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1. Úvod 

  

V dnešní době se naše materialisticky orientovaná společnost stále více 

polarizuje a jako protiváha k těm, kteří mají svůj život pod kontrolou a daří se jim 

zapojit se do všech sfér běžného společenského života, existují i jedinci, kteří jsou 

z centra dění vytlačováni a které většina společnosti nechce přijmout takové, jací jsou. 

Sociální nůžky se stále více rozvírají a tento jev s sebou nese neustálé zhoršování 

situace jedinců, kteří nepatří k těm úspěšným. Tyto osoby pro svůj původ, rodinné 

zázemí, ztrátu obživy, vrozené nebo získané vlastnosti, či nějakou životní krizi plnou 

zodpovědnost za svůj život převzít nemohou, nebo někdy ani nechtějí. Právě sociálně 

vyloučeným jedincům a celým rodinám bych se chtěla v této práci věnovat.   

 

Sociální vyloučení, chudoba, nezaměstnanost, život na okraji společnosti 

s nejistotou, co přinese další den – to všechno jsou zkušenosti, které dobrovolně žádný 

člověk nechce zažít, avšak přes různá opatření státu, obcí i nestátních neziskových 

organizací počet lidí, pro které jsou tyto skutečnosti denním chlebem, stále roste. Do 

pasti sociálního vyloučení padají jednotlivci i celé rodiny, mladí i staří, zdraví i 

nemocní. Zájmem společnosti by mělo být tyto ohrožené jedince i skupiny integrovat 

zpět do běžného života a motivovat k samostatné aktivitě, což po delší době mimo 

sociální struktury může být poměrně složité. Největší zodpovědnost při řešení tohoto 

problému leží na státu, který má možnosti situaci ohrožených osob prostřednictvím své 

sociální politiky a na ni navazujících právních předpisů řešit. Pro své počiny však stát 

potřebuje, aby dostál požadavkům legality a legitimity svých norem, čerpat z konsenzu 

pramenícího ze solidarity společnosti, která mnohdy nemá pro situaci sociálně 

vyloučených pochopení. 

 

Nejdůležitějším důvodem k výběru tohoto složitého a členitého tématu byla pro 

mne skutečnost, že pocházím z Ústeckého kraje, oblasti nechvalně proslulé 

hnědouhelnými doly, těžkým průmyslem a v neposlední řadě sociálními a rasovými 

nepokoji. Takže se s projevy sociálního vyloučení setkávám velmi často. Volba tématu 

souvisejícího se sociální exkluzí byla u mne motivována snahou porozumět životní 

situaci osob v životní krizi, které každodenně potkávám v ulicích svého rodného města. 
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Na město Chomutov, analýzu sociální situace jeho obyvatel i činnost orgánů, jejichž 

činnost pomáhá ohroženým obyvatelům je proto zaměřena praktická část této práce. 

 

Jsem si vědoma toho, že sociální vyloučení je velmi komplexním problémem a 

nelze jej v jedné práci obsáhnout. Proto jsem se ve své diplomové práci zaměřila na 

z mého pohledu nejdůležitější aspekty tohoto sociálního jevu, který negativně 

poznamenává životy všech, kterých se bezprostředně týká. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. Pojmy 

Cílem této první kapitoly je vymezit základní pojmy, které se v mé diplomové 

práci budou objevovat. Rozhodla jsem se vybrat pojmy následující: Existenční 

minimum, Ghetto, Hmotná nouze, Chudoba, Rom, Sociálně vyloučená lokalita, Sociální 

dezintegrace a Životní minimum. Diplomová práce s těmito pojmy často pracuje a 

vzhledem k tomu, že některé z nich jsou mírně kontroverzní, nebo by mohly být 

nesprávně vyloženy, rozhodla jsem se je zde krátce rozebrat. Nejdůležitější termín pro 

tuto diplomovou práci, tedy samotné Sociální vyloučení, však v této kapitole rozebrán 

není, neboť se mu podrobně věnuje 2. kapitola. 

 

2.1 Existenční minimum 

Existenční minimum v roce 2012 činí 2020,- Kč měsíčně a je podle zákona 

110/2006 Sb. minimální hranicí příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční 

minimum, shodně jako životní, nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. 

Tento institut byl zaveden vedle životního minima, aby více motivoval dospělé 

osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, 

u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 

68 let. Smyslem existenčního minima není ochrana před chudobou a zajištění 

uspokojivého sociálního statutu. Má pouze chránit před bídou a předcházet absolutní 

chudobě, která by jedince mohla ohrozit na zdraví i na životě. Hlavními zásadami při 

vyplácení dávek pro zajištění existenčního minima jsou univerzálnost, bezpodmíněnost, 

nárokovost a přiměřenost.
1
  

 

2.2 Ghetto 

Ghettem rozumíme část města, kde žijí příslušníci jedné náboženské, 

národnostní, etnické nebo jiné menšiny a to buď dobrovolně, nebo nedobrovolně. 

Původně tak byly nazývány židovské čtvrti evropských měst. První ghetto vzniklo v 16. 

                                                             
1 http://www.mpsv.cz/cs/11852, navštíveno 4.10.2012 

http://www.mpsv.cz/cs/11852
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století v Benátkách, jeho název znamenal v překladu Nová Slévárna (Ghetto Nuovo), 

ovšem název se vžil a postupně rozšířil po celé Evropě. Ghetta v německém pojetí před 

a především v průběhu druhé světové války byla dočasná shromaždiště židovského 

obyvatelstva, jakési přestupní stanice na cestě do koncentračních táborů. 

K nejznámějším u nás patří Terezín, dále pak v Polsku Krakov nebo Varšava. 

