení v současné době a v nejbližší budoucnosti bude 

dosti ovlivňovat demografický vývoj naší společnosti, který bude mít vliv na vývoj 

poptávky bydlení, jak dokládají slova z Koncepce bydlení ČR do roku 2020: 

„Počet obyvatel ČR v posledních letech mírně stoupá, na čemž se podílí jak přirozený 

přírůstek, tak přistěhování obyvatel ze zahraničí. Neděje se tak však ve všech krajích ČR 

rovnoměrně. Nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenává Středočeský kraj, a to zejména 

kvůli stěhování obyvatel do tohoto regionu jak z centra Prahy, tak z dalších oblastí ČR. 

Významně přibývá obyvatel také v Praze a částečně i v Jihomoravském kraji. Naopak v 

Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji dochází k úbytku obyvatel, a to kvůli 

vystěhovávání do ekonomicky atraktivnějších regionů.“
38

 

     

     V diplomové práci jsem využila design případové studie. Případová studie bytového 

fondu, potažmo sociálního bydlení v České Lípě má svým výzkumem přispět k analýze 

již vytvořených pravidel, analýze jednání jednotlivých aktérů. Za cíl si případová studie 

klade analýzu všech skutečností, které ovlivňují jednání a vzájemné vztahy jednotlivých 

aktérů a které vedou k jejich vzájemnému jednání. Případová studie bude realizována 

v kontextu institucionální analýzy výkladového rámce IADF - Institutional Analysis 

Development Framework. Právě výkladový rámec IADF se jeví jako vhodný přístup 

pro analyzování vzájemně působících vztahů, procesů, chování mezi institucemi a 

jednotlivými aktéry, kteří do řešené problematiky vstupují. Rozdělní kapitol vychází 

z výkladového rámce IADF, obsahy jednotlivých kapitol jsou vzájemně provázané, 

vazby vycházejí ze schématu uvedeného v kapitole teoretická východiska, 

institucionální analýza (kapitola č. 6.3). Obsah kapitoly 8.1. (Stavy světa) tvoří popis 

                                                 
38

 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 48.  
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situace v bytové politice v ČR, její vývoj až do současnosti, kapitola 8.2 (Atributy 

společnosti) analyzuje demografické údaje, územní členění České Lípy, analyzuje 

politickou situaci v České Lípě a na konci kapitoly vyhodnocuje dotazníkové šetření a 

rozhovory. Kapitola 8.3 (Aktuální pravidla) popisují aktuálně nastavená pravidla 

systému přidělování a správy nájemních bytů v České Lípě. Následující kapitola 8.4 

(Situace akcí) popisuje společný prostor všech zúčastněných aktérů, následuje kapitola 

8.5 (Interakce), která vychází z předchozí kapitoly, kdy díky vymezenému společnému 

prostoru dochází k řadě jednání, která přispívají k řešení vymezeného problému. 

Kapitola 8.6 (Výsledky), 8.7 (Hodnotící kritéria) vychází ze vzájemného působení 

interakce a výsledků. 

 

     V České Lípě není v současné době ucelený a plně funkční systém sociálního 

bydlení. Byty jsou ve správě bytového fondu MÚ Česká Lípa a byty zvláštního určení 

ve správě p. o. Sociální služby města Česká Lípa (SSMCL) a jsou určeny především pro 

občany a domácnosti, které nemohou dostát vlastního bydlení za tržních podmínek 

získání vlastnického bydlení. Účelem této studie je zjištění skutečného stavu bytové 

politiky, zjištění příčin problému řešené problematiky. Zároveň cílem této studie je 

zjištění faktu, zda je nutné a žádoucí provést legislativní změny ve formě Zákona o 

sociálním bydlení. Současný, především právní rámec, tj. vymezení pravomocí, 

povinností a kompetencí, definice sociálního bydlení je nejednotný, nejednotně 

vymezuje cílovou skupinu. Poté dochází k tomu, že v jednotlivých obcích jsou pravidla 

a kritéria nastavena různě. 

Hlavním cílem diplomové práce je pokusit se zjistit vzájemné působení a 

ovlivňování jednotlivých aktérů, kteří vstupují do řešené problematiky a snažit se 

definovat jedno ze základních teoretických konceptů, tj. instituce, které ovlivňují 

chování a jednání aktérů. 

Mým cílem je získat co nejvíce informací k problematice nájemního bydlení 

v designu případové studie, i proto jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu 

formou dotazníkového šetření a metodu kvalitativní ve formě polostrukturovaných 

rozhovorů. „Výhodou kvalitativního výzkumu je získávání hloubkového popisů případů. 

Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci případů, sledujeme 

jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy.“
39

  

                                                 
39

 Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál. s. 53. 
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Kvalitativní výzkum použiji pro získání dat, která budou potřeba pro zodpovězení 

mnou stanovených výzkumných cílů a výzkumných otázek. 

Data získaná z kvalitativního výzkumu, nelze zobecňovat, jsou platná pouze, pro 

vzorek, na kterém byla získána.
40

 

 

 

8.1 Stavy světa 

 

     Za stavy světa můžeme v rámci této studie považovat historický vývoj bytové 

politiky a sociálního bydlení v ČR a jeho aktuální stav. 

     V ČR se v současné době stát, jako jeden z aktérů bytové politiky se prostřednictvím 

ministerstev snaží předat své kompetence a odpovědnosti na nižší úrovně, tj. 

z ministerstev nejlépe přímo na obce, které spravují bytové fondy. Bohužel v současné 

době nepodporuje novou výstavbu, ta je realizována především soukromými investory, 

ev. právě přímo obcemi. Stát preferuje především přímé sociální podpory, v případě 

bytové politiky – příspěvky na nájemné. Přímá sociální podpora má i přímé ekonomické 

souvislosti, které souvisí s výší nájemného u nájemního bydlení, s tím souvisí náklady 

na energie (elektřina, plyn), vytápění, vodné a stočné a další náklady. 

 

 

8.1.2 Krátký historický exkurz v oblasti bydlení v ČR 

 

     V následujících řádcích v práci osvětlím krátkým historickým exkurzem vývoj 

bydlení v České, resp. Československé republice. Dle Polákové: 

 

a) 1918 – poválečné období 

     Zásahy státu v oblasti bydlení a regulace bydlení mají v ČR poměrně dlouhou 

tradici. Již v poválečném období první republiky (1918–1939) byla součástí bytové 

politiky především jedno z prvních opatření - ochrana nájemníků, a to především z 

důvodu poválečného bytového nedostatku a prudkého růstu stavebních nákladů a 

podpora výstavby nových bytů. Především byla podporována výstavba malometrážních 

                                                 
40

 Švaříček, R. Šeďová, K. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. s. 25. 
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bytů pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva. Regulace nájemného se v období po 

skončení II. světové války a v poválečném období vztahovala prakticky na všechny 

nájemní byty, postupně s pokračující výstavbou nových nájemních bytů byly určité typy 

bydlení a příjmově silnější skupiny nájemníků z regulace vyjímány. 

 

b) 60. - 80. léta 20. století 

     Státem financovaná bytová výstavba (v 70. letech se v ČR stavělo ročně až 100 000 

bytů) byla rozsáhlá především díky vysokým počtům. Výstavba měla stále více 

problémy s omezenými finančními zdroji, a tak postupně nastupovaly i další formy 

bytové výstavby – podniková a především družstevní, kdy si část nákladů financoval 

přímo nájemce bytu.
41

 

 

c) Změny v bytové politice po roce 1989 

      

      Tak jako v ostatních oblastech ekonomiky, tak i v oblasti bydlení, byla po roce 1989 

zahájena změna systému hospodaření s byty „staré doby“, kdy byly byty především 

přidělovány, k systému založenému na respektování tržních principů. Úloha státu se 

v těchto počátečních letech měla soustředit pouze na vytváření podmínek pro vznik trhu 

bytů.
42

   

     Za jedny z nejvýznamnějších událostí nového období v oblasti bytové politiky lze 

označit restituci části bytového fondu, bezúplatný převod nerestituované části bytového 

fondu do vlastnictví obcí, privatizaci obecního nájemního bytového fondu.
43

  Po roce 

1989 zasáhla transformace téměř všechny sféry společenského života, a to především 

docházelo k ekonomickým změnám, v souvislosti s bydlením i ke změnám v sociální 

oblasti. 

 

     Byty byly ve vlastnictví státu (kromě restitucí) a byly převedeny bezplatně do 

majetku obcí, na jejichž území byly. Poté záleželo na samotných obcích, zda si byty 

ponechají ve své správě a budou tak moci jejich prostřednictvím realizovat svou sociální 

                                                 
41

 Poláková, O. 2006. Bydlení a bytová politika. s. 25-26. 

42
 Koncepce bytové politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2001. s. 10. 

43
 Sunega, P., Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice. Sociologický časopis, s. 

272. 
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politiku nebo je začnou privatizovat.
44

 Pokud si však obce byty nechaly ve své správě, 

začaly jim plynout povinnosti především s údržbou a provozními náklady na jednotlivé 

byty. Tyto skutečnosti poté vedly obce k zahájení privatizace bytového fondu, 

především za účelem získání finančních prostředků na provoz bytového fondu. U 

mnohých obcí privatizace nebyla dokončena. V České Lípě privatizace bytového fondu 

nadále probíhá, bude dokončena na konci roku 2013. Neprivatizované byty nadále 

zůstanou ve správě města Česká Lípa. 

 

     V současné době v ČR stále existuje poměrně početný bytový fond obcí. Skutečnost 

je taková, že na rozdíl od ostatních zemí střední a východní Evropy v ČR nezískali 

nájemníci právo na koupi bytu, který obývali na základě nájemního vztahu.  

Kdyby tomu tak bylo, pak by obec či město musely vyhovět, pokud by nájemníci 

zažádali o odkoupení bytu.
45

 

Současně s právy a povinnostmi správy bytového fondu je nutné mít vytvořen právní 

rámec, tento v ČR zajišťují především koncepce bytové politiky, které jsou vytvářeny 

příslušnými ministerstvy a jimi distribuovány na nižší úroveň, tj. na obce, potažmo 

z obcí na samotné občany. 

 

8.1.3 Popis současného stavu bytové politiky v ČR 

 

     Bytová politika je dle Krebse často charakterizována jako systém nabídkově a 

poptávkově orientovaných iniciativ a přímých zásahů státu na bytovém trhu, který je 

specifický svou komplexností, poměrně vysokými náklady na pořízení a velmi dlouhou 

životností.
46

  

                                                 
44

 Krebs, V. 2010. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, s.413. 

45
 Sunega, P. Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice. Sociologický časopis, 

2005. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/46-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-

2-2005/861 

46
 Krebs, V. 2010. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, s.399. 
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     Stav bytové politiky především z hlediska právních úprav v ČR v současné době 

dokládají následující slova z Koncepce bydlení ČR do roku 2020, je potřeba: 

- upravit nedostatečnou občanskoprávní úpravu vlastnictví bytů, právní úpravu nájmů, 

přijmout další právní předpisy – zákon upravující povinné převody družstev 

- doplnit chybějící úpravu plnění spojených s užíváním bytu – dlouhodobě chybí 

komplexní právní úprava poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním 

bytu, toto snižuje právní jistotu a vymahatelnost práv uživatelů a vlastníků bytů 

-  chybí definice bytové nouze jako sociální události – již se opakovaně objevovaly 

snahy o legislativní úpravu sociálního bydlení. Bytovou nouzi je třeba definovat ne 

stanovením skupin osob, ale prostřednictvím sociální situace, ve které se osoby 

nacházejí, ve spojení s bytovou potřebou, která není uspokojena nebo kombinací 

obou 

- řešit problematiku trvalého pobytu – problematika trvalého pobytu vstupuje do 

mnoha oblastí bydlení 

- nedostatečný rozsah kompetencí SFRB – pro ustavení SFRB jako stabilního nástroje 

bytové politiky, pro realizaci nástrojů finančního inženýrství a zapojení do 

implementační struktury 
47

 

 

     Bytovou politiku je však nutno vnímat jako celkové propojení s dalšími 

relevantními politikami, bez kterých by bytová politika ve své podstatě samostatně 

účinně nefungovala. Nedílnou součást bytové politiky tvoří politika sociální (dávky 

sociální podpory), rodinná politika (např. Národní koncepce rodinné politiky) a politika 

zaměstnanost (např. Zákon o zaměstnanosti), které jsou každá svou legislativou a svými 

koncepcemi propojeny: 

 

     Související veřejnou politikou, která přímo ovlivňuje politiku bytovou je politika 

zaměstnanosti, která je legislativně zakotvena v Zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 

Sb. Hlava I: Opatření a nástroje, § 104-120:  „Politika zaměstnanosti je nedílnou 

součástí sociální politiky a politiky hospodářské, která by měla zabránit 

nezaměstnanosti. Vytváří ji stát, ale podílí se na ní i zaměstnavatelé a odbory, tj. je 

                                                 
47

 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 15. Dostupný z www. 

<http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8438a9e-97ab-489e-ba7c-7ed217078a6f> 
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vytvořena „tripartita“. Dle Zákona o zaměstnanosti jde ve svém důsledku o organizaci 

a koordinaci zaměstnanosti. Problémy, které mohou nastat v oblasti zaměstnanosti na 

různých úrovních, tj. obecního, okresního, krajského nebo celorepublikového 

charakteru, mohou být řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně 

mezinárodních programů v rámci Strukturálních fondů Evropského společenství.“ 

 

     Dle „Národní koncepce rodinné politiky“
48

 je stěžejním cílem zmírňovat finanční 

rozdíly v životní úrovni rodin s nezaopatřenými dětmi (právě mladí lidé do 25 let jsou 

pro rodiny největší finanční zátěží, což pro tyto rodiny představuje reálnou hrozbu 

chudoby a s ní spojeným sociálním vyloučením. Tyto nedostatečné finance lze 

domácnostem dodat finanční pomocí formou rodinných dávek, úlevami v daňové 

oblasti). 

     V tomto ohledu je jedou z klíčových podmínek zlepšení finanční situace, tj. i 

finanční dostupnosti bydlení pro mladé lidi, podmínkou pro založení vlastní rodiny. 

 

     Opatření „Národní koncepce rodinné politiky“ poté vedou k prevenci a předcházení 

vzniku sociálního vyloučení členů společnosti, velkou měrou lze prevencí předejít 

vzniku problémových ghett, především ve větších sídlech a na okrajových částech 

těchto sídel a také prevence vzniku bezdomovectví, které naše společnost vnímá jako 

jeden z negativních fenoménů současné doby. 

     „Faktory, které ovlivňují vznik sociálního problému, tj. nedostupnost bydlení lze 

rozdělit do několika skupin. Jedná se především o ztrátu zaměstnání, což ve svém 

důsledku značí nedostatečnou finanční zajištěnost, neplacení nájemného čehož důsledek 

je ztráta bydlení. 

Jedním z faktorů pak může být nedostatek dostupných přiměřených bytů v dané lokalitě 

ve veřejném i soukromém sektoru a v současné době stále častěji se opakující faktor 

mezilidských vztahů, jako je rozpad rodiny, rozchod partnerů, násilí v rodině a tím 

spojené následné materiální problémy.“
49

 

     Tímto lze říci, že provázanost relevantních veřejných politik je nezpochybnitelná. Co 

zároveň nelze zpochybnit je fakt, že pokud primárně selže některý z faktorů veřejné 
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 Národní koncepce rodinné politiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2005. s. 19. 

49
 Národní koncepce rodinné politiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2005. s. 19. 
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politiky, který se dotýká i politiky bytové, celý systém může být ohrožen. Lze tedy říci, 

že pokud se tvoří legislativa dané veřejné politiky, koncepce pro danou veřejnou 

politiku, vždy musí být myšleno a zohledňováno kritérium návaznosti na další politiky. 

Pokud tato kritéria nejsou zohledňována, u občanů a domácností, jsou již nyní jen 

z malé části nad hranicí nízkopříjmových domácností, se může stát, že tuto hranici 

překročí. 

 

8.1.4 Druhy bydlení v ČR 

 

     Ve struktuře bytového fondu jsou zastoupeny všechny druhy bydlení z hlediska 

právního užívání bytu. V další částí práce podniknu krátký exkurs do jednotlivých 

druhů bydlení, které lze v České republice nalézt. Každý z jednotlivých druhů bydlení je 

popsán v několika bodech. Při jejich popisu vycházím z „Koncepce bytové politiky“ 

vydané Ministerstvem pro místní rozvoj:
50

 

 

- sektor vlastnického bydlení – největší podíl bytového fondu je zastoupen 47 % a 

ve srovnání s ostatními sektory se nejvíce rozvíjí, zahrnuje jednotlivé domy ve 

městech i na venkově a jednotlivé byty ve vlastnictví fyzických osob. Jeho růst 

podporuje stát, zdrojem je v současnosti nová výstavba, ale jedná se i o převádění 

družstevních bytů do vlastnictví a privatizace obecních bytů do vlastnictví nájemců 

bytů. Stát si ale zároveň uvědomuje, že pořízení vlastnického bydlení je pro většinu 

domácností velice finančně nákladné, i z tohoto důvodu se na něho orientují 

především domácnosti se středními a vyššími příjmy, které mohou k jeho realizaci 

využít hypotéční úvěr 

- družstevní sektor – tento sektor je ve struktuře bytového fondu zastoupen 17 %, je 

z velké části zastoupen domy postavenými panelovou technologií a i v současné 

době jsou ve vlastnictví stavebních bytových družstev a je nutno říci, že tyto 

družstva fungují bez větších problémů. V současné době vznikají i nová bytová 

družstva, většinou privatizací obecního bytového fondu, tato výstavba však z větší 

části není státem podporována. Naopak výhodou členů bytových družstev je fakt, že 

povinnosti a legální úpravy na převod členských práv členů bytových družstev dělá 

                                                 
50

 Koncepce bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj, schválena vládou usnesením ze dne 16. 

března 2005 č. 292. s. 8. 
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družstevní bydlení velmi blízké vlastnickému bydlení (příkladem je fakt, že ceny 

bytů družstevních a bytů ve vlastnickém bydlení jsou téměř shodné) 

- soukromý nájemní sektor – ve struktuře bytového fondu je velmi malý, pouhých 

12 %. Výstavba v tomto sektoru téměř neprobíhá, jeho fungování je negativně 

ovlivněno fungováním regulace nájemného. Nyní, po zrušení regulovaného 

nájemného se předpokládá, že výstavba a rekonstrukce tohoto sektoru bydlení se 

bude právě dosti rozvíjet. V současné době však chybí levné nájemní byty pro 

domácnosti s nižšími příjmy, které si nemohou dovolit finančně se spolupodílet na 

pořízení vlastnického bydlení 

- sektor obecních nájemních bytů – chod, rekonstrukce a nové výstavby v tomto 

sektoru opět negativně ovlivňuje regulované nájemné. Z celkového bytového fondu 

tento sektor tvoří 17 %. Tento sektor je v současné době velmi finančně podporován 

státem. Role tohoto sektoru na trhu s byty je však částečně nevyjasněná. Obecní 

byty mají dle rozhodnutí jednotlivých obcí plnit funkci nejen komerční, ale 

především sociální funkci, tudíž se v konečné podobě má jednat o sociální byty, tj. o 

sociální bydlení na zacílené typy domácností.
51

 

 

 

 

8.2 Atributy společnosti 

 

Analýza demografických údajů města České Lípy 

     Základní demografické údaje jsem čerpala z veřejně dostupných zdrojů – Městský 

úřad Česká Lípa, Český statistický úřad, Úřad práce v České Lípě, Sociální služby 

města Česká Lípa internetové zdroje jednotlivých ministerstev – Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro potřeby případové studie jsou důležité 

údaje demografické, kde zdrojem je ČSÚ – sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011. Údaje 

vypovídají o počtu obyvatel, o struktuře obyvatel, struktuře ekonomicky činných 

obyvatel, míře nezaměstnanosti. 
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Základní informace o městě Česká Lípa: 

Kraj: Liberecký 

Okres: Česká Lípa 

Počet obyvatel: 36.017 obyvatel (dle sčítání obyvatel v roce 2011) 

PSČ: 470 01 

Adresa: Městský úřad Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1. 