Dnes má pojem Ghetto ještě další, vyhraněný význam. Velká část veřejnosti si 

představí chudinské ghetto s romskými obyvateli. Martin Šimáček se ve své studii 

s názvem „Co jsou česká ghetta“ snaží určit, která lokalita se ještě dá považovat za 

ghetto a která nikoliv. Podle něho jsou hlavními ukazateli uzavřenost vůči okolí, 

prostorová segregace obyvatel, vysoká nezaměstnanost, nedostupnost vzdělání, veřejné 

správy, špatné hygienické podmínky a podobně. Zdá se tedy, že zaměňuje pojem ghetto 

za termín Sociálně vyloučená lokalita. S tímto postupem nesouhlasí zejména Analýza 

sociálně vyloučených lokalit od Gabal Analysis and Consluting, která se sociálně 

vyloučenými lokalitami primárně zabývá. Podle badatelů z Gabal Analysis and 

Consulting je používání oblíbeného pojmu ghetto nevhodné zejména z toho důvodu, že 

posiluje negativní vnímání těchto oblastí ze strany veřejnosti, dále je stigmatizuje a 

může prohlubovat sociální vyloučení jejich obyvatel. 

 

2.3 Hmotná nouze 

Hmotná nouze je taková situace v životě jedince a jeho rodiny, kdy nedostatek 

příjmů jej (a jeho rodinu) ohrožuje na zdraví, či dokonce na životě.
2
   

Důležitou podmínkou stavu hmotné nouze je, že tento jedinec nemá ani další 

majetek, jehož prodejem či pronájmem by si svůj příjem zvýšil, a tím by zajistil pokrytí 

svých potřeb. Hmotná nouze se odvozuje od porovnání výše příjmu s částkami 

životního a existenčního minima, které jsou stanoveny v zákoně č. 110/2006 Sb. 

Hmotné nouzi a příslušným zákonům se práce věnuje v kapitole 4. 

 

2.4 Chudoba  

                                                             
2
 KOLDINSKÁ. K., Sociální právo, CH Beck, 1. Vydání – Praha 2007, ISBN 978-80-7179-620-6, str. 

132  

 



10 
 

Chudoba je jednou ze základních sociálních událostí, s jejichž řešením se 

ohroženému, či dokonce zasaženému jedinci stát snaží pomoci. Je to stav, kdy se jedinci 

nedostává hmotných prostředků k tomu, aby mohl uspokojit své základní životní 

potřeby. Chudobu můžeme rozdělit na dvě skupiny: jednou z nich je absolutní chudoba, 

kdy jedinec nedokáže uspokojit tak nutné potřeby, jako jsou na příklad jídlo, pitná voda 

a ošacení. Absolutní chudoba často vede k podvýživě, zdravotním problémům a může 

dojít k situaci, kdy je přímo ohrožen život jedince. Dalším druhem chudoby je chudoba 

relativní, což je stav, kdy jedinec a jeho rodina zajišťují uspokojení svých sociálních 

potřeb způsobem, který zdaleka nedosahuje standardu dané společnosti. Obecně vzato 

má „Nedostupnost příjmů dalekosáhlé sociální důsledky, které ve svém extrému mohou 

znamenat vznik sociálně patologických jevů, jako je například kriminalita.“
3
 Chudoba 

je podle sociologů věcí osobního statutu. Sahlins (1974) říká: „Chudoba totiž 

neznamená, že člověk nemá nic, nebo má málo. Není to málo majetku, není to ani vztah 

mezi aspiracemi a dostupnými prostředky. Je to především vztah mezi lidmi, sociální 

status.“ 

Petr Mareš ve své knize Sociologie nerovnosti a chudoby
4
  uvádí, že se 

v posledních letech vžila záměna pojmu chudoba za pojem sociální exkluze a s touto 

záměnou zásadně nesouhlasí. Podle něho je chudoba pouze jednou z možných, nikoliv 

však dostačujících, podmínek sociální exkluze, neboť i ten, komu se nedostává 

hmotných prostředků k zajištění potřeb, může být sociálně integrován v přijatelné míře 

(Mareš 2000, Mareš 2006) 

 

2.5 Rom 

Na fenomén sociálního vyloučení je často pohlíženo jako na etnický problém, 

lépe řečeno na problém, který se týká zejména romské menšiny. Na romství jako takové 

společnost nahlíží z mnoha úhlů. Na jedné straně se k romské národnosti při 

nejnovějším sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo v České republice pouze 13734 obyvatel, 

jako svou jedinou národnost dokonce uvedlo romskou jen 5135 lidí.
5
  

                                                             
3 KOLDINSKÁ, K., Sociální právo, CH Beck, 1. Vydání – Praha 2007, ISBN 978-80-7179-620-6, str. 

132 
4 MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby, Petr Mareš, sociologické nakladatelství, Praha 1999, 

ISBN 80-85850-61-3, str. 165 
5  www.scitani.cz, navštíveno 19.10.2012 

http://www.scitani.cz/
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Na druhou stranu odhadovaný počet obyvatel, kteří jsou za Romy považováni 

(antropologické znaky, dialekt, způsob života, kultura…) je však mnohonásobně vyšší. 

Různé zdroje se v absolutním čísle vždy rozcházejí zejména kvůli tomu, že se jedná jen 

o odhady, které se reálnému počtu snaží různými způsoby přiblížit. Jedním z hlavních 

důvodů nemožnosti určit počet příslušníků této etnické menšiny je především 

neschopnost jasně posoudit, kdo je a kdo není Rom. Na základě demografických analýz 

se současný počet Romů v České republice pohybuje v rozmezí 150 – 200 tisíc (data ze 

studie „Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení“). Tento údaj je podpořen 

i zjištěními projektu „Monitoring RVP“, který pro Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy realizoval v roce 2009 Ústav pro informace ve vzdělávání, kdy docházelo 

k posuzování etnicity žáků základních škol po celé České republice. 