Webové stránky: www.mucl.cz 

Telefon: 487 881 111 

 

Územní členění České Lípy 

    Česká Lípa je městem dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Skládá se z šesti 

městských částí, dále ze spádových obcí: Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, 

Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Robeč, Stará Lípa, Vítkov, 

Vlčí Důl, Žizníkov. 

 

Struktura obyvatel v České Lípě dle sčítání obyvatel v roku 2011 

Tabulka vypovídá o počtu obyvatel v České Lípě k 31. 12. 2011. 

Obyvatelstvo dle 

pohlaví a 

rodinného stavu - 

Česká Lípa         

    Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 

celkem   36017 17277 18740 

z toho rodinný stav svobodní/svobodné 15142 8137 7005 

  ženatí/vdané 13571 6748 6823 

  rozvedení/é 4989 1979 3010 

  vdovci/vdovy 2221 344 1877 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, upraveno autorkou 

Počet obyvatel v České Lípě se oproti průběžnému sčítání a záznamů na oddělení 

matriky MÚ Česká Lípa mírně snížil (více občanů se odstěhovalo, než přistěhovalo). 

http://www.mucl.cz/
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Nejvyšší počet z celkového počtu obyvatel je v kategorii svobodných občanů, a to jak 

v kategorii mužů, tak i v kategorii žen. 

 

Tato tabulka vypovídá o stavu ekonomické aktivity obyvatel města Česká Lípa k 31. 12. 

2011. 

Obyvatelstvo dle 

ekonomické aktivity        

Ekonomicky aktivní Celkem muži ženy 

okres Česká Lípa 48819 26415 22404 

město Česká Lípa 18117 9446 8671 

Z toho nezaměstnaní       

okres Česká Lípa 6306 2915 3391 

město Česká Lípa 2207 997 1210 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, upraveno autorkou 

Z tabulky vyplývá fakt, že z celkového počtu obyvatel města Česká Lípa, je 50 % 

obyvatel ekonomicky aktivních, z toho muži tvoří 55 % a ženy 46 % ekonomicky 

aktivních obyvatel 

 

Z tabulky se zároveň patrna míra nezaměstnanosti v České Lípě opět k 31. 12. 2011: 

Míra nezaměstnanosti pro okres Česká Lípa:  12,9 % 

Míra nezaměstnanosti pro město Česká Lípa: 12 % 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, upraveno autorkou 

     Politické složení zastupitelstva města Česká Lípa podrobím analýze za poslední dvě 

volební období, do kterých zároveň spadá mnou sledované období vývoje sociálního 

bydlení v České Lípě. 

     Zastupitelstvo města Česká Lípa, dále ZM, má 25 členů a zasedá většinou 1x za 

měsíc v předem stanovených termínech. V případě nutných jednání se může svolat 

mimořádné ZM. Zároveň se volí Rada města, dále RM, která má v České Lípě 7 členů a 

je volena ze zástupců vítězných politických stran a seskupení. 
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Volební období 2006 - 2010    

  Ve volebním období  2006-2010 s jasnou převahou zvítězila ODS a získala do ZM 11 

mandátů, tj. 44 % z celkového počtu ZM a jednoznačně tak získala velkou část pro 

podporu svých projektů. K ODS se podporou hlasů přidávala strana SOS pro Českou 

Lípu, která získala 2 mandáty, tj. 8 % z celkového počtu ZM. Jedním z hlavních cílů 

tohoto volebního období byla celková obnova Česká Lípa, která byla započata již 

v předchozím volebním období. Mimo dalších strategických úkolů byla řešena i 

problematika bytová, jednalo se především o zjištění stavu bytového fondu ve správě 

města Česká Lípa, pokračovala již započatá privatizace bytů. 

 

Složení ZM Česká Lípa ve volebním období 2006- 2010 

Složení ZM 

Česká Lípa 

2006-2010     

Politická strana Počet mandátů 

% z celkového 

počtu 

mandátů 

ODS 11 44 

Unie pro sport 

a zdraví 1 4 

Strana zelených 3 12 

ČSSD 4 16 

KSČM 4 12 

SNK Evropští 

demokraté 1 4 

SOS pro Č. Lípu 2 8 

Zdroj: autorka 

 

Volební období 2010 - 2014 

     Ve volebním období 2010-2014, tj. v současném volebním období se politické 

složení a potažmo politická situace dosti změnila oproti předchozímu volebnímu 

období. Své přední pozice ztratila v posledních volebních obdobích vládnoucí OSD a 

komunální volby měly vítěze v ČSSD, získala 7 mandátů a to tvoří 28 % z celkového 
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počtu ZM. Přesto ve vedení města není představitel ČSSD, ale představitelka ODS a 

minulá starostka, která v hlasování nové RM získala nejvíce hlasů a podpory. Vznikla 

tak nová politická situace, kde právě ve vztahu vítězných stran OSD a ČSSD vzniká 

nejvíce třecích ploch. V tomto volebním období se také do ZM dostali představitelé 

nových stran, VV a TOP09. Co se týče tématu mé diplomové práce, tak problematika 

bytové politiky, potažmo sociálního bydlení, není v tomto volebním období prioritou. 

Velmi často řešenou otázkou je nezaměstnanost v České Lípě, která nyní dosahuje 

poměrné vysoké výše 12 %. Úkolem je tedy zvyšovat zaměstnanost obyvatel, a tím 

snižovat riziko sociálního vyloučení, které je často představováno ztrátou vlastního 

bydlení. 

 

Složení ZM Česká Lípa ve volebním období 2006- 2010 

Složení ZM 

Česká Lípa 

2010-2014     

Politická strana Počet mandátů 

% z celkového 

počtu 

mandátů 

ODS 5 20 

Suverenita-blok 

J. 

Bobošíkové 1 4 

Strana zelených 1 4 

ČSSD 7 28 

KSČM 3 12 

Starostové pro 

Liberecký kraj 2 8 

Věci veřejné 3 12 

TOP09 3 12 

Zdroj: autorka 
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Cílové skupiny pro získání sociálního bydlení v České Lípě: 

- osoby sociální slabých domácností (nezaměstnaní, neúplné rodiny, matky 

samoživitelky) 

- osoby mladých domácností (do 30 let věku) 

- osoby se zdravotním omezením 

- osoby v seniorském věku (patří do kompetence SSMCL p. o.) 

Osoby sociálně slabých domácností – především se jedná o domácnosti, které se ocitly 

v sociální nevýhodné situaci, věkem nad 18 let, trvalé bydliště mají na území České 

Lípy nebo trvale pracují v České Lípě (pro získání bytu v bytovém družstvu Lada je 

nutné mít nebo do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy se přihlásit k trvalému pobytu 

v České Lípě). Tyto domácnosti si v této situaci nejsou schopny udržet klasické nájemní 

bydlení (např. členství v OSBD Česká Lípa, které spravuje naprostou většinu 

družstevních bytů v České Lípě). 

Osoby tzv. mladých domácností – tyto domácnosti jsou ve věku nad 18 let, maximálně 

do 30 let, trvale žijí na území České Lípy, nemají dostatečné finanční možností získání 

vlastního bydlení, popřípadě družstevního bydlení. 

Osoby se zdravotním omezením – osoby od 18 let věku s trvalým bydlištěm na území 

České Lípy, jejich znevýhodnění je částečně nebo úplně omezují k možnosti získání 

bydlení do osobního vlastnictví nebo družstevního bydlení, stále více těchto občanů 

žádá o možnost sociálního bydlení v bytě ve správě České Lípy. Tyto osoby mají jak 

fyzické, tak i duševní postižení, na toto postižení mohou pobírat dávky, např. příspěvek 

na péči. 

Osoby v seniorském věku – možnost získat bydlení v penzionu nebo v domě 

s pečovatelskou službou se zaobírá v České Lípě příspěvková organizace Sociální 

služby města České Lípy. Dle organizací stanovených kritérií může podat žádost o 

bydlení osoba starší 65 let, v době podání žádosti trvale bydlící v České Lípě, musí být 

zároveň zdravotně způsobilá k samostatnému bydlení v penzionu nebo domě 

s pečovatelskou službou (lze však využívat služby, které příspěvková organizace 

nabízí). 
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8.2.1 Vyhodnocení výzkumného šetření případové studie v České Lípě  

 

 
Pro vyhodnocení sebraných dat z dotazníkového šetření jsem použila obecnou 

metodu analýzy, která ,,spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak 

tyto komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. 

Každá analýza se vyznačuje určitým stupněm explorace. Znamená to, že při ní 

provádíme průzkumné a objevné aktivity.“ 
52

  

 Diplomová práce je popisnou případovou studií provedenou základním 

výzkumem, kdy „popisný výzkum dává obraz specifických podrobností situace, jevu 

nebo vztahu.
53

  A základní výzkum se obvykle zabývá hlavně teoretickými otázkami a 

jeho výsledky není nutné okamžitě aplikovat. Jde v něm o vytváření zcela základních 

poznatků a teoretického porozumění.“
54

  

 

     V následujících tabulkách jsem shromáždila sebraná data ohledně počtu podaných 

žádostí o nájemní bydlení vždy za sledované období jednoho kalendářního roku. Časové 

období pro sběr dat jsem zvolila 2007-2011.  

     Zvolené období je zvoleno takto z několika důvodů. Jednak reprezentuje délku jedno 

volebního období vedení v rámci komunální politiky. Tím, že bylo možné získat data 

roku 2011, byla možnost pracovat v rámci mé diplomové práce s daty, které se přímo 

vztahují k současnosti, tj. odráží mimo jiné i současnou situaci v bytové politice města 

České Lípy. Také spodní hranice časového období byla zvolena v návaznosti se 

zjišťováním relevantních dat především u příspěvkové organizace Sociální služby města 

České Lípy, kdy roku 2006 vstoupil v platnost nový Zákon o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. V době před rokem 2006 byla organizace v p. o. SSMCL jiná než 

v současnosti a některá data by neměla přímou souvislost na další období. 

     Dotazník jsem distribuovala do dvou organizací. V organizaci Městského úřadu 

Česká Lípa bytový fond spravuje oddělení bytového fondu spadající do Odboru rozvoje 

                                                 
52

 Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál. s. 35. 

53
 Hendl, J. 2005, s. 38. 

54
 Hendl, J. 2005, s. 39. 
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majetku a investic, kde jsem spolupracovala z počátku s dlouholetou pracovnicí -

referentkou bytového fondu města, kterou v průběhu mé práce vystřídal nový referent 

bytového fondu, se kterým jsem spolupracovala doposud. 

     V organizaci Sociální služby města České Lípy (SSMCL) jsem celou dobu 

spolupracovala především s ředitelkou příspěvkové organizace. 

     Na obě organizace bylo rozdáno celkem 200 kusů dotazníků, 100 kusů na MÚ Česká 

Lípa a 100 kusů na SSMCL. Počet vycházel z odhadu počtu žadatelů ve zvoleném 

období (listopad 2011- srpen 2012).  Počet rozdaných dotazníků do obou organizací byl 

stejný. Zvážila jsem situaci, kdy u organizace MÚ Česká Lípa nebylo možno předem 

odhadnout počet přijímaných žádostí v mnou sledovaném období především z důvodu, 

že MÚ Česká Lípa vyhlašuje příjem žádostí nepravidelně a pouze několikrát do roka 

oproti p. o SSMCL, která přijímá žádosti po celý rok. Přesto počet vycházel 

z průměrných počtů celkem přijatých žádostí předchozích let. 

     Z celkového počtu 100 kusů distribuovaných dotazníků se jich vrátilo (a plně bylo 

zodpovězeno, neúplné dotazníky byly vyřazeny) z organizace Městského úřadu Česká 

Lípa 24 kusů, tj. 24 % návratnost. 

     Z celkového počtu 100 kusů distribuovaných dotazníků se jich vrátilo (a plně bylo 

zodpovězeno, neúplné dotazníky byly vyřazeny) z organizace SSMCL 21 kusů, tj. 21 % 

návratnost. 

     Výběr respondentů, kteří vyplňovali dotazník, byl zvolen z okruhu žadatelů o 

nájemní byty, tj. ti, kteří vyplnili a podali svou žádost prostřednictvím referenta Odboru 

rozvoje majetku a investic (ORMI) České Lípy nebo na ředitelství příspěvkové 

organizace SSMCL.  

 

    Tabulky jsou doplněny dalšími informacemi o celkovém počtu bytů ve správě 

jednotlivých organizací, u organizace Městský úřad Česká Lípa jsou rozšířeny o 

informace, kolik bytů si ponechá ve své správě a ve kterém roce bude ukončena 

privatizace bytů. 
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Tabulka č. 1 – Městský úřad Česká Lípa 

 

                                     

MÚ Česká 

Lípa             

Rok 
Počet žádostí 

o pronájem ob. bytu 

Počet žádostí 

o pronájem ob.bytu 

pro vybrané skupiny 

Počet umístěných 

žadatelů do 

nájemních bytů 

Celkový  

počet bytů 

ve správě 

MÚ ČL 

Kolik bytů si 

MÚ ČL ponechá 

ve své správě 

Dokončení 

privatizace 

2007 104 7 25 497 425 2009 

2008 110 5 20 473 425 2010 

2009 123 2 17 468 425 2011 

2010 204 5 29 456 425 2012 

2011 203 3 25 454 425 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka č. 1 interpretuje výsledky bytové fondu nájemních bytů ve správě Městského 

úřadu Česká Lípa v období sledování 2007-2011. 

 

Nedostatky: 

- Městský úřad Česká Lípa nemá přímo ve svém bytovém fondu vyčleněny byty 

formou „sociálního bydlení“ (dle odpovědi odpovědného pracovníka Městského 

úřadu Česká Lípa: organizace ani v budoucnu neuvažuje, že ze svého bytového 

fondu vyčlení byty určené jako „sociální bydlení“. Důvodem je především dle 

sdělení pracovního MÚ Česká Lípa poměrně nízké nájemné na pronajaté byty. 

 

-  Lokalita umístění nájemních bytů není až tak atraktivní, i z tohoto důvodu je 

stanoveno poměrně nízké nájemné (jedná o byty ve středu města – svou polohou 

atraktivní, ale velmi energeticky náročné – stará zástavba; dále se jedná o byty na 

periférii města – nebezpečí vzniku sociálně vyloučených ghett) 

 

- Kritéria pro podání žádosti jsou stanovena dvě, první představuje podmínku trvalého 

pobytu v České Lípě a druhá zaměstnání v České Lípě. Nezkoumá se příjem 

žadatele (nebo spolužadatelů) při sepisování nájemní smlouvy, ale ani při 

prodlužování smlouvy, přestože mi bylo odpovědným pracovníkem MÚ Česká Lípa 

řečeno, že se jedná především o bydlení pro nízkopříjmové domácnosti. 
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Aktuální situace bytového fondu v České Lípě 

     Především jsem se zajímala o sběr dat, kde jsem mohla podle jejich analýzy stanovit 

celkový počet žádostí o nájem obecního bytu: 

- jednoznačným výsledkem je narůstající počet žádostí, ke kterému dochází 

především v posledních dvou letech (je možné konstatovat, že tato situace ve městě 

Česká Lípa odráží celkový obraz naší společnosti po začátku ekonomické krize, 

která však v posledním roce stále více graduje) 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že příčinou narůstajícího zájmu o nájemní 

bydlení je také celková ekonomická situace v samotném městě Česká Lípa. 

Ekonomická situace mnohých domácností se za poslední dva roky poměrně rychle a 

rapidně změnila. I přesto, že v posledních cca 10 letech se postavení České Lípy ve 

světle ekonomických ukazatelů zlepšovalo,  

(v této době poptávka po nájemním bydlení nebyla tak vysoká a odpovídala 

ekonomické síle domácností na Českolipsku), přesto právě v posledních dvou letech 

došlo k vysokému nárůstu poptávky po nájemním bydlení, cca o 100 %.  

Především se na území města Česká Lípa změnila situace zaměstnanosti, Úřad práce 

v České Lípě eviduje stále více uchazečů o zaměstnání z řad občanů České Lípy. Na 

území města v posledních dvou letech ukončily svou činnost dvě velké zahraniční 

firmy, které zaměstnávaly okolo 5 tisíc občanů. Přestože se některá pracovní místa 

podařilo znovu zajistit, počet nezaměstnaných stále stoupá. Do těchto čísel poměrně 

velkou měrou vstupují absolventi především středních škol a odborných učilišť. I 

tito mladí lidé často podávají žádost o nájemní bydlení (i když u této věkové 

kategorie stále více převládá v poslední době trend společného bydlení s rodiči). 

 

Cíle do budoucna bytového fondu města Česká Lípa 

- záměr Městského úřadu Česká Lípa kolik si ponechat ve své správě bytů je za 

posledních, mnou sledovaných let, neměnný: jedná se o 425 bytů z celkového počtu 

497 bytů na počátku roku 2007. 

- dokončení privatizace bytů Městského úřadu Česká Lípa stanovilo na rok 2013, ke 

konci roku 2013 bude mít ve své správě 425 bytů 

 

      Tato slova potvrzují také výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů mezi 

žadateli nájemní bydlení obecního bytu ve správě Městského úřadu Česká Lípa 
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(dotazníkového šetření se zúčastnilo 24 respondentů z celkem 100 oslovených, 

částečně vyplněné nebo nesprávně vyplněné jsem nezařadila do celkového 

hodnocení. K jednotlivě vyhodnoceným otázkám přidávám citace z rozhovorů 

s respondenty, které dotváří vylíčení situace odpovídajících na jednotlivé otázky. 