Podle studie Gabal Analysis and Consulting z roku 2006 je Romem ten 

„obyvatel, který se sám považuje za Roma, či je za Roma považován většinovou 

společností na základě posouzení skutečných či domnělých znaků.“ Právě skutečnost, 

že je jedinec majoritní společností označen za Roma, je častou příčinou diskriminace a 

jednou ze základních příčin sociálního vyloučení – tím vzniká jakási etnická dimenze 

sociálního vylučování. „V české společnosti je etnická chudoba doménou Romů, ať již 

máme pro jejich postavení a chování jakékoliv vysvětlení a pro jejich diskriminaci 

jakoukoliv racionalizaci (latentní rasismus české společnosti nebo kriminalitu Romů)“.
6
  

Diskriminujícímu pohledu nahrává společenský názor, kdy je majoritou 

orientovanou na soběstačnost, mzdu a práci považován za závislého na sociálních 

dávkách, půjčkách, dluzích, kriminálním způsobu života a neschopného uživit svou 

početnou rodinu téměř každý občan snědé pleti. Je potřeba si uvědomit, že zdaleka ne 

všichni Romové jsou sociálně vyloučeni a ne všichni sociálně vyloučení jsou Romové. 

V žádném případě tedy nelze pojmy „Rom“ a „sociálně vyloučený“ zaměňovat, 

popřípadě nerozlišovat. 

Tato práce si neklade za cíl analyzovat sociální situaci pouze romských lokalit, 

ale nahlédnout na problém sociálního vyloučení zejména z právního hlediska jako 

součást problematiky posuzování nároku a vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi. 

 

2.6 Sociálně vyloučená lokalita 

                                                             
6 §1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu         
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Sociálně vyloučenou lokalitou rozumíme ohraničený prostor, kde žijí sociálně 

vyloučené osoby. Společným znakem těchto míst je téměř stoprocentní nezaměstnanost, 

zhoršené hygienické podmínky obyvatel spojené s vyšší nemocností, prostituce, 

lichvářství, zanedbávání péče o děti, závislost na sociálních dávkách, zvýšená 

kriminalita, alkoholismus, gamblerství a toxikomanie.  

Ohraničení může být jen symbolické - lokalita je vnímána okolním světem jako 

nebezpečná oblast, špatná adresa, ghetto či podobně, nebo fyzické. Pro fyzicky 

oddělené lokality je typická poloha na okraji města, například za frekventovanou 

komunikací, v blízkosti skládky odpadu, s nedostatečnou infrastrukturou, dokonce bez 

přístupu k teplé vodě. Sociálně vyloučeným lokalitám, způsobům jejich vzniku a 

typologii se věnuje 3. kapitola této práce. 

 

2.7 Sociální dezintegrace 

Sociální dezintegrací rozumíme situaci, kdy je jedinec zcela vyloučen ze 

společnosti a zpravidla se do jejího středu vlastními silami nemůže, nebo ani nechce 

zpět vrátit.
7
 Některé zdroje hovoří o sociální dezintegraci velice zjednodušeně jako o 

holé nepřizpůsobivosti. Studie o pojmech v sociální patologii na serveru právo.wz
8
 

definuje sociální dezintegraci takto: proces narušení strukturální či funkční jednoty, 

směřování k celkovému rozpadu, eventuálně zániku sociální skupiny, sociálního 

systému. Při sociální dezintegraci přestávají fungovat instituce, platit sociální vztahy, 

normy, vzorce chování, na nichž spočívala předchozí integrace. 

 

2.8 Životní minimum 

Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a 

ostatních základních osobních potřeb.
9
 Životní minimum ale nezahrnuje nezbytné 

náklady na bydlení. Zákon rozlišuje životní minimum jednotlivce, které v roce 2012 

činí 3126,- Kč měsíčně. Pokud jedinec či celá rodina částky životního minima 

nedosahuje, je příjem do jeho výše dorovnáván pomocí dávek systému sociální pomoci. 

                                                             
7 KOLDINSKÁ, K., Sociální právo, CH Beck, 1. Vydání – Praha 2007, ISBN 978-80-7179-620-6, str. 

132 
8 www.pravo.wz, navštíveno 2.12.2012 
9 §1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

http://www.pravo.wz/
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Ze zákona se společně posuzují rodiče s nezletilými a nezaopatřenými dětmi, 

manželé nebo partneři, rodiče a nezletilé zaopatřené děti, nebo sice zletilé děti, které 

však užívají spolu s rodiči jeden byt a také osoby, které spolu užívají jeden byt a vedou 

společnou domácnost. Pro výpočet výše životního minima společně posuzovaných osob 

se použije §3 zákona č. 110/2006 Sb., částka je odstupňována podle věku osob a životní 

minimum jako takové je souhrnem těchto peněžních prostředků. 

Částky životního minima stanovené v §2 (částka životního minima jednotlivce) 

a §3 (částka životního minima společně posuzovaných osob) může vláda zvýšit 

nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle reálného zvyšování nákladů na 

výživu a na ostatní základní osobní potřeby vyjádřeného růstem příslušného indexu 

spotřebitelských cen za domácnosti celkem ve stanoveném rozhodném období za 

podmínky, že příslušný index spotřebitelských cen vzroste od počátku rozhodného 

období alespoň o 5 %. Vláda může částku životního minima zvýšit také v mimořádném 

termínu, což je stanoveno §9 odst. 2 zákona. 

Životní minimum plní zásadní funkci při posuzování stavu hmotné nouze a 

nároku na dávky státní sociální pomoci podle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, přispělo k transparentnosti sociálního systému, stanovilo základní 

společensky uznanou míru solidarity a stalo se středem sociální politiky.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 více viz DLOUHÝ, J., Životní minimum, Socioklub, Praha 1997 
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3. Sociální vyloučení 

Podle §3 písmena f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je sociální 

vyloučení vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit 

v důsledku nepříznivé sociální situace.
11

 Toto abstraktní vymezení v zákoně je možná 

dostačující pro zmínění fenoménu v základních pojmech ustanovení §3, avšak pro 

skutečné pochopení sociálního vyloučení jako celku je třeba na něj nahlížet z mnoha 

stran. Tato část práce se o proniknutí do složité problematiky sociální exkluze pokusí, 

zejména v republikovém kontextu. 

 

3.1 Pojem sociální vyloučení 

 „Koncept sociálního vyloučení má své kořeny v 70. letech ve Francii, kdy byl 

poprvé použit pro specifickou situaci určitých skupin obyvatel žijících na okraji 

společnosti, kteří byli odříznuti od pracovních příležitostí a zároveň od záchranné sítě 

státní sociální pomoci.“
12

 Sociální vyloučení neboli sociální exkluze, je 

„mulitidimenzionální jev, který se týká podstatných sfér společenského života 

(postavení na trhu práce, vzdělanosti, chudoby, bydlení apod.).“
13

 Tento jev vykresluje 

situaci, kdy se jedinec, nebo jeho rodina, nedokážou začlenit do společnosti takovým 

způsobem, aby se mohli účastnit činností, které jsou pro většinu lidí běžné.  

Sociální vyloučení je ze strany samotného vyloučeného člověka i ze strany 

společnosti hodnoceno jako negativní jev, vede totiž k sociálnímu napětí, z něhož 

plynou nejen politická rizika.
14

 Pro jedince, jichž se sociální vyloučení týká, bývá 

„Omezen i přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi 

tyto zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení, sociální ochranu, zdravotní péči a 

vzdělání.“
15

 Dalším problémem plynoucím ze sociálního vyloučení je nemožnost 

uplatňovat všechna občanská, politická a sociální práva. Tento jev je se všemi svými 

následky velice nežádoucí, a proto proti němu podnikají státy i jejich nadnárodní 

                                                             
11 http://business.center.cz/business/pojmy/p2309-socialni-vylouceni.aspx 
12 http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=9 navštíveno 1.10.2012 
13 KRIŠTOF, R., Sociální politika v České republice ve vztahu k sociálně vyloučeným, 

http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_78_1.pdf 
14 VÍŠEK, P., a kolektiv, Romové v České Republice, Socioklub 1999 
15 BROŽ, M., KINTLOVÁ, P., TOUŠEK, L., Kdo drží černého Petra, Člověk v tísni, 2007, ISBN: 978-

80-86961-27-9 

 

http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=9
http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_78_1.pdf
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uskupení různá opatření. Velkou aktivitu vyvíjely nejen v roce 2010 členské státy 

Evropské unie, ale i Unie samotná, a to v rámci Evropského roku boje proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení.  

Státními institucemi pro boj proti sociálnímu vyloučení jsou Rada vlády pro 

záležitosti romské menšiny, která úzce spolupracuje s Radou vlády pro národnostní 

menšiny a Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Na úrovni krajů 

existuje pozice krajských koordinátorů pro romské záležitosti, kteří mají mimo jiné za 

úkol sjednocovat postup místních organizací zabývajících se romskou problematikou. 

Obecní samosprávy mohou využívat služeb takzvaných romských poradců, jejichž 

činnost navazuje na aktivity krajských koordinátorů pro romské záležitosti, kteří mají 

především reagovat na aktuální potřeby a náměty místních romských populací, a tím 

přispívat k jejich integraci. 

 

3.2 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

Pojem sociální vyloučení je v dnešní době velice populární. Poprvé se objevil ve 

Francii v 70. letech 20. století a za sociálně vyloučené byly označeny osoby, které 

nedokázal systém sociálního zabezpečení obsáhnout, ať už z jejich vůle či nikoliv. 

V průběhu času se význam tohoto pojmu rozšířil z pouhé nemožnosti zahrnutí do 

systému na popis a vysvětlení řady dalších jevů. V 90. letech se tento pojem stal 

součástí sociální politiky Evropské unie,
16

 která věnovala sociálnímu vyloučení 

zvýšenou pozornost během roku 2010, který nesl název Evropský rok boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení.  

Cílem programu bylo zapojit co největší množství subjektů, ať už 

veřejnoprávních, soukromoprávních, nebo dokonce jednotlivé osoby, které mají 

s chudobou osobní zkušenosti, do diskuze o tomto stále se rozšiřujícímu fenoménu. 

„Evropský rok zaměřený na aktuální téma vyhlašuje Evropská komise už od roku 1983. 

Jedná se o osvětové kampaně, jejichž úkolem je informovat občany a povzbudit je 

k aktivnímu dialogu,“
17

 a tento je zaměřen především na šíření relevantních informací o 

tématu, o kterém mají obyvatelé často velmi zkreslené povědomí. Do kampaně, na 

kterou Evropská unie vyčlenila celkem 17 milionů EUR, se zapojilo všech 27 členských 

                                                             
16 BROŽ, M., KINTLOVÁ, P., TOUŠEK, L., Kdo drží černého Petra, Člověk v tísni, 2007, ISBN: 978-

80-86961-27-9 
17 http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=113&idArt=1338, navštíveno 14.11.2012 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=113&idArt=1338


16 
 

států, Norsko a Island. Každý z těchto států vytvořil v návaznosti na rámcovou politiku 

Unie svůj vlastní národní program.  

Česká republika, ačkoliv jsou její obyvatelé ohroženi podle informací 

z výzkumů (Eurostat) chudobou nejméně z celé Unie, oficiálně zahájila tento program 

jako první ze všech členských států a Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti 

s národními specifiky stanovilo pět prioritních oblastí. Jsou jimi prevence sociálního 

vyloučení v důsledku předluženosti, zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným 

tomuto trhu, aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů 

boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zvýšení úrovně vzdělanosti a 

konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce a podpora přiměřeného 

bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví.  

 

3.3 Sociální vyloučení v ČR 

Česká republika je sociálním vyloučením zasažena tak jako každá evropská 

země. V souvislosti s touto problematikou je u nás převážně akcentována situace Romů, 

ale jakkoliv jsou názory společnosti na tuto otázku radikální a vyhraněné, musíme si být 

vědomi toho, co bylo uvedeno již výše – totiž že sociální vyloučení není odvislé od 

příslušnosti k etnické menšině, ale od sociální situace daného jedince. 