 

     Výsledky dotazníkového šetření zájemců o sociální bydlení v bytech ve správě 

MÚ Česká Lípa   

- na otázku doby čekání přidělení bytu v průměru respondenti odpověděli, že 

celková doba čekání na schválení žádosti o nájemní byt se pohybuje v průměru 3 

roky 

 

- na otázky zdravotního stavu většina respondentů odpovědělo, že má dobrý 

zdravotní stav (75 % respondentů) 

 

- na otázku proč si podávají žádost o nájemní byt, byla nejčastější odpověď: ztráta 

zaměstnání nebo nemožností sehnat zaměstnání - absolventi škol a mladí lidé do 30 

let (70 % respondentů) 

finanční situace jednotlivce nebo celé domácnosti získat bydlení jinou formou (v 5 

případech byl žadatel dříve v evidenci Úřadu práce nebo alespoň pobíral vedle 

příjmů z výdělečné činnosti i dávky státní sociální podpory – tj. např. příspěvek na 

bydlení (26 % respondentů)  

Citace: „Starám se o tři děti, táta nám odešel, tak jsme sami.“ „Jsem nezaměstnaný 

už tři roky, v Lípě práce není.“ 

 

- na otázku počtu lidí ve společné domácnosti ve 40 % odpověděli respondenti, že 

žijí sami, v dalších 40 % žije v domácnosti samoživitelka s dětmi, 20 % respondentů 

žije v páru 

Citace: „Teď jsem samoživitelka s dětmi.“ „Jsem sám a bydlení od města by bylo 

dobré, nechci nic kupovat, nevím, jestli zůstanu v Lípě.“ 

 

- na otázku řešení bytové situace např. formou stavebního spoření odpověděla 

většina respondentů, že nemá peníze na spoření (55 %), část si spoří doma (30 %), 

zbytek neví (15 %) 

Citace: „Nemám peníze ještě na spoření.“ 
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- otázka subjektivního pocitu, proč se respondent dostal do bytové nouze, většina 

odpověděla, že nemá práci a tudíž finance (70 %), část respondentů řeší situaci 

možností nájemního bydlení před možností vlastnického bydlení (25 %), zbytek 

neví (5 %) 

Citace: „Nemám práci.“ „Teď se nechci vázat nějakou hypotékou.“ 

 

- věkové složení žadatelů bylo různorodé a objevili se respondenti většiny 

věkových kategorií, mladí lidé do 30 let (40 % respondentů), střední věk do 45 let - 

rodiny s malými dětmi (45 % respondentů), většinou chyběli lidé nad 50 let 

- na otázku, zda respondenti mají finanční rezervu na pokrytí svých nákladů na 

bydlení, většina odpověděla, že ne (65 % respondentů) nebo pouze maximálně na 2 

měsíce (25 % respondentů), neví (10 %) 

Citace: „Peněz mám málo, táta nic neposílá, hlavně děti mají málo.“ „Nemám nic, 

jsem ráda, že uživím děti.“ 

 

- na otázku lokality bytů v České Lípě více respondentů preferuje bydlení v nové 

zástavbě LADA (60 % respondentů), ale někteří z nich žádost na tuto lokalitu 

nepodají (40 %), protože v tomto případě je nutné složit předem ve většině případů 

roční nájemné, formou předplaceného nájemného 

Citace: „Bydlet chci tam, kde jsou malé náklady na bydlení.“ „V Dubici ne, je to 

dost daleko a není moc bezpečno.“ 

 

- otázka informovanosti a osvěty o možnosti získání nájemního bydlení je mezi 

respondenty poměrně vysoká. Všichni, kteří řeší otázku bydlení (tj. chtějí podat 

žádost o nájemní bydlení), sledují informační kanály MÚ Česká Lípa – usnesení 

RM Česká Lípa, která jsou přístupná na webových stránkách Města Česká Lípa, 

dále úřední desku České Lípy, Městské noviny, které informují o možnosti podávat 

žádosti či se mohou dotázat přímo u pracovníka MÚ Česká Lípa, důležitý je také 

přenos informací mezi občany (100 % respondentů) 

     Citace: „Vím o tom, že město má byty, tak jsem se šel zeptat.“ 
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Sociální služby města Česká Lípa, příspěvková organizace 

 

     U příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy jsou tabulky 

doplněny o celkový počet bytů zvláštního určení ve správě organizace, celkový počet 

nájemních obyvatel obou objektů, o informaci průměrného věku obyvatel v nájmu bytu. 

 

Tabulka č. 2 – Sociální služby města Česká Lípa, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště: Dům s pečovatelskou službou 

 

      SSMCL, p. 

o., Ústecká 

2855, ČL           

                   DPS           

Rok  

Celkový 

počet 

obyvatel 

Průměrný 

věk 

Nově 

přijaté 

žádosti 

Přiděleno  

bytů v 

příslušném 

roce 

Celkem ve správě 

bytů 

2007 244 78 21 5 126 

2008 138 80 21 16 126 

2009 135 80 22 7 126 

2010 102 78 29 19 126 

2011 115 78 33 25 126 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka č. 3 - Sociální služby města Česká Lípa, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště: Penzion s pečovatelskou službou 

 

      SSMCL, p. 

o., Na Blatech 

3211, ČL           

                   PPS           

Rok  

Celkový 

počet 

obyvatel 

Průměrný 

věk 

Nově 

přijaté 

žádosti 

Přiděleno  

bytů v 

příslušném 

roce 

Celkem ve správě 

bytů 

2007 75 78 139 5 60 

2008 73 79 140 5 60 

2009 74 78 145 3 60 

2010 73 80 198 3 60 

2011 73 79 205 2 60 

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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     Výsledky a analýza mnou sebraných dat v příspěvkové organizaci Sociální služby 

města České Lípy mohu shrnout z obou výše uvedených tabulek. Jednak z důvodu, že 

sběr dat se týkal jedné organizace, kdy jsem data získávala na území této organizace ve 

formě dat z výročních zpráv jednotlivých let, jednak přímými otázkami při rozhovoru 

s ředitelkou příspěvkové organizace a poté z odpovědí respondentů, kteří byli přímo 

osloveni jako žadatelé o nájemní byty zvláštního určení ve správě p. o. SSMCL. (pozn.: 

ve městě Česká Lípa je nastaven systém možnosti pronájmu bytů ve správě města 

dvěma možnostmi: jednak byty ve správě MÚ Česká Lípa –viz. hodnocení tabulky č. 1 

a jednak ve správě p. o. SSMCL. Tato organizační struktura pronájmu bytů je pouze 

v kompetenci samotných obcí a měst a v jiných obcích a městech může být systém 

nastaven jinak) 

 

     Pronájem bytů zvláštního určení je jednoznačně stanoven dle „Pravidel pro přidělení 

bytů zvláštního určení“ (viz. příloha č. 6), která jsou opět schvalována RM Česká Lípa.  

Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení (viz. příloha č. 7) přijímá vedení příspěvkové 

organizace a je přímo v kompetenci vedení organizace vyhlásit kdy bude žádosti 

přijímat a kdy bude probíhat proces schvalování žádostí. 

     Proces schvalování je v tomto případě jednoznačně řešen možnostmi přidělení bytu 

(omezený počet bytů), vzhledem k tomu, že poptávka velice převyšuje nabídku a 

v posledních letech jednoznačně nepokryje počty žádostí. I do budoucna jsou prognózy 

umístění žadatelů především do „Penzionu s pečovatelskou službou“ (PPS) v současné 

době dosti mizivé.  

 

Důvody: 

- velké množství občanů, kteří žádají o nájemní bydlení v PPS 

- zvyšující se počet občanů, kteří dosáhnou věku, kterým splní podmínku věku pro 

podávání žádostí (65 let), tj. stárnutí populace 

- finanční důvody nemožnosti dosáhnout na vlastní bydlení  

- většinou se jedná o samotného občana (více žen) 

- dle sdělení vedení p. o. v následujících nejbližších letech nedojde k nárůstu počtu 

bytů k nájmu – omezené finanční prostředky Městského úřadu Česká Lípa, velká 

finanční náročnost na správu těchto bytů 
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     Tato slova potvrzují také výsledky dotazníkového šetření a rozhovory mezi 

žadateli o nájemní bydlení bytu zvláštního určení ve správě příspěvkové 

organizace Sociální služby města České Lípy 

 (dotazníkového šetření se zúčastnilo 21 respondentů z celkového počtu 100 

distribuovaných).  

V organizaci Sociální služby města České Lípy (SSMCL) jsem celou dobu 

spolupracovala především s ředitelkou příspěvkové organizace. Počet dotazníků, tj. 

100 ks, vycházel z odhadu počtu žadatelů ve zvoleném období (listopad 2011- srpen 

2012). 

     Z celkového počtu 70+30 kusů vydaných dotazníků se jich vrátilo (a plně bylo 

zodpovězeno, neúplné dotazníky byly vyřazeny) z organizace SSMCL 21 kusů, tj. 

21 % návratnost.  

     Výběr respondentů, kteří vyplňovali dotazník, byl zvolen z okruhu žadatelů o 

nájemní byty zvláštního určení tj. ti, kteří vyplnili a podali svou žádost na ředitelství 

příspěvkové organizace SSMCL. Tímto byla zajištěna reprezentativnost části 

obyvatel města České Lípy, kteří vstupují jako účastníci do případové studie mé 

práce.  

     I vzhledem k tomu, že návratnost dotazníků byla poměrně malá (21 %), lze říci, že 

odpovědi v dotazníku jsou plnohodnotné a jsou podkladem pro odpovědi na mé 

výzkumné otázky. 

 

Výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů v domě s pečovatelskou službou 

(DPS) a v penzionu pro seniory (PPS) 

 

- na otázku doby čekání na bydlení se celková doba čekání na schválení žádosti o 

nájemní byt se pohybuje v průměru 10 let, dle sdělení ředitelky příspěvkové organizace 

dříve i déle, žádost o byt si často podávali žadatelé již v produktivním věku (především 

je špatná situace u žádostí o byt v „Penzionu s pečovatelskou službou“ (PPS)  

- u „Domu s pečovatelkou službou“ (DPS) je situace lepší – doba čekání je v průměru 4 

roky 

Citace: „Žádost jsem si podala už raději teď, stejně budu čekat možná pár let.“ 
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- na otázky zdravotního stavu většina respondentů odpovědělo, že má zdravotní stav 

odpovídající věku (90 % respondentů), v některých případech je jedná o sníženou 

soběstačnost, tudíž volba nájemního bytu s možností „Pečovatelské služby“ (viz. 

přílohy č. 10, 11, 12, 13) jsou dobrou volbou pro občany České Lípy 

Citace: „Už jsem starý a budu rád, že se o mě někdo trochu postará.“ 

 

- otázka proč si žadatelé podávají žádost o nájemní byt, bylo nejčastější odpovědí 

právě možnost skloubit možnost nájemního bytu s příznivým nájmem a možností 

pečovatelské služby vzhledem k věku žadatelů. (80 % respondentů). Častou 

odpovědí (v 7 případech, tj. 33 % respondentů) je také možnost žít s vrstevníky a 

možnost společného trávení času (zde se jedná především o občany, kteří jsou již 

sami – často po ztrátě svého životního partnera) 

Citace: „Dostávám důchod, ale občas si něco přivydělám, abych měl nějakou korunu 

navíc.“  

 

- na otázku, zda respondenti vycházejí se svým příjmem, odpověděla většina z nich, 

že pokryjí základní životní potřeby (90 %), zbylým finance nestačí (10 %) 

Citace: „Bydlení je drahý, i potraviny jsou drahý, už mi nic moc nezbude, něco 

vnoučatům.“ 

- otázka počtu členů v domácnosti, valná většina respondentů odpověděla, že sami 

(90 %), v páru (10 %) 

Citace: „Zůstala jsem sama, dceru mám daleko, tak si dávám žádost do penzionu, už 

tam je pár známých.“ 

 

- věkové složení žadatelů: viz tabulka č. 2 a č. 3 – věkový průměr v Domě 

s pečovatelskou službou i v Penzionu s pečovatelskou službou činí 77 let 

 

- na otázku, zda respondenti mají finanční rezervu, na pokrytí svých nákladů na 

bydlení většina odpověděla, že maximálně na 5-6 měsíců (74 % respondentů), tj. 

poměrně více než u respondentů – žadatelů o nájemní byt ve správě Městského 

úřadu Česká Lípa, kde se především jedná o občany v produktivním věku 

Citace: „Něco malinko ušetřím.“ „Musím mít něco našetřeno, když jdu k lékaři, něco se 

rozbije.“ 
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- na otázku lokality bytů v České Lípě: respondenti jsou ve větším počtu odpovědí 

(15 odpovědí) spokojeni s nabízenými lokalitami, což představuje 71 % spokojenost 

respondentů 

Citace: „Penzion je v dobrém místě, je tam klid, taky se dá blízko nakoupit.“ „Manžel 

mi umřel a byt je velký, a to drahý bydlení, tak mi tady snad bude dobře, hezký to tady 

je.“ 

 

- otázka informovanosti a osvěty o možnosti získání nájemního bydlení je mezi 

respondenty poměrně vysoká. Výsledky dle odpovědí respondentů jsou shodné 

s odpověďmi žadatelů o nájemní byt ve správě Městského úřadu Česká Lípa: 

všichni řeší otázku bydlení (tj. chtějí podat žádost o nájemní bydlení), a proto sledují 

informační kanály MÚ Česká Lípa – usnesení RM Česká Lípa, která jsou přístupná 

na webových stránkách Městského úřadu Česká Lípa, úřední desku České Lípy, 

Městské noviny, které informují o možnosti podávat žádosti, přímou otázkou na 

pracovníky MÚ Česká Lípa, důležitý je také přenos informací mezi občany. 

Citace: „Pár mých známých už v penzionu bydlí. Jsem stará a tam mi bude dobře, dobře 

se o mě postarají.“ 

 

 

8.3 Aktuální pravidla  

 

     Základní soubor pravidel tvoří příslušné právní normy, které tvoří při poskytování 

a využívání nájemního bydlení jasně vymezující a nepřekročitelný rámec. Zde je 

namístě zmínit především občanský zákoník, který jasně vymezuje základní pojmy 

a možnosti, které mají vlastníci a nájemci bytových jednotek. Jedná se především 

o definici toho, co je považováno za byt, upravuje vznik a i zánik nájemního vztahu, 

definuje ochranu nájemníků a nově dává možnost určit výši nájemného soudem, 

a to v případě že smluvní strany nedospějí k dohodě – viz kapitola 6.4. Dalším 

pravidlem je stanovená výše nájmů – viz. níže. Tato pravidla je možné považovat za 

platné a závazné pro všechny aktéry bez rozdílů. Týkají se především těch aktérů, kteří 

již mají v nájmu obecní byt a s městem mají uzavřen smluvní vztah. 
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Obecně lze pravidla přidělování bytů stanovit následně. 

 

Vymezení základních pojmů 

Nájemné a pojem regulované nájemné 

     Pojem nájemné se objevuje dle Polákové v nájemní smlouvě a tvoří nedílnou součást 

nájemní smlouvy. Pojem nájemného definuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve 

znění pozdějších přepisů, nepřímo v § 663, který říká, že nájemní smlouvou 

pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc (byt), aby ji dočasně (ve sjednané době) 

užíval nebo z ní bral i užitky.  

     Pojem úplata za nájem bytu – rozumí se tím nájemné z bytu, tj. určitá suma peněz, 

předem sjednaná v nájemní smlouvě, většinou se jedná o finanční prostředky hrazené 

pronajímateli za to, že dočasně dal byt do užívání nájemci. Úplata za nájem bytu v sobě 

spojuje nejen základní sjednané nájemné v nájemní smlouvě, ale zároveň často i úhradu 

služeb spojených s užíváním bytu.
55

 

 

 

Poptávka bydlení  

 

     Pod pojmem poptávka bydlení se rozumí rozhodnutí domácnosti, ale i jednotlivce, 

vstoupit na trh s nemovitostmi a mít požadavek získat byt. V případě, že se nedostává 

finančním prostředků na koupi bytu, tj. do vlastnického bydlení, nastupuje forma 

nájemního bydlení, která je cílem mé práce. Rozhodnutí bydlet jak rodiny, tak 

jednotlivce je závislé na několika faktorech: 

- jedná se především o faktor finanční (zájemci zkoumají cenu nemovitostí na trhu, 

možný vývoj cen, ale i úvěrů a půjček), dalším faktorem demografický, který většinou 

stanoví důvod, proč se domácnost nebo jednotlivec zajímají o bydlení (migrace za prací, 

sňatek, rozvod, narození dítěte aj.).
56

 

 
Nabídka bydlení  

 
     Nabídku bydlení můžeme definovat jako souhrn všech zamýšlených prodejů, se 

kterými přicházejí nabízející na trh. Nabídka je určena objemem této nabídky a cenou, 

                                                 
55

 Poláková, O. 2006. Bydlení a bytová politika. s. 26. 

56
 Poláková, O. 2006, s. 27. 
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za kterou je majitel ochoten byt prodat či pronajmout. Nabídka je stejně jako poptávka 

ovlivněna několika stěžejními faktory. Byty, jako předmět prodeje, jsou široce 

rozdílným statkem, který je vždy přesně zasazen v prostoru a nelze měnit jeho polohu.  

Prostor bytu je vymezen pozemkem, který je nedílnou součástí bytu. 

     Problematiku nabídky a poptávky po bydlení lze shrnout slovy: „Aby byly vytvořeny 

zásadní podmínky fungování bytového trhu a stanovila se pravidla poptávky a nabídky 

po bydlení, je třeba vidět efektivní bytovou politiku jako celek vzájemně propojených 

institucí, mechanismů. Jádrem takové bytové politiky je trh s byty, který je doplněn o 

státní podpory s takovým rozsahem, který nákladnou potřebu bydlení učiní dostupnou i 

pro nižší příjmové skupiny.“
57

 

Pravidla pro získání nájemní smlouvy obecního bytu a bytu zvláštního určení pro 

město Česká Lípa: 

- Vymezená pravidla, která umožňují získání nájemního bydlení, vymezuje jednak 

všeobecný právní rámec a jednak pravidla MÚ Česká Lípa a pravidla p. o. SSMCL 

uvedené v přílohách č. 3, 4, 5, a 6. 

- Důležité, klíčové pro nastavení pravidel je, že MÚ Česká Lípa a jednotlivými aktéry 

uzavírá smluvní vztah – nájemní smlouvu, na dobu určitou, která se po dodržení 

pravidel – včasná platba, řádný vztah nájemníka, vždy prodlužuje. Ukončuje se 

předčasně většinou jen úmrtím nájemníka, nájemní smlouva je nepřenosná. 

- Další důležitou podmínkou je, že aktér má trvalé bydliště v České Lípě nebo 

v České Lípě pracuje, nemá vůči MÚ žádné závazky, v případě prodloužení 

smlouvy nesmí být žádný závazek na nájmu. 

- Žádost může být přijata jen na uvolněný byt na předepsané a RM schválené 

přihlášce. 

- Poté proběhne shromáždění žádostí, které projdou schvalovacím řízením na ZM a 

pak je sepsána a podepsána nájemní smlouva za smluvní nájemné. 

 

Aktuální výše nájemného v nájemních bytech v České Lípě činí: 

     V roce 2013 byla v bytech města Česká Lípa stanovena cena ve výši 46,23 Kč/m
2
, 

v bytech bytového družstva Lada, které také spravuje město Česká Lípa na 55,- Kč/m
2
. 
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Pro srovnání uvádím cenu nájemného v bytech ve vlastnictví družstev, v roce 2012 byla 

cena stanovena na 60,- Kč/m
2 

a v roce 2013 je výše nájemného v těchto bytech 

stanovena na cenu 90,-Kč/m
2
.
58

 

 

Systém přidělování bytů v České Lípě 

     U organizace Městský úřad Česká Lípa se jedná o byty určené pro nájemce z řad 

obyvatel České Lípy (jednou z podmínek je trvalé bydliště na území města nebo jeho 

spádových obcí), v předem stanovených lokalitách, kdy většinou po vydání usnesení 

Rady města České Lípy, je vyhlášen příjem žádostí o nájem bytu na předem stanovený 

časový interval. 

      Schválené žádosti dále postupují směrem k uzavření nájemní smlouvy, která je 

většinou na dobu určitou a nájemné se v současné době většinou platí formou 

předplaceného nájemného (výše předem placených splátek nájemného je předem dána). 

Na začátku bych ráda představila proces schvalování žádostí nájemního bytu ve správě 

Městského úřadu Česká Lípa (kritéria pro přijímání a schvalování žádostí nejsou 

celorepublikové jednotná a většina obcí a měst si stanovuje svá vlastní pravidla): Nutno 

podotknout, že je nutné dodržovat pravidla podávání žádosti, která stanoví Městský 

úřad Česká Lípa vždy usnesením Rady města Česká Lípa, jedná o přílohy č. 2 a 4, 

protože Městský úřad Česká Lípa, má ve své správě dva druhy nájemních bytů. Proces 

schvalování žádostí je dán právě usnesením RM Česká Lípa, kdy v tomto usnesení je 

stanoveno datum, do kterého se žádosti přijímají. Po tomto datu dochází k vyhodnocení 

žádostí, zda splňují stanovená kritéria, tj. v České Lípě: trvalé bydliště ve městě Česká 

Lípa nebo zaměstnání v České Lípě. Po ukončení příjmu žádostí, a pokud žádost splňuje 

stanovená kritéria, dochází k procesu schvalování „Výborem pro sociální politiku“, 

který RM Česká Lípa doporučí schválit vybrané žádosti a poté je RM Česká Lípa na 

svém řádném zasedání schválí a následuje proces sepsání nájemní smlouvy nájemního 

bytu. V poslední době dochází především v lokalitě bytů LADA po schválení žádosti 

k předplacenému nájemnému v délce obvykle rok a ve výši  10-20 tis. Kč (dle velikosti 

a výměry bytu). 