 

3.3.1 Historie 

K pochopení procesu sociálního vylučování je třeba se zaměřit na období po 

roce 1989, kdy se vývoj nesl v duchu otevřené soutěže nejen na trhu práce, došlo 

k přechodu na tržní ekonomiku, kde je jedinec hnán kupředu a za úspěchem především 

svou vlastní silou, motivací a výkonností. Postupně docházelo k restrukturalizaci 

průmyslu, a tím klesla poptávka po nekvalifikované práci, kterou vykonávali především 

Romové. Navíc novelou trestního zákona (č. 175/1990 Sb.) v roce 1990 byl zrušen 

trestný čin příživnictví (§ 203 trestního zákona 140/1961 Sb.) a povinnost pracovat a 

být zaměstnán se přeměnila v dobrovolnou činnost.  

Trestný čin Příživnictví měl v trestním zákoně z roku 1961 v průběhu času dvě 

různá znění. První definice, která platila do roku 1965, zněla takto:  
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(1) Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a opatřuje si prostředky k obživě prostitucí, 

hazardní hrou nebo jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta. 

Od roku 1965 byla skutková podstata trestného činu příživnictví v zákoně 

rozšířena na toto znění: 

(1) Kdo pokračuje v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu 

nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač byl již pro takový čin postižen místním 

lidovým soudem nebo národním výborem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 

rok nebo nápravným opatřením.  

(2) Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si 

prostředky k obživě opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta. 

Podle Romana Krištofa se „Anulace povinnosti pracovat a povinnosti zaměstnat 

v prvních měsících post-komunistického režimu… stala ventilem procesu, během něhož 

se vytvářely celé pospolitosti sociálně vyloučených – bezdomovců a pauperizovaných 

vrstev v industriálních centrech.“
18

 Nárůst nezaměstnanosti nebyl určitě jediným 

aspektem rozšíření sociálního vyloučení po celé republice, ale můžeme uvést, že je 

jedním z nejdůležitějších. Dnes se Česká republika potýká se stále palčivějším 

problémem vzrůstající nesourodosti osob, které by měly žít v pospolitosti vedle sebe, 

mimo jiné zaviněným právě rostoucím počtem sociálně vyloučených osob, pro které se 

většinový způsob života stal něčím nedosažitelným, a čeho mnozí z nich ani dosáhnout 

už nechtějí.  

 

3.3.2 Vnímání sociálního vyloučení veřejností 

Ke zjištění, jaké mají obyvatelé Chomutova, kterého se týká praktická část této 

práce povědomí o sociálním vyloučení, jsem použila jednoduchý dotazník, který 

vyplnilo 76 osob. Z jedné poloviny šlo o studenty místních středních škol a druhou část 

tvořil různorodý vzorek populace zahrnující občany s dokončeným základním, středním 

i vysokoškolským vzděláním. Dotazník se skládal ze 4 otázek: 

 

                                                             
18 KRIŠTOF, R., Sociální politika v České republice ve vztahu k sociálně vyloučeným, 

http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_78_1.pdf 

 

http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_78_1.pdf
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Už jste se setkali s pojmem Sociální vyloučení? 

Co si představíte pod pojmem Sociální vyloučení, jaké jsou jeho znaky? 

Jakých osob se podle Vašeho názoru Sociální vyloučení týká? 

Znáte v Chomutově některé sociálně vyloučené lokality? 

 

První hypotéza je taková, že respondenti sice budou tvrdit, že se s pojmem 

setkali, znají jej, avšak nebudou umět vyjmenovat základní znaky. Mám za to, že 

dotázaní budou zmiňovat zejména problémy spojené pouze s romskou menšinou a 

budou uvádět v souladu s tímto faktem i skutečnost, že se sociální vyloučení týká pouze 

Romů. Výsledky dotazníku se zabývá Praktická část této práce v páté kapitole. 

Veřejnost vnímá sociální vyloučení „především jako problém přítomnosti 

etnicky odlišné populace v majoritním prostředí, nikoliv pouze jako problém 

přítomnosti extrémně chudých vrstev … názory veřejnosti se často opírají o kusé nebo 

zcela nepravdivé informace, které se často zakládají na zkresleném nebo předpojatém 

vidění problémů.“
19

 Tento názor zastává mnoho lidí, kteří se problematikou sociálního 

vyloučení zabývají, avšak otázkou je, zda je společnost v dnešní době, která klade důraz 

na výkon, schopna přiznat, že existují jedinci, kteří dosažení odpovědnosti za vlastní 

život jednoduše nejsou schopni. 

 

3.3.3 Soudržnost společnosti, solidarita a její ohrožení 

Podle Jana Kellera a jeho knihy Soumrak sociálního státu
20

 je mezilidská 

solidarita jedním ze základních stavebních materiálů jakékoliv společnosti. Jakkoliv si 

můžeme myslet, že náš stát je sociální, a tedy solidární, je jisté, že k poklesu solidarity 

dochází v souvislosti s bojem o přežití různých skupin s protichůdnými zájmy 

v souvislosti s krizí rodiny, flexibilním pracovním trhem nebo stárnutím populace. 

S tématem solidarity, která se projevuje zejména v sociální oblasti, úzce souvisí 

soudržnost populace, která je ohrožená mnohými vlivy.  

                                                             
19

 GABAL, I.,  ČADA, K., SNOPEK, J., Klíč k posílení integrační politiky obcí, Otevřená společnost, 

o.p.s., 2008, s. 5 a 10. 
20

 KELLER, J., Soumrak sociálního státu, str. 91, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2006, ISBN 

80-86429-41-5 
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Ohrožení soudržnosti společnosti spočívá podle Petra Mareše
21

 v několika 

faktorech. Prvním z nich je ten, že majoritní společnost zcela záměrně odmítá některé 

jedince či skupiny integrovat. Často jde o osoby na okraji společnosti, diskriminované 

jedince, kteří jsou majoritou přehlíženi a odmítáni na základě své rasové, náboženské či 

jiné odlišnosti. Dalším ohrožením soudržnosti je skutečnost, že někteří jedinci, či celé 

kolektivy se integrovat nechtějí a vytvářejí uzavřené a ohraničené komunity, do kterých 

nelze téměř proniknout. Bývají ohraničeny územně (například uzavřená komunita 

tržnice), kulturně i jazykově a o kontakt s vnějším světem nestojí, nedůvěřují mu. I 

proto tyto komunity řeší záležitosti a problémy svých příslušníků samy v uzavřeném 

světě prostřednictvím vlastních autorit. V neposlední řadě nepodporuje celistvost 

společnosti jistě osobní charakteristika některých osob, která je odlišná od toho, co 

společnost hodnotí jako „normální“. Může jít o jistou deviaci, osobnostní defekty, které 

mají původ v přirozenosti člověka. Strukturální faktory tvoří podle Mareše poslední 

z faktorů ohrožující jednotnost společnosti. Brání jedincům i skupinám se integrovat 

bez ohledu na jejich vůli, či vůli majoritní společnosti a k těmto faktorům patří zejména 

velká nerovnost mezi lidmi, povaha trhu práce, nedostatečná infrastruktura a občanská 

vybavenost. 

 

3.4 Vznik sociálního vyloučení 

Sociální exkluzi můžeme zjednodušeně vysvětlit jako pád na úplné sociální dno. 

Vzhledem k tomu, že exkluze je multidimenzionální fenomén, je logické, že nemá 

pouze jednu příčinu. U jedince, kterému sociální vyloučení hrozí, dochází zpravidla 

k nahromadění důvodů, které značně komplikují jeho životní situaci. Často se jedná o 

ztrátu zaměstnání, finanční problémy v souvislosti se zadlužením domácnosti, 

nekvalitní bydlení, nepříznivý zdravotní stav, prospěchové problémy školních dětí a 

podobně. S postupným propadem životní úrovně „přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co je jeho následkem.“
22

 Vznik této tíživé situace je tedy celým 

komplexem problémů, které se nahromadily ať už vlastní vinou zasaženého jedince, 

přispěním náhody či selháním některého z ochranných systémů. 

                                                             
21 MAREŠ, P., Faktory sociálního vyloučení, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2006, 1. 

Vydání, ISBN 80-87007-15-8 
22 Příručka pro sociální integraci, Agentura pro sociální začleňování, http://www.socialni-

zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture/prirucka-pro-socialni-integraci/details 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture/prirucka-pro-socialni-integraci/details
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture/prirucka-pro-socialni-integraci/details
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3.4.1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Někteří jedinci jsou na základě svých vlastností sociálním vyloučením více 

ohrožení než jiní. Mezi rizikové faktory se řadí zejména nedostatečné vzdělání,  

dlouhodobá nezaměstnanost, příslušnost k některé z menšin nebo nějaký druh závislosti 

(například gamblerství, drogová závislost, alkoholismus). Velké problémy s udržením 

uspokojivé životní úrovně a sociálním začleněním mohou mít i osamoceně žijící senioři 

nebo handicapovaní lidé. Speciální a velmi rozmanitou kategorií jsou pak ti, kteří se 

ocitli v těžké životní situaci, ze které se neumí vlastními silami dostat (osoby po 

propuštění z výkonu trestu, rodiny postižené živelnou pohromou, imigranti nehovořící 

česky a podobně).  

 

3.4.2 Etnický aspekt sociálního vylučování 

„Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, zejména etnicita 

přisouzená. Podstatná část obyvatel Česka se nesprávně domnívá, že v případě 

sociálního vyloučení se jedná primárně o problém etnický, nikoliv sociální. Přitom v 

současné době je již zřejmé, že ne všichni Romové v České republice žijí v prostředí 

sociálního vyloučení, a ne každý, kdo se v podmínkách sociálního vyloučení nalézá, je 

Rom.“
23

  

V knize Právo (n)a předsudek Jana Koska můžeme nalézt zajímavý příměr 

z americké psychologické studie, provedenou Tonym Greenwaldem, která se týká 

etnických předsudků. Účastníci studie si měli zahrát počítačovou hru, jejich úkolem 

bylo vystupovat jako policista a během vteřiny zvolit správnou reakci na situaci na 

obrazovce. „Hra“ nabízela několik variant osob, které se objevovaly na ulici – jiného 

policistu, běžného chodce a ozbrojeného zločince. Všechny tyto postavy byly buď černé 

nebo bílé barvy pleti. Účastníci studie měli na výběr z těchto možností reakce: střílet, 

zapnout alarm, nebo nedělat nic. Následné zkoumání výsledků studie prokázalo, že 

účastníci průzkumu častěji stříleli na černochy, dokonce i na ty, kteří neměli v ruce 

zbraň. Sám autor knihy zde akcentuje podobnost amerických předsudků vůči lidem 

tmavé pleti s předsudky majority v České republice vůči Romům, nebo těm, kdo jsou za 

                                                             
23 http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni,  navštíveno 19.10.2012 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni,%20%20navštíveno%2019.10.2012
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ně považováni. Mnoho autorů má za to, že připsané romství a následná diskriminace je 

jednou z hlavních příčin sociálního vylučování. 

 

3.5 Způsoby vyloučení osob 

Sociální vylučování osob se neděje pouze jedním způsobem. Mechanismů je 

hned několik a k exkluzi zpravidla dochází na základě jejich kombinace, ne jen 

působením jednoho z nich. Mechanismy dělíme na prostorové, ekonomické, kulturní, 

sociální v užším smyslu a symbolické. Při tvorbě této podkapitoly jsem čerpala 

z metodiky, kterou obsahuje studie „Kdo drží černého Petra“
24

, která vznikla pod 

patronací nestátní neziskové organizace Člověk v tísni. 