     Nájemní smlouva s novým nájemcem se obvykle uzavírá na roku určitou, a to na 

dobu jednoho roku. Poté se smlouva opět prodlužuje. 
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     U příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy je jedná o byty 

zvláštního určení, které jsou výhradně určeny pro obyvatele s trvalým pobytem na 

území České Lípy nebo spádových obcí, v seniorském věku (příloha č. 6 - Pravidla pro 

přidělení bytu zvláštního určení). Zájemce o nájem bytu zvláštního určení podá svou 

žádost písemně na předem stanoveném formuláři. V předem určeném časovém intervalu 

poté proběhne schvalovací řízení pro přidělení bytu v rámci vedení příspěvkové 

organizace. Toto rozhodování připadá k výhradním právům fungování příspěvkové 

organizace. Organizaci metodicky vede zřizovatel organizace, činnost příspěvkové 

organizace je formulována dokumentem „Zásady činnosti příspěvkových organizací“ 

schválených Radou města Česká Lípa. 

     Pronájem bytů zvláštního určení je jednoznačně stanoven dle „Pravidel pro přidělení 

bytů zvláštního určení“ (viz. příloha č. 6), která jsou opět schvalována RM Česká Lípa.  

Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení (viz. příloha č. 7) přijímá vedení příspěvkové 

organizace a je přímo v kompetenci vedení organizace vyhlásit kdy bude žádosti 

přijímat a kdy bude probíhat proces schvalování žádostí. 

     Proces schvalování je v tomto případě jednoznačně řešen možnostmi přidělení bytu 

(omezený počet bytů), vzhledem k tomu, že poptávka velice převyšuje nabídku a 

v posledních letech jednoznačně nepokryje počty žádostí. I do budoucna jsou prognózy 

umístění žadatelů především do „Penzionu s pečovatelskou službou“ (PPS) v současné 

době dosti mizivé.  

 

Důvody: 

- velké množství občanů, kteří žádají o nájemní bydlení v PPS 

- zvyšující se počet občanů, kteří dosáhnou věku, kterým splní podmínku věku pro 

podávání žádostí (65 let), tj. stárnutí populace 

- finanční důvody nemožnosti dosáhnout na vlastní bydlení  

- většinou se jedná o samotného občana (více žen) 

- dle sdělení vedení p. o. v následujících nejbližších letech nedojde k nárůstu počtu 

bytů k nájmu – omezené finanční prostředky Městského úřadu Česká Lípa, velká 

finanční náročnost na správu těchto bytů
59
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Organizace Městský úřad Česká Lípa 

     Město Česká Lípa, počet obyvatel zhruba 38 tisíc ke konci roku 2011. Městský úřad 

má ve své správě bytové jednotky, které jsou jeho majetkem, a které nabízí k pronájmu 

formou nájemní smlouvy za předem stanovených podmínek, schválených RM Česká 

Lípa. Správa bytových jednotek v majetku Městského úřadu Česká Lípa je prováděna 

dle Mandátní smlouvy, v tomto případě s Realitní kanceláří Lubomír Kouba Česká 

Lípa.
60

 

     V současné době má Městský úřad Česká Lípa ve své správě 454 bytů (stav k 31. 12. 

2011) a k předem stanovenému datu ukončení privatizace, které je stanoveno na rok 

2013 bude počet bytů na čísle 425. Sběr žádostí o pronájem bytů v majetku Městského 

úřadu Česká Lípa je prováděno na Odboru technické správy majetku, příslušný referent 

Odboru technické správy majetku žádosti eviduje, přiřazuje pořadové a evidenční číslo, 

předkládá žádosti k doporučení ke schválení Výborem pro sociální politiku, které poté 

schvaluje Rada města Česká Lípa na svém řádném zasedání. 

 

 

Analýza struktury bytů ve správě MÚ Česká Lípa 

     Česká Lípa má v současné době ve správě 454 bytů. Jedná se o byty v různých 

lokalitách města. Jednak jde o byty ve staré zástavbě patřící do památkové zóny města – 

v samém centru města, některé přímo v blízkosti centrálního náměstí. Dále se jedná o 

byty v dalších lokalitách – v tomto případě jde o byty na sídlištích. Byty jsou různého 

stáří. Nejstarší byty na sídlištích v ČL byly postaveny v poválečném období (především 

sídliště Slovanka a Holý vrch), poté se začaly budovat byty v nových sídlištích 

(Kopeček, Sever), novější byty ve správě města jsou z 80. let, kdy na Českolipsku 

rychle vzrůstala těžba uranu, což mělo na následek rychlý růst obyvatel města (z 

původních cca 17 tisíc obyvatel za krátkou dobu vzrostl počet na skoro 40 tisíc), noví 

obyvatelé museli bydlet, tudíž se stavěla zcela nová sídliště (Sever, Špičák) v té době 

především pro zaměstnance uranového průmyslu. Nyní je těžba uranu v útlumu již 

několik let, což mělo na následek částečný odliv obyvatel, sídliště Špičák v současné 

době zcela obměňuje své složení obyvatel. Nejnovější byty ve správě města jsou na 
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sídlišti Lada, zde vzniklo i bytové družstvo Lada, které má své podmínky pro příjem 

žádostí a kritéria pro udělování nájemních bytů. Viz příloha č. 4 a č. 5. 

 

 

Sociální služby města České Lípy p. o. - Dům s pečovatelskou službou (DPS) 

 

     Zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou je Městský úřad Česká Lípa. Správcem 

tohoto objektu je Realitní kancelář Lubomír Kouba, Poříční 1918, Česká Lípa. Dům s 

pečovatelskou službou nabízí bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby v 

jednopokojových bytech s vlastním sociálním zázemím. Dům se nachází v zástavbě 

panelových domů na sídlišti Lada. Přidělování bytů se řídí platnými pravidly Rady 

města Česká Lípa. 

 

Určení 

     Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří splňují 

podmínky dle „Pravidel pro přijímání žadatelů, schválených Radou města“. Pravidla i 

žádosti jsou k dispozici v domě s pečovatelskou službou.
61

  

 

Dispozice: 

v Domě s pečovatelskou službou je celkem 126 bytových jednotek: 

- byty o velikosti 1 + 0    122  

- byty o velikosti 1 + l        1 

- bezbariérové byty                 2 

- pokoj krizových lůžek               1 

 

 

     V roce 2011 se podařila rekonstrukce další bytové jednotky na plně bezbariérovou a 

tak na zařízení jsou v současné době k dispozici již dvě bytové jednotky takto upravené, 

které mají sloužit pro tzv. dlouhodobou péči, pro kterou se připravuje samostatný zákon. 

V těchto bytových jednotkách se bude poskytovat služba po dobu 24 hodin celý týden. 

Dům s pečovatelskou službou má k dispozici jeden „Pokoj Krizových lůžek“ (určen pro 
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seniory v tíživé sociální situaci, „oběti“ živelných katastrof a seniory čekající na 

umístění do domova pro seniory).
62

 

 

 

Sociální služby města České Lípy p. o. - Penzion s pečovatelskou službou (PPS) 

 

     Zřizovatelem Penzionu s pečovatelskou službou je Městský úřad Česká Lípa. Správu 

a provoz zajišťují Sociální služby města České Lípy, p. o., Školní 2213, Česká Lípa. 

Nachází se v zástavbě rodinných domů v okrajové části Dolní Libchava. Přidělování 

bytů se řídí platnými pravidly RM Česká Lípa. 

 

Dispozice 

     Penzion s pečovatelskou službou může poskytnout ubytování v celkem 60-ti  

samostatných jednopokojových a dvoupokojových bytových jednotkách s následujícím 

rozložením: 

- byty o velikosti 1 + 0   40  

               z toho bezbariérové    3 

- byty o velikosti 2 + 0   20 

               z toho bezbariérové    2 

 

Pečovatelská služba v p. o. Sociální služby města České Lípy 

 

Poslání 

 

    Posláním je poskytovat pečovatelskou službu osobám, které mají omezenou 

schopnost zajistit si osobní péči a péči o domácnost. Osoby mohou využívat služby ve 

svém domácím prostředí nebo ve „Středisku osobní hygieny“. S pomocí organizace tak 

osoby mohou nadále žít doma. 

Cílová skupina 

    Pečovatelská služba se poskytuje osobám, které mají omezenou schopnost zajistit si 

osobní péči a péči o svou domácnost, a tuto potřebnou péči jim nemohou poskytnout 

rodinní příslušníci. Jedná se zejména o seniory, a zdravotně postižené osoby starší 18-ti 
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let věku. Dále je možné pečovatelskou službu poskytnout osobám starším 18-ti let věku, 

kteří její péči potřebují pouze dočasně, např. po dobu rekonvalescence. 

Místo a čas poskytování 

     Pečovatelská služba se poskytuje na území města Česká Lípa a spádových obcí 

(Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, 

Okřešice, Písečná, Robeč, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov). 

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin, s výjimkou 

státních svátků a víkendů. (Jedná se o „Dům s pečovatelskou službou“, Ústecká 2855, 

Česká Lípa a „Penzion s pečovatelskou službou“, Na Blatech 3211, Česká Lípa). 

 

Nabídka služeb 

 

     Rozsah základních činností stanovuje § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění. Maximální výši úhrady stanovuje § 6 prováděcí vyhlášky k 

zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb., v platném znění. 

Na základě této vyhlášky schválila Rada města Česká Lípa Ceník úhrad za úkony 

pečovatelské služby. 

Bez úhrady je služba poskytována těm, kteří splňují podmínky § 75 odst. 2 zákona o 

sociálních službách, tj. účastníkům odboje; osobám, které jsou účastny rehabilitace; 

osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací a pozůstalým 

manželům/manželkám po těchto osobách starším 70-ti let. 

    Nad rámec základních činností stanovených zákonem, nově pečovatelská služba od 

01. 11. 2010 poskytuje také nadstandardní, tzv. fakultativní činnosti. V případě jejich 

využívání si je hradí i ti klienti, kteří mají nárok na bezplatné využívání základních 

činností. 

    Nejžádanější službou byla i v roce 2011 byla dovážka oběda. Tuto službu organizace 

zajišťuje ve spolupráci se soukromým dodavatelem, od kterého je jídlo odebíráno a 

uživatelům poté rozváženo.
63
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Principy poskytování pečovatelské služby 

 
    Práce s uživateli služeb je především individuální a soustředí se na základní potřeby 

vycházející především z vlastní zakázky klienta. Jedná se především o pohovory při 

řešení zajišťování sociálních dávek a osobních dokladů. Dále se organizace snaží 

zadáváním různých prací vrátit pracovní návyky nájemcům bytů, aby se mohli zapojit 

zpět do normálního života. Pomoc při hledání zaměstnání a ubytování. Uživatelé se 

osvědčili také při práci na údržbě a opravách ostatních zařízení sociálních služeb. Za to 

jsou odměňováni potravinami, hygienickými potřebami apod. Uživatel je v „Domě 

humanity“ zdarma ošacen. Výdej ošacení je realizován především díky velké podpoře 

široké veřejnosti z celého regionu Českolipska. Všichni pracovníci sociální péče mají 

odbornou kvalifikaci pro svou práci. Své kompetence nadále zvyšují pravidelnou účastí 

v různých odborných seminářích. Sociální pracovnice v roce 2011 dokončily dvouletý 

socioterapeutický výcvik, aby služba byla více efektivní a účinněji pomáhala řešit 

problémy uživatelů.
64

 

 

Platná pravidla pro bytový fond v České Lípě 

 

     Během svého výzkumného šetření jsem analyzovala pravidla, která je možná 

aplikovat na vztah instituce a aktérů, kteří vstupují do řešeného problému. 

Pravidla lze dělit na formální (písemně podložená): 

- Schvalování pravidel – jsou jediná možná a podléhají schválení Radou města, poté 

jsou shodná pro všechny zájemce – aktéry, o nájemní bydlení v obci 

- Rozsah pravidel- jedná se celkový počet bytů a vztahuje se pouze na bytový fond 

v České Lípě a ve spádových obcích 

- Hranice pravidel – zde se jedná o omezení počtu uvolněných bytů, které je možné 

nabídnout k nájmu (jde především o nájemníky – aktéry, kteří zemřeli, nebyl jim 

prodloužen nájemní vztah – např. z důvodu neplacení a dluhů na nájmu) 

- Omezení pravidel – pravidla pro schválení žádosti o nájemní smlouvu jsou jediná 

možná pro dané město 

- Informace o pravidlech – vzhledem k tomu, že bytový fond je ve správě veřejné 

státní organizace, nastavená a schválená pravidla musí být veřejně přístupné a 
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zachována transparentnost. Aktéři musí mít přístup k získání veškerých informací o 

možnosti získání nájemního bydlení (webové stránky, tisk, úřední deska) 

- Porušení pravidel – sankce – pokud je porušen smluvní vztah mezi institucí a 

jednotlivými aktéry, mohou nastat sankce, které jsou rovněž předem schválena RM 

Česká Lípa a nastavena a aplikována
65

 

Neformální – zvyky, které jsou ustáleny na MÚ Česká Lípa během procesu přijímání, 

schvalování žádostí. Neformální pravidla se užívají dosti zřídka, protože proces řízení 

sociálního bydlení v České Lípě je nastaven dle vnitřních pravidel MÚ. 

 

 

8.4 Situace akcí 

 

     Jedná se společný prostor všech zúčastněných aktérů, zájemců o nájemní bydlení, 

kde probíhají jednání, schvalují se nebo zamítají se návrhy, řeší se problémy, v tomto 

případě se jedná o prostor MÚ Česká Lípa, konkrétně odboru správy majetku a investic, 

který má ve své kompetenci správu bytů a p. o. SSMCL mající ve správě byty 

zvláštního určení. 

     Prostor, kde probíhá vzájemné působení aktérů, tzv. arény jednání, jsou nezbytná 

místa pro řešení daného problému. Všichni aktéři, kteří vstupují jako skupina aktérů do 

řešení problému, mají moc a mohou ovládat vývoj dalšího jednání. Toto vše je 

definováno v kapitole aktuální pravidla, kdy volení zástupci města Česká Lípa, tj. rada 

města a zastupitelstvo města, mají své pravomoci, které jsou dány na základy platných 

zákonů a zákonných ustanovení (zákon o obcích, volební zákon). Zároveň musí ctít a 

dodržovat platná nastavená pravidla své politické strany nebo politického uskupení a 

dodržovat politický program, na základě kterého byli aktéry-občany do svých funkcí 

zvoleni. 

     Dalšími aktéry, kteří mohou ovlivňovat vývoj v řešeném problému, tj. 

v problematice sociálního bydlení v České Lípě, jsou samotní nájemci bytů. Nájemce 

bytů ač dostane do užívání veřejný prostředek, tj. byt, musí on sám podstoupit a 

respektovat nastavená pravidla (nastavená kritéria, podmínky pro podání žádosti, proces 

schvalování žádosti). Zároveň externí organizace, které po technické stránce provádí 
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údržbu bytů ve správě města, jsou smluvně zavázání jednat dle smluvených pravidel 

poskytování služeb. 

 

 

8.5  Interakce 

 

      Vzájemné působení všech aktérů. Vychází z předchozí kapitoly „Situace akcí“, kdy 

dochází díky vymezenému společnému prostoru k řadě jednání, která přispívají k řešení 

vymezeného problému. Vzájemná interakce zúčastněných aktérů dochází na základě 

stanovených pravidel, ale pokud tomu je třeba, navrhnou se a poté se jedná o nastavení 

nových pravidel. 

     Výsledkem vzájemné interakce volených aktérů tohoto volebního období ve městě 

Česká Lípa, je ještě během tohoto volebního období navrhnout „Koncepční analýzu 

rozvoje města Česká Lípa“, která v tomto volebním období nebyla navržena.  

 

 

8.6 Výsledky 

 

     Na počátku kapitoly výsledků zhodnotím techniku sběru dat. Ve výzkumném šetření 

lze použít různé metody sběru dat. Díky mnou stanovenému cíli jsem vybrala techniku 

dotazníkového šetření, kterou jsem doplnila podobou „polostrukturovaného dotazování, 

jež se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého 

procesu získávání informací.“
66

 Tento typ šetření je zvolen z důvodu možné úpravy, 

vysvětlení a doplnění jednotlivých otázek během rozhovoru. Doplňkovou metodou byla 

zvolena kvalitativní analýza sekundárních dat: ,,znamená analýzu existujících databází 

primárních dat empirických studií s cílem, zodpovědět původní otázku, použitím jiných 

metod nebo zodpovědět nové otázky.
67

 

  

                                                 
 
66

 Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál,. s. 164. 

 

67
 Hendl, J. 2005, s. 351 
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     Ze začátku výzkumného šetření jsem si po teoretické stránce stanovila roli 

výzkumníka a zároveň jakou formou se bude výzkum provádět. V kvalitativním 

výzkumu platí, jakým způsobem výzkumník vstupuje do terénu, způsobí a ovlivní 

například ochotu respondentů spolupracovat při získávání informací při sběru dat. Tudíž 

,,musíme přemýšlet, jakým způsobem vstoupíme do pole, které hodláme zkoumat a 

jakým způsobem se v něm budeme pohybovat.“
68

  

 

Švaříček a Šeďová ve své knize popisují čtyři role výzkumníka, jakým způsobem 

vstupuje do terénu: 
69

 

- cizinec  -  člověk, který do terénu jednorázově přichází a odchází. 

- návštěvník -  člověk, který se s respondenty zná a dochází za nimi pravidelně 

v rámci výzkumného šetření. 

- zasvěcený – je člověk, který udržuje s respondenty kontakty i mimo výzkumné 

šetření. 

- domorodec – člověk, který je sám členem určité skupiny, v níž provádí výzkum.  

 

     Zároveň jsou nastaveny etické otázky výzkumu, které jsem při svém šetření 

dodržovala. Při kvalitativním výzkumu musí výzkumník dodržovat zásady etického 

jednání. Jedná se především o informovaný souhlas respondentů s účastí na výzkumu, 

což je přímo sděleno na počátku dotazníku a při rozhovorech je toto uvedeno ihned na 

začátku rozhovoru, dále je nutné seznámení respondentů s možností kdykoliv ukončit 

svou účast na rozhovoru, zaručit respondentovi, že bude skryta jeho identita a veškeré 

informace jsou důvěrné.
70

 Informace, které jsem získala, jsou použity pro zpracování v 

praktické části diplomové práce. Součástí informací je, že bude zachována jejich 

anonymita dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

     Za výsledek výzkumného šetření v České Lípě lze označit fakt, že v České Lípě již 

existuje systém sociálního bydlení. Jedná se o byty ve správě MÚ Česká Lípa a byty 

zvláštního určení ve správě SSMCL. Systém v České Lípě funguje, tak, že byty, které 
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 Švaříček, R. Šeďová, K. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál,. s. 76. 
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  Švaříček, R. Šeďová, K. 2007, s. 76. 
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 Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál. s. 155. 
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jsou určeny jako sociální bydlení, jsou předány aktérům, tj, vedení města, ke schválení, 

aby mohly být k těmto účelům k dispozici. Zároveň jsou nastavena pravidla, podle 

kterých budou tyto byty přidělovány zájemcům o sociální bydlení. 

 

     Dle výsledků šetření v rámci případové studie v České Lípě lze odpovědět na mé 

zvolené výzkumné otázky následně: 

Výsledky výzkumného šetření 

     Výzkumného šetření formou dotazníkového šetření a formou polostrukturovaných 

rozhovorů se účastnili zájemci o nájemní bydlení v České Lípě. Dotazník je 

konstruován pro obě zúčastněné organizace, tj. Městský úřad Česká Lípa, které má ve 

své správě nájemní byty a příspěvkovou organizaci Sociální služby města České Lípy.  

 

 

Základní výzkumnou otázku své diplomové práce jsem formulovala takto:   

 

Jaké je vzájemné působení a jak se vzájemně ovlivňují jednotliví aktéři, kteří 

vstupují do jednání s institucí a zároveň definovat jeden ze základních teoretických 

konceptů, tj. instituce, které hrají důležitou roli při formování vzájemného jednání 

a stanovení si vzájemných pravidel 

      

     Vzájemné působení institucí (v tomto případě Městský úřad Česká Lípa a 

příspěvková organizace Sociální služby města Česká Lípa) a zúčastněných aktérů, tj. 

volených zastupitelů institucí (rada města, zastupitelstvo města, vedení organizace) se 

pohybuje v mezích platných nastavených pravidel (viz kapitola „Aktuální pravidla“), 

které ovlivňuje jejich vzájemné jednání, chování. Pro tuto odpověď bylo shromážděno 

množství informací ať již z primárních, tak sekundárních zdrojů. Během své práce jsem 

podrobila analýze instituce, které vstupují do mnou řešeného problému v rámci 

případové studie bytového fondu České Lípy. Jedná se o organizaci Městský úřad Česká 

Lípa jako celek a prostřednictvím svého Odboru rozvoje majetku a investic, p. o. 

Sociální služby města rozvoje České Lípy, domácnost či jednotlivec jako instituce 

vstupující v pozici žadatele o nájemní bydlení.   

 

 

 



Diplomová práce                                       Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní bydlení v kontextu sociálního bydlení

   

86 

 

Dílčí otázky jsem formulovala takto: 

 

- Zjistit, proč dochází k situacím, kdy roste počet zájemců o sociální bydlení, tj. 

roste počet jedinců nebo domácností, které jsou ohroženy ztrátou vlastního 

bydlení, tj. podrobný popis situace dané problematiky v České Lípě 

 

Z výsledků šetření lze jednoznačně říci, že počet žádostí se zvyšuje, a to v posledních 

dvou letech až dvojnásobně (rok 2009 123 žádostí, rok 2011 205 přijatých žádostí). 

 

Hlavní příčinou je: 

- nedostatek financí u jednotlivců nebo domácností na získání vlastního bydlení, s tím 

souvisí nemožnost získání hypotéčního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření (tj. 

nevyužití možných nástrojů bytové politiky). Dle šetření většina žadatelů nemá 

založenou smlouvu o stavebním spoření. 

Příčiny, které vycházejí z předcházejícího zjištění: 

- ztráta zaměstnání – v regionu Českolipska v posledních letech výrazně vzrostla míra 

nezaměstnanosti, souvisí to i s hospodářskou krizí, uzavření několika významných 

firem na území Českolipska a samotné České Lípy (např. Crystalex, 

PackardElektric), které zaměstnávaly až několik tisíc obyvatel 

- situace v rodině (rozvod, ztráta partnera – především v případě starších obyvatel a 

v případě žadatelů o nájemní byt zvláštního určení) 

- žadatelé jsou často i mladí lidé po absolvování školního vzdělávání (nedostatek 

financí na vlastní bydlení, ale snaha a přání osamostatnit se) – věk do 30 let 

- ztráta vlastního bydlení (opět příčina nemožnost platit vysoké, často tržní nájemné, 

nedostatek financí, žádná finanční rezerva) – Městský úřad Česká Lípa má ve své 

právě stále nájemní-sociální byty s regulovaným nájemným 

- změna zdravotního stavu samotného žadatele nebo některého člena domácnosti 

 

Možnosti nápravy: 

- dostatečná osvěta pro získání nájemního bytu, ale za podmínek „tréninku“ finanční 

gramotnosti, aby se obyvatelé nedostávali do bytové nouze.  

- na úrovni města České Lípy snaha o zajištění více pracovních příležitostí (např. 

nové firmy na území města) 
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Možnosti řešení: dle sdělení odpovědného pracovníka Městského úřadu České Lípy je 

současný stav dostačující z hlediska finančních možností správy a údržby bytů. 

Regulované nájemné v bytech poskytuje bydlení především nízkopříjmovým 

domácnostem. S ukončením regulovaného nájemného v roce 2013, se v těchto bytech 

nájemné bude zvyšovat, otázkou poté bude, zda i za těchto podmínek bude počet žádostí 

stejný nebo vyšší. Až v tomto případě se budou hledat nová řešení. 

 

 

Jsou nastavená pravidla (kritéria) pro získání nájemního bydlení na území města 

České Lípy jsou vyhovující současné situaci v oblasti nájemního bydlení? 

Pravidla, tj. nastavená kritéria získání nájemního-sociálního bytu nebo bytu 

zvláštního určení jsou v rámci mé studie sběru dat a analýzy těchto pravidel 

nastavena. Celkově lze za výsledek šetření označit, že nastavená pravidla v České 

Lípě jsou v současné době řešit případy těch žadatelů, kteří potřebují sociální 

bydlení. Toto se děje za splnění nastavených pravidel. 

 

Městský úřad Česká Lípa – pravidla příjmu žádostí o nájemní bydlení podléhá 

schválení RM České Lípy, která vždy v určitých časových intervalech stanoví možnost 

podávání žádostí za splněných podmínek (zde konkrétně se jedná o podmínku 

zaměstnání nebo trvalého pobytu v České Lípě) 

Nedostatky: nejsou nastavena kritéria výše příjmů, což by stanovilo žadatele jako 

člověka v bytové nouzi z důvodu finančních. Přidělení bytu je zpravidla na dobu určitou 

(1 rok), poté se smlouva prodlužuje, ale opět se nezkoumá výše příjmů. 

Nutnost nastavit kritérium výše výdělku, kdy by žadatel splňoval podmínky sociálního 

bydlení. Toto souvisí s odpovědí na otázku nutnosti schválení Zákona o sociálním 

bydlení.  

 

Sociální služby města České Lípy p. o. – pravidla pro přijímání do zařízení 

s pečovatelskou službou jsou jednoznačně a výstižně stanovena. Vždy schvaluje RM 

České Lípy. 

Nedostatkem je nedostatečný počet bytů v Penzionu a Domě s pečovatelskou službou. 

Dle sdělení vedení p. o. a zřizovatele p. o. se v současné době, ale ani v nejbližších 

letech nebude kapacita ve větším měřítku navyšovat. (především z důvodu finanční 

situace p. o., kdy zřizovatel, tj. Město Česká Lípa, přispívá na provoz a údržbu bytů). 
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     Během výzkumného šetření vyvstala otázka legislativních změn, kterou bych 

formulovala jako otázku nutnosti přijetí Zákona o sociálním bydlení. 

     Odpověď souvisí s následujícím rozborem výsledků studie odborníků na bytovou 

politiku v ČR kolektivu Ing. Luxe. Jednoznačným kladem by bylo dát bytové 

problematice, potažmo i sociálnímu bydlení formu zákona. Výsledky studie jsou 

vztaženy na výsledky výzkumného šetření v České Lípě: 

Nastavení legislativních požadavků na změny v budoucnosti 

     Jedním ze závěrů mého pozorování a zjišťování je posílení úlohy obcí, a to v tomto 

případě v mnou zkoumané oblasti, v bytové politice. Mohu použít slova z Koncepce 

bydlení ČR do roku 2020: 

„Obce vykonávají svoji působnost jako vlastníci bytového fondu, případně zajišťují 

výkon přenesené působnosti při poskytování pomoci státu formou dávek. Svoji roli 

naplňují též v případě odstraňování následků živelních katastrof. Pro aktivnější 

působení obcí však zatím chybí potřebné legislativně právní nástroje a zároveň finanční 

zdroje. Bude-li stát od obcí požadovat aktivnější zapojení při naplňování vizí státní 

bytové politiky, musí jim k tomu vytvořit odpovídající ekonomické podmínky. 

Pokud se podaří plnit jednotlivé úkoly státní koncepce bydlení do roku 2020, pak budou 

takové ekonomické podmínky vytvořeny.“
71

 

     Tyto změny by mimo jiné měly vycházet ze současné doby, kdy lze stále více 

pozorovat zhoršenou finanční dostupnost bydlení pro velkou část domácností. Kromě 

nedostupnosti bydlení lze definovat další výzvy, kterým bytová politika bude muset 

čelit: 

„Dosavadní rozsáhlé ekonomické dotace státu a obcí poskytované vždy pouze určitým 

skupinám obyvatel vyplývající z plošné regulace nájemného (dotace ve výši rozdílu mezi 

tržním a regulovaným nájemným) skončí. Konec ekonomických dotací bude znamenat 

posilování nerovností ve spotřebě bydlení a rostoucí nebezpečí prostorového a 

sociálního vyloučení; bude rovněž znamenat transfer některých výdajů státu 

z implicitní (regulace nájemného) do manifestní podoby (příspěvek na bydlení). 

- růst cen energií, tepla a vody a z nich vyplývající tlak na snižování jejich spotřeby. 

- demografické změny spočívající ve snižujícím se počtu mladých rodin a naopak 

zvyšujícím se počtu domácností starší generace. 
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 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 108.  
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- omezené veřejné prostředky.“
72 

 

     A zároveň s těmito výsledky konfrontuji své teoretické poznatky, které by bylo 

možné v blízké budoucnosti aplikovat v rámci celkového zlepšení situace v oblasti 

bytové politiky, a to nejen v rámci mého šetření na poli Městského úřadu Česká Lípa, 

ale s tímto srovnáním i na celorepublikové úrovni. 

 

    Během studia dokumentů a během psaní diplomové práce jsem se seznámila se studií 

Ing. Luxe, Mgr. Mikeszové a Ing. Sunegy, které mohu aplikovat na závěry šetření 

v rámci případové studie v České Lípě:   

„Doporučované změny legislativy a změny v nastavení současných programů veřejné 

podpory“: 

1. Státní podpora určená na výstavbu podporovaných bytů (vstupních a 

pečovatelských bytů)  

- na úrovni města České Lípy jsem se s touto možností během své práce sběru dat 

nesetkala, jedná o jednu z možných cest správy a údržby bytů, kdy obce a města 

nechtějí (nebo i z finančních důvodů nemohou) mít ve své správě nájemní byty, 

určené především pro nízkopříjmové domácnosti 

(dle studie by měla být poskytována nejen obcím, ale všem žadatelům, tedy i 

neziskovým organizacím (podobně jako tomu je u programu podpory sociálního 

bydlení); omezení na jednoho příjemce může být dokonce v rozporu s předpisy 

s poskytování veřejné podpory EU. Posílení role neziskových organizací v oblasti 

bytové politiky by měl být usnadněn. Vedle toho by však dodatečně mohl být 

rovněž usnadněn a novými grantovými schématy MPSV, které se týkají bytové 

správy pro sociálně znevýhodněné domácnosti, též převodem stávajících starších 

obecních bytů do vlastnictví neziskových organizací za výhodných podmínek. 
73

 

 

2. Uvedený návrh není podmíněn, ale výhledově počítá s určitými změnami 

v nastavení příspěvku na bydlení v ČR:  

                                                 
72

 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. s. 98.  
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        - s tímto požadavkem lze souhlasit. Žadatelé o nájemní bydlení v České Lípě patří 

ve větším počtu mezi nízkopříjmové domácnosti, které však řeší příčiny bytové nouze 

z různých důvodů (ztráta zaměstnání, rozchod nebo ztráta partnera, změna zdravotního 

stavu) 

        - příspěvek na bydlení by měly mít možnost čerpat i domácnosti užívající byt na 

základě platné podnájemní smlouvy, což také rozšíří okruh příjemců mezi domácnostmi 

nejvíce ohroženými finanční nedostupností bydlení. 

 

(dle studie by se měly jasně stanovit parametry sociálního bytu, na který lze příspěvek 

na bydlení vyplácet 

       - příspěvek na bydlení by nemusel být vůbec poskytován vlastníkům bytů/domů, 

protože domácnosti vlastníků mají vzhledem ke svému majetku jiné postavení než 

domácnosti nájemníků (příspěvek je v mnoha vyspělých zemích poskytován pouze 

domácnostem žijícím v nájmu.) 
74

 

 

3. Všechny byty vymezené jako sociální by musely splňovat minimální technické 

standardy stanovené zákonem o sociálním bydlení. 

Stát by také měl, ve druhé řadě, jasně definovat minimální kvalitativní požadavky 

sociálního bytu – jen na byt splňující tato kritéria by bylo možné poskytnout 

cílenou garanci, jen takový byt by mohl být použit pro účely tréninkového bydlení 

či při uplatnění režimu prostřednictví v dlouhodobém nájemním bydlení. 

- ve městě Česká Lípa – pokud by splnily požadavky výše uvedených legislativních 

změn, by tak bylo jasně a jednoznačně nastaveno za jakých podmínek lze nájemní-

sociální byt pronajmout. V současné době je toto plně v kompetenci samotného 

města. O pravidlech a kritériích vždy rozhoduje RM a ne vždy je možné dostát 

objektivním požadavkům žadatelů 

(dle studie Standardy kvality bytů mohou být definovány obecně, tj. sociální byt by měl 

být ve shodě s tolerovanými standardy, bez vážných závad, energeticky efektivní, 

s moderním vybavením a službami, měl by být zdraví nezávadný a bezpečný; avšak 

s přesnými minimálními technickými parametry a standardy velikosti bytu vzhledem 

k velikosti domácnosti (podlahová plocha, počet pokojů). Standardy by byly definovány 
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jako minimální. Součástí definice standardů sociálního bydlení by mělo být i explicitní 

uvedení cílových domácností, pro které je sociální bydlení určeno, a to i formou 

maximálního příjmu dané domácnosti v relativní formě (například příjem nižší než 

medián příjmu domácnosti dané velikosti v regionech). Tato definice sociálního bydlení 

by měla mít formu zákona.
75

 

 

 

8.7  Hodnotící kritéria 

 

     Hodnotící kritéria vycházejí ze vzájemného působení interakce a výsledků. 

Vzhledem k tomu, že sociální bydlení v nájemních bytech bude levnější než v jiných 

bytech v České Lípě (např. družstevních) a pokud budeme zohledňovat ekonomickou 

stránku bydlení, bude finanční přínos správce bytů, tj. MÚ Česká Lípa, nižší než jsou 

skutečné náklady. Ekonomického hlediska je předpoklad, že jsou v České Lípě 

nastavena pravidla pro poskytování sociálního bydlení za smluvní cenu nájemného, 

která je nižší oproti běžnému tržnímu nájemnému. Tudíž ekonomický přínos, přínos 

financí do rozpočtu města nebude tak vysoký jak by byl u tržního nájemného. Zhodnotit 

ekonomičnost provozu nájemního-sociálního bydlení bude úkolem pro další období 

provozu tohoto typu bydlení. Spolu s hlavními hodnotícími kritérii jsou v souvislostech 

důležitá další kritéria. Důležité je také sociální hledisko, kdy byty sociálního určení 

jsou určeny především pro občany a domácnosti z nižších sociálních vrstev, ohrožené 

sociálním vyloučením nebo řešící náhlou životní událost (ztráta partnera, ztráta 

zaměstnání). V neposlední řadě je důležité také hodnocení sociální spravedlnosti – 

důležité u přidělování sociálních bytů je spravedlnost, průhlednost a transparentnost. 
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9 Závěr 

 

     V diplomové práci jsem se pokusila odpovědět a cílem této diplomové práce bylo, 

jak na sebe instituce vzájemně působí a jak ovlivňují vzájemné jednání a chování všech 

zúčastněných aktérů. Práce byla realizována na základě uskutečnění případové studie 

sociálního bydlení města Česká Lípa v kontextu institucionální analýzy výkladového 

rámce IADF. Pro své výsledky jsem shromáždila velké množství informací primárních a 

sekundárních zdrojů dat. Analyzovala jsem pojem sociálního bydlení a nastavená platná 

pravidla (viz kapitola „Aktuální pravidla“), analyzovala jsem pojem a chod institucí, 

které se vstupují do problematiky sociálního bydlení (město Česká Lípa, příspěvková 

organizace Sociální služby města Česká Lípa).      

     Zformulovala jsem odpověď na otázku sociálního bydlení ve městě Česká Lípa, 

analyzovala jsem aktuální situaci v bytové politice města. V rámci teoretického rámce 

IADF  byly formulovány stavy světa, atributy společnosti, aktuální pravidla, jejich 

vzájemná interakce a situace akcí. 

 

     V teoretické části jsem stručně nastínila vybrané teoretické zdroje, soustředila jsem 

se na tři teoretické koncepty: teorii sociálního vyloučení, teorii sociálního státu a 

koncept institucionální analýzy, které se vztahují k problematice nájemního bydlení, 

potažmo celkově k bytové politice. 

     V rámci výzkumu formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů a 

sekundární analýzou dat jsem pracovala v konceptu institucionální analýzy IADF dle 

Elinor Ostromové. 

     Bylo zjištěno, že vzájemné jednání a interakce všech zúčastněných aktérů je silné a 

silně ovlivňuje další jednání, vztahy mezi aktéry a institucemi. Dále bylo zjištěno, že 

počty žádajících domácností o nájemní bydlení nebo byty zvláštního určení se neustále 

zvyšují jednoznačně v průběhu mnou zkoumaného období v letech 2007-2011. 

Předpokladem je, že i v následujících letech se počty žádostí budou zvyšovat. Důvody 

jsou různé: zvyšující se finanční nedostupnost bydlení, často související se ztrátou 

zaměstnání (ve městě Česká Lípa je míra nezaměstnanosti cca 12 %), zvyšující se počet 

občanů v seniorském věku, kteří žádají o byty zvláštního určení. 
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     Dle výsledků výzkumného šetření v České Lípě doporučuji nastavené nového 

pravidla ve formě nutnosti změny v oblasti legislativy. Je nutné, aby byl schválen 

Zákon o sociálním bydlení. Městský úřad Česká Lípa postupně byty privatizuje, ke 

konci roku 2013 počítá s konečným počtem spravovaných bytů ve výši 425 bytů. 

     Výzkumem bylo zjištěno, že schválením Zákona o sociálním bydlení by nastavila 

jednotná pravidla nejen v oblasti sociálního bydlení, ale potažmo v celé oblasti bytové 

politiky v ČR. Tato slova dokládá i studie Martina Luxe, která byla podrobena analýze 

v oddílu „Nastavení legislativních požadavků do budoucnosti“.
76

 

   

     Zde mohu citovat slova odborníka v oblasti bytové politiky, Martina Luxe, kdy 

důležitou otázkou v oblasti bytové politiky je otázka finanční dostupnosti bydlení, 

která souvisí právě i s přijetím Zákona o sociálním bydlení. Jedna z nejčastěji 

citovaných definic finanční dostupnosti bydlení uvádí, že „dostupnost se vztahuje 

k zajištění určitého standardu bydlení (nebo různých standardů) za cenu či nájemné, 

které v očích nějaké třetí strany (zpravidla vlády) nepředstavuje nerozumné zatížení pro 

domácnosti.“
77

 

     Ještě jednou citace autorky studie Valentové ohledně vývoje bytové politiky 

v kontextu nájemního-sociálního bydlení, kdy vývoj bytové politiky v ČR dokládají 

následující uvedená slova…vývoj směřuje: „..k podpoře výstavby neziskového-

sociálního bydlení, které bude určeno širším, zejména středním vrstvám obyvatelstva a 

jehož cílem má být především rozšiřování nabídky nájemního bydlení, nikoli 

saturování bytových potřeb sociálně slabých domácností. Hlavní příčinou této 

skutečnosti, kterou je možno hledat v podtextu politických rozhodnutí, je pravděpodobně 

celkově nízká finanční dostupnost bydlení, která způsobuje, že i střední příjmové vrstvy 

obyvatelstva aspirují při zajišťování svého bydlení na pomoc státu, zvláště jedná-li se o 

novou výstavbu.“
78
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     Obecně lze říci, že problémem, kdy může selhat koncepce bytové politiky po zrušení 

regulovaného nájemného je více než pravděpodobné, že stále poroste skupina lidí, kteří 

nebudou schopni zajistit si nebo si udržet odpovídající bydlení, a to ani při využívání 

stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. 