 

3.5.1 Prostorové vyloučení 

Prostorové vyloučení je jedním z nejviditelnějších způsobů sociálního vyloučení. 

Typické pro tento typ vyloučení je sestěhování takzvaných neplatičů a 

nepřizpůsobivých do oblastí s nekvalitním bydlením na kraji města. Lokality bývají 

většinou oddělené od okolní zástavby, toto oddělení může být fyzické nebo pouze 

symbolické.  

Fyzická segregace se může projevovat tím způsobem, že je lokalita situována za 

frekventovanou komunikací, poblíž skládky, v průmyslové oblasti, se zhoršenou 

infrastrukturou.  

Symbolická segregace spočívá spíše v tom, že jsou oblasti spolu se svými 

obyvateli vnímány společností jako ghetta, špatné adresy, místní Bronx a tak podobně. 

Obyvatelé se do těchto oblastí často dostanou v důsledku ekonomického vyloučení poté, 

co nejsou schopni hradit nájmy ve svých původních domovech. „Je nutné upozornit na 

to, že život ve vyloučené lokalitě přináší vyšší ekonomickou zátěž pro samotné 

obyvatele, ale ve svých důsledcích i pro místní samosprávu a státní správu. Existence 

vyloučených je dražší pro všechny, kdo se na jejím vzniku a provozu podílejí.“
25

  

 

 

                                                             
24 BROŽ, M., KINTLOVÁ, P., TOUŠEK, L. Kdo drží černého Petra, Člověk v tísni 2007, ISBN: 978-80-

86961-27-9 

25 Tamtéž 
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3.5.2 Ekonomické vyloučení 

Ekonomické vyloučení si můžeme vyložit jako omezení nebo úplné zamezení 

vstupu určitých osob na trh práce, který je zdrojem finančních prostředků, a jejich 

následné materiální strádání, chudobu. U sociálně vyloučených osob se jedná zpravidla 

o dlouhodobou nebo opakovanou nezaměstnanost způsobenou několika důvody.  

Takzvanými vnějšími důvody, které sami vyloučení jedinci nemohou ovlivnit, 

jsou diskriminace a všeobecný nedostatek volných pracovních míst. Zato vnitřní důvody 

jsou zasaženými lidmi zčásti ovlivnitelné a patří mezi ně třeba ztráta pracovních 

návyků, motivace a vysoká zadluženost. V souvislosti s nedostatkem příjmů vznikají 

alternativní životní strategie k zajištění obživy, v první řadě můžeme mluvit o faktické 

závislosti na sociálních dávkách, dále o zadlužování, práci na černo a jiných 

neformálních ekonomických aktivitách.
26

  

Zadlužování sociálně vyloučených osob by měla být věnována zvýšená 

pozornost především z toho důvodu, že „dluhová past patří spolu s problematikou 

(ne)možnosti získání adekvátního bydlení k naprosto zásadním problémům sociálně 

vyloučených, bez progresu v řešení těchto oblastí lze těžko očekávat posun v řešení 

otázek úzce souvisejících.“
27

  

 

3.5.3 Kulturní vyloučení 

Předpokladem kulturního vyloučení je omezení účasti na vzdělávacím procesu, 

získávání znalostí a dovedností, které každý potřebuje, aby se mohl bez problémů do 

společnosti začlenit. Kulturní vyloučení můžeme jasně ukázat na příkladu vzdělávání 

dětí z takzvaně nepřizpůsobivých rodin.  

Není výjimkou, že jsou naprosto zdravé děti bez jakékoliv mentální retardace 

umisťovány do speciálních základních škol, které jsou zaměřeny na vzdělávání zejména 

dětí trpících nějakou poruchou. Výuka zde neprobíhá jako na standardních základních 

školách a neposkytuje svým žákům tak kvalitní vzdělání, jako mají jejich vrstevníci, což 

v budoucnu nutně vyústí v neúspěšnost na trhu práce. Důvodem jejich přesunu je 

zpravidla skutečnost, že díky absenci domácí přípravy nezvládají výuku v plné míře a 

                                                             
26 GABAL Analysis and Consulting, Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční 

kapacity subjektů působících v této oblasti, str. 42, www.gac.cz 
27 HRUBÁ, K., STEJSKALOVÁ, E., Právní rozbor k problematice zadlužování sociálně deprivovaných 

vrstev obyvatelstva, pro odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Praha 2006, Z§vůle práva, o.s  

http://www.gac.cz/
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pro učitele i rodiče je snazší je nechat umístit jinam. Jedná se o zjednodušení situace pro 

obě strany. Pedagog se „zbaví“ problémového žáka, se kterým má více práce a zároveň 

rodiče jsou spokojeni, protože na potomka jsou kladeny ve speciální škole menší 

nároky, na plnění úkolů dohlíží pedagog, který má na jednotlivé děti více času. Rodiče 

tak získávají pocit, že veškerou zodpovědnost přebírá škola. Tímto postupem dochází 

k přenosu kulturního vyloučení a znevýhodnění na další generaci. Rodiče dětí 

z praktických škol často sami nedokončili základní školu a vzdělání považují za 

nepotřebné pro svůj život i budoucnost svých dětí.   

 

3.5.4 Sociální vyloučení v užším slova smyslu 

Další překážkou integrace sociálně vyloučených osob je nedostatek přátel a 

známých mimo sociálně vyloučenou lokalitu, nedostatečné sociální kompetence ve 

smyslu jednání s úřady a schopnosti odhadnout své nároky. Lidé v lokalitách jsou často 

uzavřeni do světa kolem sebe, ve kterém se pohybují převážně jedinci se stejnými 

problémy, jaké mají oni sami. V kontaktu s vnějším světem (především s učiteli, 

úředníky a policií) převládá nedůvěra, která mnohdy nemá reálný základ.  