     Obce také ne vždy dostatečně využívají sociální služby, které přispívají k prevenci 

ztráty bydlení, a tím tak snižují schopnost ohrožených skupin domácností si bydlení 

udržet. Tímto může začít docházet k vytěsňování znevýhodněných skupin osob mimo 

dosah standardních podpůrných nástrojů, prohlubování jejich sociálního a prostorového 

vytěsňování. Tím může také v budoucí době docházet k rozšiřování některých sociálně 

patologických jevů. 

 

     Problémem je také nesoulad mezi existující nabídkou bydlení a požadavky 

jednotlivých domácností. Tento nesoulad je ovlivňován nesouladem mezi nabídkou 

bydlení a trhem práce, kdy se pak v konečném důsledku projeví vysokou cenou tržního 

nájemného (po ukončení regulace nájemného). 

 

Řešení vzájemných vtahů zúčastněných aktérů a instituce do budoucna:    

     Byty s regulovaným nájemným jsou v České Lípě především ve staré zástavbě. V 

novější, zejména panelové zástavbě, obce už své byty z velké části nájemníkům 

odprodaly. U těch bytů, které jsou stále k pronájmu, hrozí reálné riziko sociálního 

vyloučení a vzniku sociálních ghett, počet žádostí v této oblasti (městská část Dubice) je 

menší než počet žádostí ve staré zástavbě. Zákon o podpoře v bydlení by působil jako 

významný faktor proti vzniku a rozšiřování sociálních ghett. Za užití této dávky by totiž 

sociálně potřební občané mohli získat standardní bydlení kdekoliv, takže ke vzniku 

ghett by odpadnul jakýkoliv důvod. To by mohlo být v obecném měřítku pro obce 

zejména s romskými ghetty významným nástrojem řešení dané problematiky. 

      

     Městský úřad Česká Lípa postupně byty privatizuje a ke konci roku 2013 počítá 

s konečným počtem spravovaných bytů (425 bytů). Pro srovnání uvádím počty všech 

bytů v České Lípě, největším správcem bytů je Okresní stavební bytové družstvo Česká 

Lípa, které spravuje největší část bytového fondu a patří k největším v ČR (k 31. 12. 

2013 mělo ve správě 5.940 bytů)
79

 a Stavební bytové družstvo sever (k 31. 12. 2013 
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mělo ve správě 1.540 bytů)
80

. Z toho vyplývá, že MÚ Česká Lípa má v současné době 6 

% z celkového počtu bytů v České Lípě. 

 

     Všechny mnou zjištění výsledky šetření směřují ke zjištění, že sociální bydlení v ČR 

je do budoucna nezbytné a je nutné, aby se stalo nedílnou součástí bytové politiky. 

Nutnost je i přesná definice sociálního bydlení. Hlavním aktérem, který bude vstupovat 

do problematiky sociálního bydlení, by měl v budoucnu být stát. Nyní se stát do řešené 

problematiky vstupuje především jako plátce přímých sociálních podpor (příspěvek na 

bydlení) a je nutné změnit formu a podmínky jeho vyplácení. V současné době roli 

hlavního aktéra – státu, zastupují obce, ale díky nejednotně a nedostatečně nastaveným 

pravidlům se často pohled a poté i řešení problematiky sociálního bydlení 

v jednotlivých městech liší. 
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8 Conclusion      

 

     In my work I tried to reply to this thesis was how the institutions themselves interact 

and influence each other actions and behavior of all actors involved. The work was 

carried out in pursuance of the case studies of social housing Česká Lípa in the context 

of institutional analysis interpretative framework IADF. For my results I have gathered 

a lot of information of primary and secondary data sources. I analyzed the concept of 

social housing and a valid rule (see "Current Rules"), I analyzed the concept and 

operation of the institutions that enter into the issue of social housing (the city Česká 

Lípa and organization of social services of Česká Lípa). 

     I formulated the answer to the question of social housing in Česká Lípa, I analyzed 

the current situation in the housing policy of the city. The theoretical framework has 

been formulated IADF states of the world, the attributes of the company, the current 

rules, their mutual interaction of events and situations. 

     In the theoretical section, I briefly outlined the selected theoretical sources, I 

concentrated on three theoretical concepts: the theory of social exclusion, welfare state 

theory and the concept of institutional analysis, which relate to the issue of rental 

housing, hence the overall housing policy. 

     The research method of questionnaire survey and semi-structured interviews and 

secondary data analysis, I worked in the concept of institutional analysis IADF by 

Elinor Ostrom. 

     It was found that the mutual action and interaction of all stakeholders is strong and 

strongly influences other negotiations, relations between actors and institutions. It was 

also found that the number of households seeking rental housing or apartments, special 

purpose clearly is constantly increasing during the period examined me during 2007-

2011. The assumption is that in the coming years, the number of applications will 

increase. The reasons are varied: increasing unaffordable housing, often associated with 

loss of employment (in Česká Lípa unemployment rate is about 12%), an increasing 

number of citizens of seniors who apply for housing special purpose. 

     According to the results of the research in Česká Lípa recommends setting the new 

rules as necessary changes in legislation. It is necessary to have a law on social housing. 

Municipal authority Česká Lípa gradually privatized apartments, at the end of 2013, 

counts with a finite number of managed apartments of 425 apartments. 
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     Research has found that approval of the law on social housing would set a uniform 

set of rules not only in social housing, but in fact, in the area of housing policy in the 

country. These words illustrated by the study Martin Lux, which has been examined in 

the section "Setting the legislative requirements in the future." 

   

     Here I quote the words of an expert in the field of housing, Martin Lux, the 

important question in housing policy is the issue of housing affordability, which is 

dealing with the adoption of the law on social housing. One of the most frequently cited 

definitions of housing affordability that "availability is subject to ensure a certain 

standard of living (or different standards) at a price or rent that in the eyes of a third 

party (usually the government) is not unreasonable burden for households." 

     Once again, the author quotes a study Valentová on the development of housing 

policy in the context of social-rented housing, the development of housing policy in the 

Czech Republic show following the words ... the trend is: ".. to support the construction 

of non-profit-social housing, which will be determined by wider, especially the middle 

class population, aimed primarily be expanding supply of rental housing, rather than 

saturating the housing needs of underprivileged households. The main cause of this fact, 

you can look for the subtext of political decisions is probably quite low housing 

affordability, which means that even the middle-income strata of the population aspire 

in securing their housing assistance from the state, especially in the case of new 

construction."  

     Generally speaking, the problem may fail when housing policy after the abolition of 

rent control is more than likely still growing group of people who will not be able to 

secure or maintain adequate housing, even when using existing social and housing 

policy. 

     Municipalities do not always make sufficient use of social services that contribute to 

the prevention of loss of housing, and thereby reduce the ability of vulnerable groups of 

households to maintain housing. This may be starting to marginalization of 

disadvantaged groups outside the reach of support tools, enhancing their social and 

spatial marginalization. This may also in future time widen certain socio-pathological 

phenomena. 

 

     Another problem is the mismatch between existing supply of housing and the 

requirements of individual households. This mismatch is affected by the mismatch 
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between the supply of housing and the labor market, where it ultimately proves the high 

price market rents (after rent control). 

 

     Solution interactions of the participating actors and institutions in the future: Flats 

with regulated rents are in Česká Lípa especially in old buildings. In a more recent, 

particular panel area, the village had their flats largely divested tenants. For those 

apartments that are still for rent, there is a real risk of social exclusion and social 

ghettos, the number of applications in this area (urban part Dubice) is less than the 

number of requests in the old buildings. Law on the housing would act as a major factor 

preventing the creation and expansion of social ghettos. For use of this benefit would be 

needy citizens to obtain standard housing anywhere. So the ghettoisation passed out by 

any reason. This could be a general scale for municipalities with Roma ghettos 

particularly important tool for solving the problem. 

      

     Municipal authority Česká Lípa gradually privatized housing at the end of 2013 

counts with a finite number of managed apartments (425 flats). By way of comparison 

the number of bytes in Česká Lípa, most caretakers the District housing association 

Česká Lípa, which manages the largest part of the housing stock and is the largest in the 

Czech Republic (at 31. 12. 2012 had administered 5.940 flats) and housing association 

north (at 31. 12. 2012 was administered 1.540 flats). It follows that the city Česká Lípa 

currently has 6% of the total number of dwellings in the city Česká Lípa. 

 

     All of me finding out results of the investigation lead to the conclusion that social 

housing in the Czech Republic in the future is necessary and required to become an 

integral part of housing policy. Necessity is the exact definition of social housing. Key 

players who will join the issue of social housing should be in the future state. Now the 

state to enter the issue solved primarily as a payer of direct social benefits (housing 

allowance) and it is necessary to change the form and terms of payment. At present, the 

role of the main actors - the state, representing the community, but due to inconsistent 

and poorly set rules often look and then the solution of social housing in different cities. 
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Příloha č. 1 

 

Dotazník 

 

Vážený pane, vážená paní, 

 

     dovoluji si Vás požádat o pomoc při realizaci výzkumného šetření v rámci mé 

diplomové práce s názvem „Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní 

bydlení v kontextu sociálního bydlení“. 

 

     Ráda bych Vás požádala o spolupráci a vyplnění následujícího dotazníku. Tento 

dotazník je určen pro všechny, kteří mají zájem získat nájemní bydlení bytu ve správě 

Města České Lípy nebo ve správě příspěvkové organizace Sociální služby města Česká 

Lípa. 

      Dotazník je zcela anonymní a veškerá získaná data budou využita jen pro účely 

uvedené práce. Sdělené informace budou pro mě cenným přínosem. 

 

 Předem děkuji za čas věnovaný vyplňování mého dotazníku.  

 

 

                                    S pozdravem Bc. Jiřina Kučerová 

 

 

 

 

 

1. Jak dlouho (časový údaj) jste v evidenci zájemců o nájemní bydlení?  

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

2. Váš zdravotní stav je dle Vašeho názoru: 

a) Dobrý 

b) Dlouhodobě nepříznivý 

c) Jsem osobou invalidní: plně nebo částečně (příslušný typ invalidity označte) 
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3. Jaké jsou Vaše příjmy? 

a)   Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení) 

b)   Dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální 

příspěvek, příspěvek na bydlení) 

c)   Příjem z výdělečné činnosti  

d)   Dávky důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod) 

e)   Dávky nemocenského pojištění 

f)   Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 

g)   Jiné. Uveďte jaké:……………..……………………………………….......... 

* V případě potřeby, uveďte i více možností. 

 

4. Se svým současným příjmem vycházíte: 

a) Dobře a bez problémů 

b) Příjem pokrývá základní životní potřeby 

c) Příjem je nedostatečný a nestačí na pokrytí základních životních potřeb 

 

5. Žijete v domácnosti: 

a) Sám/sama 

b) Jsem ženatý/vdaná bez dětí (nebo již bez dětí) 

c) Jsem ženatý/vdaná, druh/družka - společně s dětmi. Uveďte počet 

nezaopatřených dětí …………………………………………………….. 

d) Jsem samoživitel/ka ……………… Uveďte počet dětí:…………………… 

e) Jinak a uveďte jak:…………………………………………………………… 

 

 

 

6. Ovlivnila skutečnost, že žádáte o nájemní bydlení, nějak Váš život? 

a) ano 
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b) ne 

c) pokud ano, tak 

jak………………………………………………………….. 

 

 

7. Žádáte o nájemní bydlení – snažíte situaci řešit ještě jiným způsobem (co 

konkrétně děláte, aby Vaše bytová situace byla lepší, máte např. založené 

stavebníspoření)?……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

8. V čem spatřujete příčinu skutečnosti, že se nacházíte v situaci bytové nouze?. 

          

……………………………………………………………………………………… 

          

……………………………………………………………………………………… 

          

……………………………………………………………………………………… 

            

 

9. Máte určitou finanční rezervu v případě řešení bytové nouze? 

 

a) Ano 

b) Ne  

c) V případě, že ano, jak dlouho jste schopen/a pokrýt z této rezervy 

náklady na bydlení 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

10. Máte nebo měl/a Vaše domácnost dluh za neuhrazené nájemné? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 

11. Byl/a jste někdy v evidenci úřadu práce? 

 

a) Ano 

b) Ne 

c) V případě, že ano, uveďte délku evidence na úřadu 

práce……………………………………………………………………..  
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12. Pohlaví:  

a)  Žena 

b)  Muž 

 

13. Jaký je Váš věk? 

……………………………………………………………………………………... 

 

 

14. Jaké je Vaše vzdělání?  

a) Základní 

b) Odborné vyučení 

c) Středoškolské vzdělání 

d) Vysokoškolské vzdělání 

 

15. V jaké lokalitě preferujete v České Lípě své bydlení? Uveďte. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

16. V případě zájmu o nájemní bydlení z bytového fondu Města České Lípy jste 

spokojen/a s nabízenými lokalitami? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Uveďte proč a event. jinou lokalitu: ……………………………………. 

 

17. V případě zájmu o nájemní bydlení v bytě zvláštního určení ve správě p. o. 

Sociální služby města Česká Lípa jste spokojen/a s nabízenými lokalitami? 

a) Ano 

b) Ne 
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c) Uveďte proč a event. jinou lokalitu: 

………………………………………. 

 

18. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti získat do nájmu byt ve správě Města Česká 

Lípa/ p. o. SSMCL? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2 

 

Pronájmy bytů ve vlastnictví Města Česká Lípa 

 

Město Česká Lípa pronajímá uvolněné byty na základě zveřejněného výběrového řízení 

na pronájem bytu. Výběrového řízení se může zúčastnit každý, kdo má na bytovém 

fondu evidovanou žádost na pronájem bytu. 

Varianta č. 1 – Podmínkou k zaevidování žádosti je trvalý pobyt v České Lípě nebo 

zaměstnání v České Lípě. Uchazeč nesmí mít byt v osobním vlastnictví. 

- k volnému pronájmu je lokalita v Dubické ulici, kde výbor pro sociální 

politiku na základě osobního pohovoru s uchazečem doporuč radě města 

konkrétního uchazeče. 

- byty v ostatních lokalitách (stará zástavba, Pražská, Komenského ČSA) se 

pronajímají formou předplaceného nájemného. Jako minimální podání je 

považováno jednoleté základní nájemné. V tomto výběrovém řízení zvítězí 

finanční nabídka 

Varianta č. 2 – V nové bytové výstavbě (lokalita Lada) nejsou žádosti podmíněny 

trvalým pobytem ani zaměstnáním v České Lípě. Na základě zjištěných poznatků 

z žádosti o pronájem bytu nová výstavba lokalita Lada doporučí výbor pro sociální 

politiku radě města ke schválení oprávněného uchazeče o pronájem bytu ze seznamu 

oprávněných zájemců – nová výstavba Lada. Při projednávání žádostí bere výbor 

v potaz zejména výši měsíčních příjmů žadatele, jeho zaměstnání, zdravotní stav, 

současnou bytovou situaci, počet dětí u sociálně slabších rodin a bezdlužnost vůči 

městu.  

Přijímání žádostí do pořadníku na novou výstavbu Lada bylo pozastaveno 

rozhodnutím RM ze dne 29. 9. 2010 č. usnesení 1192/2010 od 29. 10. 2010 

zpracoval: 

Josef Gracias 
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Příloha č. 3 

 

 Podací razítko MěÚ EVIDENČNÍ  

ČÍSLO 

ŽÁDOSTI 

 

Ž Á D O S T   O  P R O N Á J E M   obecního bytu 

 

ŽADATEL                                                                  RČ 
(jméno a příjmení) 

 

   

Rodinný stav :                                  Datum sňatku(rozvodu) : 

                                            

 

TRVALÉ  BYDLIŠTĚ :  

 

 

Kontaktní adresa/telefon: 

 

 

 

ZAMĚSTNAVATEL :                                     Razítko a podpis zaměstnavatele: 

 

 

 

 
V současné době bydlím v bytě o velikosti :                                    Potvrzení vlastníka domu : 

Nájemcem bytu je : 

Vlastníkem bytu je –    obec 

- Byty Česká Lípa 

- OSBD Č.Lípa 

- SBD Liberec 

- Jiný vlastník 

       V souladu s usn. RM č. 194/99 jsem povinen žádost na byt na byt. fondu MěÚ 

každoročně obnovovat  a to vždy v době od. 1. ledna do 28. února. Neobnovené žádosti 

budou po tomto termínu bez odvolání vyřazeny z evidence. Prohlašuji, že jsem veškeré 

údaje uvedl pravdivě a jsem si vědom trestnosti nepravdivých údajů. 
 

Počet rod. příslušníků, kteří se budou s žadatelem stěhovat :                   z toho dětí : 

 

Dne : …………………………                 Podpis žadatele : ………………………  
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Žádost obnovena dne : 

 

-   Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti platí 

 

-   Žadatel uvedl následující změny : 

 

Za bytový fond MěÚ :                                                 Podpis žadatele : 

 

 

 

 

Žádost obnovena dne : 

 

-   Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti platí 

 

-   Žadatel uvedl následující změny : 

 

Za bytový fond MěÚ :                                                 Podpis žadatele : 

 

 

 

 

Žádost obnovena dne : 

 

-   Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti platí 

 

-   Žadatel uvedl následující změny : 

 

Za bytový fond MěÚ :                                                 Podpis žadatele : 

 

 

 

 

Žádost obnovena dne : 

 

-   Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti platí 

 

-   Žadatel uvedl následující změny: 

 

Za bytový fond MěÚ :                                                 Podpis žadatele : 

 

 

 

 

 

Žádost vyřazena z evidence dne: 

 

 

Důvod vyřazení žádosti: 
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Příloha č. 4 

 

 Zásady pro pronájem bytů v nových 11 bytových domech na sídlišti 

Lada 
Tyto zásady stanovují podmínky pro pronájem bytů v 11 bytových domech na sídlišti 

Lada na p.p.č. 5750/105, 5750/89, 5750/104, 5786/140 a 5786/186 v k.ú. Česká Lípa, 

vybudovaných městem Česká Lípa a bytovým družstvem Lada s dotací Státního fondu 

rozvoje bydlení ČR. Uvedené podmínky se vztahují na všechny žadatele o poskytnutí 

nájmu bytové jednotky v této lokalitě.  

Článek 1  

1. Žádosti o pronájem bytu budou přijímány pouze od žadatelů, kteří se písemně zaváží, 

že se do 30 dnů od podepsání nájemní smlouvy přihlásí k trvalému pobytu v České 

Lípě. Nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí.  

 

2. Nebudou řešeny žádosti žadatelů,  

a) na které je podána žaloba na dlužné nájemné  

b) na které byla podána žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu z důvodu porušení 

povinností nájemce  

c) pokud od posledního projednávání dle bodů a) a b) neuplynulo 5 let,  

d) žádosti dlužníků města Česká Lípa  

 

Článek 2  

1. Písemná žádost o pronájem bytu bude žadatelem zpracována na předepsaném 

formuláři, který je přílohou těchto zásad a obsahuje zejména  

a) čestné prohlášení o majetkových poměrech,  

b) potvrzení zaměstnavatele o dostatečné výši příjmu žadatele nebo jiné doklady 

prokazující schopnost žadatele plnit povinnosti nájemce nejméně po dobu 2 let,  

c) potvrzení správců domů, k nimž je žadatel ve vztahu nájemce bytové jednotky, že 

žadatel není dlužníkem na nájemném nebo na něho nebyla podána žaloba, nebo čestné 

prohlášení žadatele, že není v současné době nájemcem žádné bytové jednotky nebo, že 

není dlužníkem na nájemném nebo na něho nebyla podána žaloba,  
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d) čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem města Česká Lípa a je seznámen s 

těmito pravidly pro pronájem obecních bytů,  

e) čestné prohlášení žadatele, že nikdo z budoucích uživatelů jemu přidělené bytové 

jednotky není dlužníkem na nájemném nebo dlužníkem města Česká Lípa  

  2. Pokud žadatel splní výše uvedené podmínky, bude jeho žádost předložena k 

projednání na zasedání Sociální a bytové komise. Sociální a bytová komise je 

oprávněna vyžádat si od žadatele další podklady, dokumenty, stanoviska a vyjádření 

dalších institucí a osob při projednávání žádosti o pronájem obecního bytu.  

     V Sociální a bytové komisi budou žádosti projednány v souladu s účelem dotace 

Státního fondu rozvoje bydlení ČR poskytnuté na výstavbu bytů a s ohledem na:  

a) majetkové poměry žadatele  

b) zdravotní stav žadatele  

c) zájem města Česká Lípa na pracovním či veřejném uplatnění žadatele na území města 

Česká Lípa  

d) sociální situaci žadatele  

 

Článek 3  

  1) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na dobu 2 roky. V 

případě řádného plnění povinností má nájemce právo opakovaně žádat pronajímatele o 

prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou a to vždy na dobu nejvýše 2 roky.  

  2) Výše nájemného je stanovena na 55,- Kč za 1 m2 plochy bytu za 1 měsíc.  

  3) Po dobu 20 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nepřesáhne 

výše nájemného výši vypočtenou podle ustanovení § 7a odst. 1 písm. c) nařízení vlády 

č. 145/2003 Sb.  

  4) Pokud bude žadatel nájemcem dalšího bytu ve vlastnictví města Česká Lípa, 

vyhrazuje si pronajímatel právo na vrácení užívaného bytu do 30 dnů od podepsání 

nové nájemní smlouvy a to pod smluvní pokutou ve výši 30 000,- Kč. Právo 

pronajímatele na náhradu případných dalších škod způsobených nájemcem není tímto 

ustanovením dotčeno.  

 

Článek 4  
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  1) Orgány určenými k projednání všech záležitostí a vyžádání si dalších podkladů pro 

ověření údajů, uváděných v písemných žádostech je Odbor rozvoje, majetku a investic 

MěÚ Česká Lípa, Sociální a bytová komise a rada města Česká Lípa.  

 

  2) Bytové družstvo Lada má právo vyjádřit se k jednotlivým žádostem. Sociální a 

bytová komise je povinna při posuzování žádostí přihlédnout k vyjádření BD Lada.  

  3) Podklady pro jednání Sociální a bytové komise připravuje a materiály zabezpečuje 

Odbor rozvoje, majetku a investic – bytový fond.  

  4) Sociální a bytová komise u všech projednaných žádostí jednotlivě doporučí další 

postup při jejich vyřízení, včetně vyřazení žádosti z dalšího projednání.  

  5) Sociální a bytová komise doporučí na základě předchozího projednání radě města 

Česká Lípa u každého vybraného žadatele uzavření nájemní smlouvy na konkrétní 

bytovou jednotku.  

  6) Doporučení Sociální a bytové komise o každém žadateli musí být schváleno 

nadpoloviční většinou všech členů komise. V případě rovnosti hlasů členů Sociální a 

bytové komise rozhoduje hlas předsedy Sociální a bytové komise.  

  7) Konečné rozhodnutí o přidělení či nepřidělení bytu žadateli splňujícímu podmínky 

uvedené v čl. 1 patří do kompetence rady města Česká Lípa.  

  8) Pokud Sociální a bytová komise dojde k závěru, že žadatel nesplňuje výše uvedené 

podmínky, doporučí žádost žadatele k vyřazení z dalšího projednávání.  

  9) V případě, že se žadatel o pronájem bytu, jemuž rada města Česká Lípa schválí 

přidělení bytové jednotky, nedostaví bez vážného důvodu k podpisu nájemní smlouvy 

do 15 dnů od doručení písemné výzvy Odboru rozvoje, majetku a investic MěÚ Česká 

Lípa, ztrácí nárok na uzavření smlouvy a na opětovné zařazení žádosti k projednání po 

dobu 5ti let.  
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Příloha č. 5 

 

Datum 

podání: 

 

 

 

 

 
 

Podací číslo: 

 

 

 

Evid.č.žádosti : 

 

 

 

Mám zájem o případný 

převod na družstevní bydlení: 
Požadovaná velikost bytu (zaškrtněte): 

1+kk 2+kk 3+kk 3+1 4+1 
ANO NE 

 

ŽÁDOST O PRONÁJEM obecního bytu 

                                 
                                       Nová výstavba – lokalita LADA 

 
Žadatel (jméno, příjmení, titul): 

 

 

Rodné číslo: 

 

 

Rodinný stav: 

 

 

Datum sňatku (rozvodu): 

 

 

Trvalé bydliště (ulice, č.p., město, PSČ) : 

 

 

 

Kontaktní adresa: 

 

Telefonní spojení na žadatele: 

 

 

Zaměstnavatel (název a adresa) : 

 

 

 

Razítko a podpis zaměstnavatele: 
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Čestné prohlášení o majetkových poměrech žadatele: 

 

 

 

 

Potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu 

žadatele**: 

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis zaměstnavatele: 

 

 

 

 

 

 

Jiný doklad prokazující schopnost žadatele plnit povinnosti nájemce po dobu 2 

roky: (lze přiložit doklad jako přílohu žádosti) 

Potvrzení správce (resp. správců) domů, k nimž je žadatel ve vztahu nájemce 

bytové jednotky, že žadatel není dlužníkem na nájemném, nebo že na něho nebyla 

podána žaloba (nebo čestné prohlášení, že žadatel není v současné době nájemcem 

žádné bytové jednotky): 

 

 

 

Čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem města Česká Lípa: 
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Čestné prohlášení žadatele, že nikdo z budoucích uživatelů jemu přidělené bytové 

jednotky není dlužníkem na nájemném nebo dlužníkem města Česká Lípa: 

Informace o současné bytové situaci žadatele: 

 

V současné době bydlím v bytě o velikosti: 

…………………………………………………. 

 

 

Vlastníkem bytu je: 

…………………………………………………………………………... 

 

Nájemcem bytu je: 

…………………………………………………………………………... 

 

Identifikace osob, které budou s žadatelem žít ve společné domácnosti: 

 

Jméno a příjmení 
rok 

narození 
vztah k žadateli 
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Čestné prohlášení žadatele, že je seznámen se zněním zásad pro pronájem bytů 

v nových 11 bytových domech na sídlišti Lada: 

Stanovisko Odboru rozvoje, majetku a investic MěÚ Česká Lípa *: 

Stanovisko Bytového družstva Lada *: 

 

* Tučně orámovanou část žádosti žadatel nevyplňuje!!! 

 

** U potvrzení o výši příjmů si pronajímatel vyhrazuje právo vyžádat si aktualizaci 

údajů.     

      k termínu schvalování žádosti Sociální a bytovou komisí. 

 

 

Jako přílohu lze též doložit veškeré doklady, kterými prokážete svoje případné 

mimořádně závažné důvody bytové potřeby. 
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Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti uvedl(a) pravdivě a jsem si 

vědom(a) právních následků plynoucích z nepravdivých nebo zkreslených 

informací uvedených v této žádosti: 

 

 

 

 

 

V …………………….. dne:                           Podpis žadatele: ……………………….. 
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Příloha č. 6 

 

 

Pravidla pro přidělení bytu v domech zvláštního určení: 

 

- Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa 

- Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa 

1. K přidělení bytu v domech zvláštního určení je nutné podání kompletně vyplněné 

žádosti o přidělení bytu s vyjádřením praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele. 

Žádost o přidělení bytu si lze vyzvednout přímo na zařízeních, příp. vytisknout z 

webových stránek příspěvkové organizace www.ssmcl.cz. 

2. Byt v domě zvláštního určení MŮŽE být přidělen: 

· občanům se sníženou soběstačností, kteří mají zavedenou terénní pečovatelskou 

službu, příp. občanům, kteří tuto službu potřebují a zavedenou ji nemají, protože se 

v místě jejich trvalého bydliště neposkytuje 

· občanům ve věku 67 let a starší 

· občanům se zdravotním postižením 

3. Byt v domě zvláštního určení NEMŮŽE být přidělen: 

· občanům schopným žít v dosavadním prostředí bez cizí pomoci 

· občanům, kteří nemají zavedenou terénní pečovatelskou službu, pokud se v místě 

jejich bydliště pečovatelská služba poskytuje 

· občanům, kteří jsou imobilní – trvale ležící 

· občanům, kteří jsou již umístěni v obdobném zařízení – ústav sociální péče, domy 

pro seniory – a pokud jsou v léčení na psychiatrickém oddělení nebo zařízení 

tohoto typu. 

4. Podaná žádost o přidělení bytu je zaevidována v Evidenci čekatelů na přidělení 

bytu. Na základě podané žádosti se v místě trvalého bydliště žadatele provádí sociální 

šetření. Žádost o přidělení bytu a zpráva ze sociálního šetření je předložena k 

doporučení členům Výboru pro sociální politiku a ke schválení Radě města České Lípy, 

a to dle naléhavosti na přidělení bytu (datum podání žádosti proto není rozhodující). 

Přednostně jsou byty v domech zvláštního určení přidělovány žadatelům s trvalým 

pobytem v České Lípě nebo spádových obcích (Častolovice, Dobranov, Dolní 
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Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Robeč, Stará Lípa, 

Vítkov, Vlčí Důl, Žízníkov). 

5. V případě schválení žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení usnesením 

Rady města Česká Lípa je žadatel vyzván, aby se dostavil do ordinace tzv. 

doporučujícího lékaře (nejedná se o praktického lékaře), který po posouzení 

zdravotního stavu žadatele vystaví vyjádření, zda žadatel ze zdravotního hlediska 

splňuje podmínky pro přidělení bytu. 

6. Následně je žadateli vystavena Výzva k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. 

7. Nájemní smlouvy uzavírá a eviduje referent majetkové správy příspěvkové 

organizace Sociální služby města České Lípy. 

8. Žádost o přidělení bytu může být ze strany žadatele kdykoliv písemně zrušena. 

9. Žádost o přidělení bytu může být ze strany příspěvkové organizace Sociální služby 

města České Lípy písemně zrušena v případě: 

· neschválení žádosti o přidělení bytu Radou města Česká Lípa 

· nedoporučení žadatele doporučujícím lékařem (nikoliv praktickým lékařem!) 

· neuzavření nájemní smlouvy z nečinnosti žadatele po zaslání výzvy k přidělení bytu 

10. Výjimečně lze v bytě v domě zvláštního určení ubytovat seniora, který nemá 

sníženou soběstačnost, a to pouze na dobu určitou, ocitl-li se přechodně mimořádně 

obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru. 

11. Tato pravidla pro přidělení bytu v domech zvláštního určení projednala Rada města 

Česká Lípa dne 28. 03. 2012 pod číslem usnesení 412/2012. Nabývají účinnosti dnem 

01. 04. 2012 a současně ruší předchozí znění pravidel. 
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Příloha č. 7 

 

 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU 

Jméno a příjmení: 

….........................................................................…………………………………....……

…… 

Trvalé bydliště: ….........…………………………………......................… Stav: 

…..............…. 

Datum narození:……………………………… Telefon: 

………………………...................… 

Pečovatelskou službu užívám od: ….................Stupeň příspěvku na 

péči................................. 

Praktický lékař: 

…..................................................................................................................................... 

Děti (blízcí příbuzní) – jméno a příjmení, adresa, kontaktní telefon: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Odůvodnění přihlášky (prosíme vyplňte velmi podrobně): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Mám zájem o přidělení bytu (vyberte): 

- v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa 

- v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa 

Datum: ….................................... Podpis žadatele:................................................ 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění, informován/a o účelu zpracování svých osobních údajů. Uděluji tímto 

souhlas Sociálním službám města České Lípy, p.o., jako správci osobních údajů, ke 

zpracování svých osobních údajů pro účely rozhodování o přidělení bytu a pro účely 

anonymního statistického zpracování a to po dobu zákonem stanovenou pro archivaci 

dokumentace. 

Datum: …...............................  Podpis: …....................................................... 

Telefon: 487 522 462, 731 449 194 IČ: 72745339 

E-mail: socialni.dps@ssmcl.cz www.ssmcl.cz 

 

VYJÁDŘENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE 

ke zdravotnímu stavu žadatele o byt 

Datum: Razítko a podpis lékaře: 

 

VYJÁDŘENÍ DOPORUČUJÍCÍHO LÉKAŘE 

(vyplňuje MUDr. Joghee, MUDr. Truhlář) 
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DOPORUČUJI     NEDOPORUČUJI 

 

Datum: Razítko a podpis lékaře: 

Telefon: 487 522 462, 731 449 194 IČ: 72745339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                       Vzrůstající počet domácností nedosahující na vlastní bydlení v kontextu sociálního bydlení

   

126 

 

Příloha č. 8 

 

 

 

Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení 

Uzavřená podle ustanovení § 663 až 719 Občanského zákoníku a § 9 zákona 102/1992 

Sb. 

mezi stranami 

Sociální služby města České Lípy p.o. 

Školní 2213, Česká Lípa, 470 01 

zastoupené Mgr. Evou Stehlíkovou, ředitelkou 

odloučené pracovitě: Penzion s pečovatelskou službou 

-a Blatech 3211, Česká Lípa 

dále jen „pronajímatel“ 

a 

jméno: 

narozen : 

trvale bytem: Na Blatech 3211, Česká Lípa 

dále jen „nájemce“ 

 

I. 

Předmět nájmu 

1. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání byt č. ….. o velikosti 1+0, I. kategorie, 

spolu s příslušenstvím, v přízemí (1. patře) v Penzionu s pečovatelskou službou, Na 

Blatech 3211, Česká Lípa, dále jen „předmět nájmu“. 

2. Byt se skládá z následujících prostor: pokoj obytný 18,87 m2 chodba 7,82 m2 

koupelna 2,86 m2 WC 1,65 m2 komora 2,25 m2 

Celková podlahová plocha bytu: 33,45 m2 

 

3. Příslušenství bytu sestává z: vestavěná skříň kuchyňská linka vařič 

dále dle Protokolu o převzetí bytu 

4. Nájem se touto smlouvou uzavírá na dobu neurčitou. 
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5. Technický stav předmětu nájmu vyplývá z Protokolu o převzetí bytu, který je 

nedílnou součástí smlouvy o nájmu – příloha č. 2. 

Podpisem tohoto protokolu nájemce stvrdil, že se s technickým stavem předmětu nájmu 

podrobně seznámil a shledal jej ve stavu způsobilém pro užívání k účelu 

bydlení a že převzal klíče k bytu a hlavnímu vchodu objektu. 

 

II. 

Hrazení nájemného a úhrady za služby a energie 

1. Nájemce se podpisem této smlouvy o nájmu zavazuje hradit pronajímateli nájemné za 

ubytování a služby spojené s ubytováním v celkové výši ..…… Kč a to pravidelně 

měsíčně, slovy: ……………………………… 

Stanovená výše úhrad vyplývá z evidenčního listu, který je nedílnou součástí smlouvy o 

nájmu – příloha č. 1. 

Platby nájemného za ubytování a služby spojené s ubytováním je nájemce povinen 

hradit na účet číslo 182030576/0300, vedený u ČSOB Česká Lípa , pod variabilním 

symbolem 3211……….(číslo popisné objektu a číslo bytové jednotky). 

2. Nájemné za ubytování a služby jsou splatné k 25. dni v měsíci, za který se hradí. 

3. Vyúčtování záloh na vodné a stočné bude pronajímatelem prováděno nejpozději do 

25. dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí. Po zúčtování daného kalendářního 

roku bude vždy proveden přepočet úhrad za služby, který bude platný pro rok 

nadcházející a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního roku. 

4. Nájemce bere na vědomí, že v případě prodlení s platbou nájemného za ubytování a 

služby o více nežli 5 dnů je na základě nařízení vlády 142/1994 Sb. povinen zaplatit 

pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25,- 

Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 

5. Nájemce se zavazuje oznámit okamžitě jakoukoliv změnu mající vliv na výpočet 

úhrady za ubytování a služby. 

 

III. 

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu 

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu za účelem bydlení pouze pro svou osobu. 

2. Nájemce je povinen zajistit, aby jiné osoby neužívali předmět nájmu bez předchozího 

písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce bere na vědomí, že případné neoprávněné 
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užívání předmětu nájmu jinou osobou bude hrubým porušením jeho povinností vůči 

pronajímateli a může být důvodem k výpovědi nájmu pronajímatelem. 

3. Jestliže nájemce zemře nebo trvale opustí předmět nájmu, nájem nepřejde na další 

rodinné příslušníky a tyto osoby budou povinny bytovou jednotku vystěhovat, vyklidit a 

uvést do původního stavu dle protokolu o převzetí bytu, který je nedílnou součástí této 

smlouvy – příloha č. 2. 

4. Nájemce je povinen zajišťovat a hradit drobné opravy a pravidelnou údržbu předmětu 

nájmu související s jeho užíváním v rozsahu vymezeném nařízením vlády 258/1995 Sb. 

§§ 5 a 5. Vzniklé závady na předmětu nájmu a potřeby oprav nad rámec výše 

uvedených drobných oprav je nájemce povinen neprodleně, nejdéle do 3 dnů od jejich 

zjištění hlásit vedoucí zařízení. Havárie a nebezpečí jejich vzniku je nájemce povinen 

hlásit bezodkladně. Nedodržením těchto povinností se nájemce zavazuje k úhradě 

vzniklé škody. 

5. Pronajímatel či zástupci pronajímatele mají právo na vstup do předmětu nájmu za 

účelem provádění kontrol technického stavu předmětu nájmu, provádění hygienických 

kontrol předmětu nájmu a dodržování povinností nájemce z této smlouvy o nájmu. 

6. Touto smlouvou neupravená práva a povinnosti stran se řídí platným Domovním a 

provozním řádem zařízení, dále pak platnou právní úpravou, především ustanoveními o 

nájmu bytu §§ 685 až 719 občanského zákoníku. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o nájmu byla mezi výše uvedenými stranami sjednána s účinností ke 

dni převzetí předmětu nájmu nájemcem na základě protokolu o převzetí bytu, který 

tvoří přílohu č.2 této smlouvy. Od tohoto dne platí pro nájemce povinnost hradit 

nájemné za ubytování a služby. 

2. Strany této smlouvy prohlašují, že si znění smlouvy před jejím podpisem přečetly, 

jejímu obsahu porozuměly a že souhlasí se všemi jejími ustanoveními, dobrovolně 

vstupují do všech zde uvedených práv a závazků. 

3. Tato smlouva byla stranami podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní 

strana obdržela po jednom vyhotovení. 

Přílohy této smlouvy tvoří nedílnou součást. 

 

Přílohy: 1. Evidenční list 
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Protokol o převzetí bytu 

 

 

………………………………..          ………………………………  

Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka nájemce                   pronajímatel 

 

 

V České Lípě dne: ………………… 
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Příloha č. 9 

 

 

 

 

Obecné informace k přidělování bytů: 

K přidělení bytu je nutné podání vyplněné žádosti a splnění podmínek pro přidělení 

bytu. Žádost o přidělení bytu je k dispozici na webu, stejně jako úplné znění pravidel. 

Žádost se podává na ředitelství příspěvkové organizace. 

Byt může být přidělen: (výtah z pravidel) 

• občanům se sníženou soběstačností, kteří mají zavedenou terénní pečovatelskou 

službu 

• občanům ve věku 67 let a starší 

• občanům se zdravotním postižením 

Proces přidělování bytů: 

• zaevidování žádosti 

• sociální šetření v místě bydliště žadatele 

• předložení žádosti a zprávy ze sociálního šetření k projednání ve Výboru pro sociální 

politiku 

• předložení žádosti a zprávy ze sociálního šetření k 

projednání Radě města Česká Lípa, která schválí nebo neschválí přidělení bytu 

• v případě schválení návštěva doporučujícího lékaře 

• přidělení bytu 

Byt si žadatel vybavuje svým nábytkem. Součástí bytu je 

kuchyňská linka, elektrický dvouplotýnkový vařič a sociální 

zázemí. 

V bytech zvláštního určení mohou obyvatelé mít drobné 

domácí zvířectvo (ptáčky, rybičky). 

Bližší informace u kontaktních osob. 

BYDLENÍ PRO SENIORY 

v bytech zvláštního určení, které jsou v majetku města 

Kontaktní osoby: 
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Správa bytů – referent majetkové správy: 

Lenka Vávrová, tel. 487 832 377, mob. 734 854 305, 

e-mail: sprava@ssmcl.cz 

Žádosti o přidělení bytů – sociální pracovnice: 

Bc. Marie Scholzová, tel. 487 522 462, mob. 731 449 194, 

e-mail: socialni.dps@ssmcl.cz 

www.ssmcl.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssmcl.cz/
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Příloha č. 10 

 

 

 

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Česká Lípa 

1. Pečovatelská služba se poskytuje osobám, které mají omezenou schopnost zajistit si 

osobní péči a péči o svou domácnost, a tuto potřebnou péči jim nemohou poskytnout 

rodinní příslušníci. Jedná se zejména o seniory, a zdravotně postižené osoby starší 18- 

ti let věku. Dále je možné pečovatelskou službu poskytnout osobám starším 18-ti let 

věku, kteří její péči potřebují pouze dočasně, např. po dobu rekonvalescence. 

2. Pečovatelská služba se poskytuje na území města Česká Lípa a spádových obcí 

(Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, 

Okřešice, Písečná, Robeč, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žízníkov). 

3. Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin, s výjimkou 

státních svátků a víkendů. Na zařízeních s pečovatelskou službou až do 18:00 hodin. 

4. Pečovatelská služba se poskytuje na základě podané žádosti o poskytování 

pečovatelské služby s následným uzavřením písemné smlouvy o poskytování 

pečovatelské služby. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby a úhradě za ni 

uzavírají Sociální služby města České Lípy, p.o., se sídlem Školní 2213, Česká Lípa. 

5. Pečovatelská služba se poskytuje na základě platného Ceníku úhrad za úkony 

pečovatelské služby schváleného Radou města Česká Lípa. 

6. Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady pro žadatele, který splňuje podmínky 

§ 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (účastníkům odboje; osobám, 

které jsou účastny rehabilitace; osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací a 

pozůstalým manželům/manželkám po těchto osobách starším 70-ti let). 

7. Poskytování pečovatelské služby je výsledkem individuálního plánování mezi 

žadatelem a pracovníkem pečovatelské služby; zaznamenává se do individuálního 

plánu. 

8. Pečovatelská služba se neposkytuje v případě: 

- kdy nejsou žádané služby v nabídce, 

- nedostatečné personální kapacity, 

- konkrétního úkonu, pro který již jednou byla smlouva o poskytování pečovatelské 
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služby v době kratší než 6 měsíců vypovězena z důvodu porušování povinností. 

9. Tato pravidla pro poskytování pečovatelské služby projednala Rada města Česká 

Lípa dne 29. 09. 2010 pod číslem usnesení 1185/2010/A. Nabývají účinnosti dnem 01. 

10. 2010 a současně ruší předchozí znění pravidel. 
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Příloha č. 11 

 

 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Jméno a příjmení 

…................................................................................................................…… 

Trvalé bydliště 

............................................................................................................................ 

Datum narození …...................................... Zapůjčení klíče….......................... 

Telefon …............................................................................................................. 

Praktický lékar:…............................................................................................................ 

Ve společné domácnosti s žadatelem žijí – jméno, příbuz. poměr, telefon: 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

Děti (blízcí příbuzní), kteří s žadatelem nežijí – jméno, příbuz. poměr, adresa, telefon: 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

Datum: ….................................... Podpis žadatele:...................................… 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v 

platném znění, informován/a o účelu zpracování svých osobních údajů. Uděluji tímto 

souhlas ke zpracování svých osobních údajů Sociálním službám města České Lípy, p.o., 

jako správci osobních údajů, a to pro účely poskytování služeb sociální péče v 

domácnosti, uzavírání smluv o poskytování pečovatelské služby a pro účely 

anonymního statistického zpracování a to po dobu užívání služeb mou osobou a dále po 

dobu zákonem stanovenou pro archivaci dokumentace. 

Datum: …............................... Podpis: …..................................................………….. 

 

Telefon: 487 832 378, 731 615 654 IČ 72745339 

E-mail: socialni.pps@ssmcl.cz www.ssmcl.cz 

http://www.ssmcl.cz/
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Příloha č. 12 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. xy 

1) pan(í) : xy 

narozen(a): xy 

bydliště: xy 

v textu této smlouvy dále jen „osoba“ 

a 

2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace 

IČ: 72745339 

se sídlem: Školní 2213, Česká Lípa, 470 01 

zastoupené: Mgr. Evou Stehlíkovou, ředitelkou 

v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“ 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, uzavírají 

tuto 

smlouvu o poskytování pečovatelské služby podle § 40 citovaného zákona 

(v textu této smlouvy dále jen „smlouva“): 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Poskytovatel jako příspěvková organizace města Česká Lípa poskytuje občanům 

města a spádových obcí služby sociální péče v rozsahu pečovatelské služby podle § 40 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

2. Předmětem této smlouvy je stanovení rozsahu poskytovaných služeb a vymezení práv 

a povinností jednotlivých smluvních stran. 

II. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1. Osoba má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních či 

fakultativních činností, které jsou vymezeny v Ceníku úhrad za úkony pečovatelské 

služby (viz. Příloha č. 1). 

 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě na základě její žádosti následující úkony 

základních 
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činností: 

Název úkonu četnost cena jednotka 

3. Poskytovatel se zavazuje na požádání osoby poskytnout nad rámec základních 

činností následující úkony fakultativních činností: 

Název úkonu četnost cena jednotka 

4. Četnost a změny úkonů budou dále uváděny v individuálním plánu osoby. 

III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služba se poskytuje v domácnosti osoby, v pracovní dny v době mezi 6:30 až 15:00 x 

18:00 hodin. 

2. Konkrétní čas pro poskytování sociální služby je stanoven na základě ústní dohody, 

která vychází individuální potřeby osoby a provozních možností poskytovatele. 

IV. 

Úhrada za sociální službu 

1. Výši úhrady za úkony základních i fakultativních činností stanovuje Ceník úhrad za 

úkony pečovatelské služby, účinný od 01.11.2011, schválený Radou města Česká Lípa 

dne 12.09.2011 pod č. usn. 234/2011.  

2. Úhradu za poskytnuté úkony hradí osoba zpětně dle měsíčního vyúčtování, a to 

v hotovosti pracovníkovi poskytovatele, který osobě v její domácnosti předá stvrzenku. 

3. Na základě této smlouvy budou úkony pečovatelské služby základních činností osobě 

poskytovány za plnou úhradu x bezplatně, úkony pečovatelské služby fakultativních 

činností za plnou úhradu. 

V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

1. Osoba byla seznámena s Pravidly pro poskytování pečovatelské služby (viz. Příloha 

č. 2). 

2. Osoba byla seznámena s Pravidly pro podávání a vyřizování stížností (viz. Příloha č. 

3). 

3. Osoba prohlašuje, že výše uvedená pravidla přečetla, plně jim porozuměla a zavazuje 

se je dodržovat, stejně jako povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. 

VI. 

Povinnosti a práva osoby 

1. Povinnosti osoby: 
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- informovat poskytovatele o změnách v kontaktních údajích svých i blízkých 

příbuzných; 

- oznámit poskytovateli alespoň 1 den předem, pokud v některý den službu nepožaduje; 

- poskytovat potřebné prostředky a vytvořit podmínky pro možné poskytování služby; 

- uhradit poskytovateli nebo pracovníkovi poskytvatele v plné výši škodu, vzniklou při 

poskytování pečovatelské služby, zaviněnou osobou nebo jejími domácími zvířaty; 

- v případě ukončení poskytované služby vyrovnat své pohledávky. 

2. Práva osoby: 

- měnit podle aktuální situace rozsah služeb; 

- dostat od poskytovatele přehledné vyúčtování služeb; 

- vyjádřit svou nespokojenost s poskytnutím služby nebo podat stížnost na kvalitu 

služby; 

- vypovědět smlouvu bez udání důvodu; 

- nahlížet do své spisové dokumentace, případně požadovat pořízení její fotokopie za 

úhradu dle platného ceníku. 

VII. 

Povinnosti a práva poskytovatele 

1. Povinnosti poskytovatele: 

- nakládat s osobními údaji osoby podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění; 

- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při poskytování služby; 

- předkládat osobě přehledné vyúčtování služby; 

- umožnit osobě nahlédnout do spisové dokumentace, kterou v souvislosti 

s poskytováním služby o osobě vede. 

2. Práva poskytovatele: 

- v případě zapůjčení klíče od bytu osoby jej použít, pokud osoba nebude reagovat na 

zvonění; 

- poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování služby pouze tomu, koho 

osoba výslovně označí; 

- neuzavřít s osobou smlouvu na konkrétní úkon pečovatelské služby, pro který již 

jednou byla smlouva v době kratší než 6 měsíců vypovězena z důvodu porušování 

povinností osoby; 

- požadovat po osobě v plné výši úhradu škody vzniklé poskytovateli nebo jeho 

pracovníkovi při poskytování pečovatelské služby zaviněnou osobou nebo jejími 

domácími zvířaty. 
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VIII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Osoba může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to písemnou formou. 

2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 

a) jestliže osoba nezaplatí úhradu za poskytnuté úkony pečovatelské služby za dobu 

delší než 1 kalendářní měsíc; 

 

b) jestliže se osoba chová k pracovníkům poskytovatele způsobem, který vede ke 

snížení jejich důstojnosti; 

c) jestliže osoba po dobu 3 měsíců nečerpá úkony pečovatelské služby. Výjimku tvoří 

doba pobytu ve zdravotnickém zařízení. 

3. Výpovědní lhůta pro obě smluvní strany činí 5 pracovních dní a počíná běžet prvním 

dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď jedné nebo druhé smluvní straně 

doručena. 

IX. 

Doba platnosti smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Doba platnosti smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána na dobu neurčitou. 

Osoba nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. 

X. 

Přílohy 

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

· Příloha č. 1 – Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

· Příloha č. 2 – Pravidla pro poskytování pečovatelské služby 

· Příloha č. 3 – Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, pro každou 

smluvní stranu jedno vyhotovení. 

2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. Výjimkou u zrušení je úmrtí 

osoby. 

3. Smlouva pozbývá platnosti úmrtím osoby. 

4. Při ukončení smlouvy musí být vráceny všechny pomůcky zapůjčené poskytovatelem. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V České Lípě dne: 

___________________________                                 ______________________ 

Mgr. Eva Stehlíková           razítko poskytovatele          podpis osoby 

poskytovatel 
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Příloha č. 13 

 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

se Vám představuje 

Kontaktní osoby: 

Vedoucí služby: 

Ladislava Lahnerová, tel. 487 521 470, mob. 736 483 071, 

e-mail: vedouci.dps@ssmcl.cz 

Sociální pracovnice, zástupce vedoucí: 

Bc. Lenka Grasserová, tel. 487 832 378, mob. 731 615 654, 

e-mail: socialni.pps@ssmcl.cz 

Sociální pracovnice, metodik: 

Bc. Marie Scholzová, tel. 487 522 462, mob. 731 449 194, 

e-mail: socialni.dps@ssmcl.cz 

www.ssmcl.cz 

 

Fakultativní úkony jsou vždy hrazeny plně. 

Příklad úhrad základních činností: 

· nákup, pochůzka   30,- Kč/ hod 

· osobní hygiena   60,- Kč/ hod 

· úklid domácnosti   60,- Kč/ hod 

· příprava a podání jídla, pití 60,- Kč/ hod 

· dovoz oběda    10,- Kč/ úkon 

· praní a žehlení prádla  50,- Kč/ kg 

Příklad úhrad fakultativních činností: 

· služby fyzioterapeuta  60,- Kč/ hod 

· přeprava    30,- Kč/ úkon 

· pedikúra    120 – 150,- Kč/ úkon 

Kompletní ceník služeb je k dispozici v kanceláři kontaktních 

osob nebo na webových stránkách. 
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Dostupnost služeb: 

Služby se poskytují na území města Česká Lípa, včetně jejich 

spádových obcí – Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, 

Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, 

Robeč, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí důl a Žízníkov. 

Služby na území města se poskytují pouze v pracovní dny od 

6:30 do 15:00 hodin. Na Domě s pečovatelskou službou, 

Ústecká 2855, Česká Lípa a na Penzionu s pečovatelskou 

službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa se služby poskytují až 

do 18:00 hodin. 

V případě potřeby bližších informací se můžete obrátit na 

kontaktní osoby. 
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Příloha č. 14 

 

 

 

 

 Název účetní jednotky:  Sociální služby města České Lípy,  

příspěvková organizace, Školní 2213, 

Česká Lípa  

IČ: 72745339  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem v 

oddílu Pr, vložce číslo 513  

Název interní směrnice:  ETICKÝ KODEX ORGANIZACE  

Číslo interní směrnice:  0/2012  

Účinnost směrnice od:  01. 01.2012  

Vypracovala:  Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka   

Schválila:  Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka, dne  

Směrnice projednána se zaměstnanci:  Podpisovým archem zaměstnanců  

 

 

Etický kodex příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy stanovuje 

standardy chování zaměstnanců organizace (= soubor norem a pravidel, která jsou 

zaměstnanci dodržována při plnění svých pracovních povinností).  

Zaměstnanci příspěvkové organizace dodržují základní pravidla slušného chování, 

běžného společenského styku, a zejména:  

- respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení  

- dbají na dodržování lidských práv  

- při plnění svých pracovních povinností se prokazují identifikátorem vydaným 

organizací, vystupují s úctou, pochopením, empatií, aktivně naslouchají  
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- dávají přednost profesionální odpovědností před soukromými zájmy  

- nepřijímají finanční ani věcné dary za pracovní činnosti, které jsou jejich povinností  

- respektují rozdíly v názorech, znalosti a zkušenosti kolegů, spolupracují  

- kritické připomínky vyjadřují na vhodném místě vhodným způsobem  

- dodržují mlčenlivost v interních i osobních záležitostech  

- respektují organizační strukturu organizace  

- dodržují všechny platné normy příspěvkové organizace (směrnice, nařízení, vnitřní 

pravidla, pracovní postupy), které jsou v originále k nahlédnutí u personalistky 

organizace  

 

Při poskytování sociálních služeb se navíc chovají následovně:  

- služby poskytují s veškerou odbornou schopností, kterou mají  

- pravidelným vzděláváním zvyšují odbornou úroveň své práce  

- vždy vykají, oslovují příjmením, případně vysokoškolským titulem nebo dle přání 

klienta  

- chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení  

- důvěrné informace o klientovi neposkytují bez jeho souhlasu  

- individuálním přístupem vedou klienty v rámci jejich možností k vědomí 

odpovědnosti sám za sebe  

- respektují právo klienta vyjádřit svá přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí  

- pracovní problémy řeší formou supervize (případová, týmová)  

 

Zaměstnanci příspěvkové organizace mají právo a povinnost upozornit příslušné 

instituce na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.  

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance příspěvkové organizace Sociální 

služby města České Lípy. Jeho nedodržování bude posuzováno jako porušení 

pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky. 
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Příloha č. 15 

 

 

 

Zřizovací listina SSMCL p. o. – úvodní strana a vymezení hlavní 

činnosti příspěvkové organizace 

 

Město Česká Lípa 

Nám. T .G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

Čj. MUCL/163194/2009 

 

Změna zřizovací listiny 

příspěvkové organizace 

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města Česká Lípa dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb. o 

obcích 

(obecní zřízení), dle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, schvaluje změnu zřizovací listiny ze dne 18.12.2002 ve znění 

dodatků 1-6 tak, že původní obsah zřizovací listiny ruší a nahrazuje se tímto zněním. 

 

Čl. I. 

Zřizovatel příspěvkové organizace 

1.1. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Město Česká Lípa 

1.2. Sídlo zřizovatele: nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, PSČ 470 36, okres 

Česká Lípa 

1.3. DIČ zřizovatele: CZ 00260428 

 

 II. 

Název, sídlo, IČ příspěvkové organizace 

2.1. Název příspěvkové organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková 

organizace 
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2.2. Sídlo příspěvkové organizace: Česká Lípa, Školní 2213, PSČ 470 01 

2.3. IČ organizace: 72745339 

2.4. Příspěvková organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s vlastními účty. 

Je právnickou osobou podle § 18 občanského zákoníku. 

2.5. Příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou. 

Součástí příspěvkové organizace jsou tato odloučená pracoviště: 

- Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa (dále jen DPS) 

- Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa (dále jen PPS) 

- Dům humanity, Dubická 931, Česká Lípa (dále jen DH) 

- Dům rychlé pomoci, Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa (dále jen DRP) 

- Klub důchodců, Školní 2213, Česká Lípa (dále jen KD). 

- Komunitní centrum, Školní 2213, Česká Lípa (dále jen KC) 

 

Čl. III. 

Vymezení hlavního účelu, předmětu činnosti a okruhy doplňkové činnosti 

 

1. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: 

Součástí příspěvkové organizace je DPS, PPS, DH, DRP, KD, KC, jejichž hlavní účely 

a předměty činnosti jsou následující: 

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa 

Bližší specifikace činnosti: 

poskytuje terénní a ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služby se poskytují ve vymezeném čase a v 

domácnostech osob a ambulantní služby v denním stacionáři a zařízeních sociálních 

služeb. Součástí organizace je Středisko osobní hygieny. 

Pečovatelská služba poskytuje ve smyslu § 40, zákona č.108/2006 Sb., tyto základní 

činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
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Dále poskytuje ve smyslu § 46 zákona č.108/2006 Sb., ambulantní služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 

s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby a služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa 

Bližší specifikace činnosti: 

poskytuje terénní a ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služby se poskytují ve vymezeném čase a v 

domácnostech osob a ambulantní služby v denním stacionáři a zařízeních sociálních 

služeb. Součástí služeb je poskytování bydlení, včetně zajištění všech činností 

spojených s bydlením. 

Pečovatelská služba poskytuje ve smyslu § 40, zákona č.108/2006 Sb., tyto základní 

činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Dále poskytuje sociálně aktivizační služby osobám v důchodovém věku nebo osobám se 

zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 
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