Tento druh exkluze se začíná dotýkat již dětí na základních školách, kde 

zpravidla dochází k tomu, že si děti začínají uvědomovat rozdíly mezi vrstevníky, jak je 

kdo oblečen, kde bydlí, jak se učí. Rodiče a učitelé je v tomto hodnocení často 

podporují a de facto štvou proti odlišným jedincům, čímž podporují izolaci ohrožených 

dětí a jejich uzavření se v komunitě a rodině, která svou problematickou orientací na 

současnost a rychlý zisk vidí vzdělávání jen jako komplikaci. 

 

3.5.5 Symbolické vyloučení 

Symbolické vyloučení je téměř synonymem diskriminace. Osoby, kterým 

společnost dala nálepku Roma, nepřizpůsobivého nebo problémového člověka, tímto 

označením obvykle velmi trpí proto, že charakteristiky spojené s tímto označením 

nemusí být založeny na pravdě. Přesto se k těmto osobám paušálně přistupuje a nakládá 

se s nimi a priori jako se spodinou společnosti. Symbolická exkluze je spojena se 

stigmatizací jedinců i sociálních skupin vnímaných jako odlišní, deviantní či cizí pro 
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jejich příslušnost k určité skupině osob, jíž se vlastnosti přisuzují. „Jejich označování 

(labeling) slouží k jejich vyčlenění z hlavního proudu společnosti.“
28

  

 

3.6 Projevy sociálního vyloučení 

 Sociální vyloučení má mnoho různých projevů, které se často dají zaměnit 

s příčinami, což může být poměrně složité při vzniku a následném výkladu jednotlivých 

teorií, které se jím zabývají. Každý ze způsobů sociálního vylučování osob, které byly 

zmíněny výše, s sebou nese charakteristické projevy tohoto konkrétního způsobu 

vylučování, které jsou ovšem závislé i na tom, jak se své situaci postaví osoba, která je 

sociálním vyloučením ohrožena, nebo dokonce již zasažena. 

 

3.6.1 Prostorové vyloučení a nekvalitní bydlení 

Prostorové vyloučení je jedním z nejviditelnějších projevů exkluze vůbec. 

Vyloučení jedinci jsou často ubytováni v ohraničených lokalitách, které vznikají 

různými způsoby: od dobrovolného přesunu osob přes vytlačování romských rodin 

z bytů v centrech měst po centrální sestěhování problémových rodin. Městské 

samosprávy cítí potřebu lukrativní byty v centru lépe ekonomicky využít, a proto je 

ohrožené rodiny, které dluží na nájemném, i ty, které platí bez problémů, musí opustit.  

V novém místě bydliště se obyvatelům často nedostává základních služeb, jako 

je teplá voda nebo elektrická energie. Když k těmto komplikacím ještě připočteme fakt, 

že v takzvaném ghettu žije spodina společnosti, vyskytuje se zde vyšší kriminalita a 

nízká životní úroveň po všech stránkách. Není potom divu, že noví obyvatelé rychle 

ztrácejí motivaci se snažit o zlepšení a pokusit se dostat z bludného kruhu sociálního 

vyloučení ven. „Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách volí krátkodobé životní 

strategie cílené na uspokojení základních potřeb. V rámci takovýchto společenství 

vzniká soustava pravidel a hodnot, které jsou daleko od hodnotového systému majoritní 

společnosti. Děti a mládež, která v těchto lokalitách vyrůstá, automaticky přejímá 

uvedené modely jednání a celá situace se tak mezigeneračně dědí. Toto jednání tedy 

není dědičné geneticky, ale ve smyslu učení a přejímání již existujících vzorů.“
29

  

                                                             
28 MAREŠ, P., Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení, Sociologický časopis, 2000, Vol. 36 (No. 3: 

285-297) 
29 MINISTERSTVO VNITRA, Výzkum kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na Sokolovsku, 

Mostecku a v Ústí nad Labem a okolí, Odbor bezpečnostní politiky, Č.j. OBP-381/AK-2006 
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V návaznosti na prostorové vyloučení se projevují zpravidla další mechanismy 

exkluze, které návrat do společnosti ještě více ztěžují. Tomuto tématu se práce 

podrobněji věnuje v kapitole o sociálně vyloučených lokalitách. 

 

3.6.2 Nezaměstnanost, materiální chudoba 

Odborníci se shodují na tom, že dlouhodobá nezaměstnanost je základní příčinou 

vzniku sociálního vyloučení. Člověk, který ztratí, nebo nikdy neměl pracovní návyky, si 

těžko zvyká na návrat do společnosti a mnohdy o zpětné začlenění nemá zájem. 

K všeobecnému nárůstu nezaměstnanosti došlo po roce 1989, kdy přestala být aktuální 

pracovní povinnost a navíc začalo postupně docházet k ekonomické transformaci, 

snižování stavů v průmyslových odvětvích a klesajícímu zájmu zaměstnavatelů o 

nekvalifikovanou pracovní sílu. Nezaměstnanost má kromě materiálního nedostatku i 

sociální a psychické důsledky pro zasaženého jedince. Stává se, že dlouhodobě 

nezaměstnaní se stávají fakticky nezaměstnatelní pro nulovou kvalifikaci a ztrátu 

motivace. Objevuje se i takzvaný syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti, který se dá 

charakterizovat rezignací a apatií při hledání nového pracovního místa. Nedostatek 

příjmů se projevuje v závislosti na sociálních dávkách a vytváření alternativních 

životních strategiích, jako je práce na černo, obživa pomocí páchání trestné činnosti a 

podobně.  

Asi největším problémem stojícím za vylučováním z trhu práce je nízké vzdělání 

a chybějící motivace lidí na okraji společnosti. Mnoho obyvatel, kterých se dlouhodobá 

nezaměstnanost týká, trpí zdravotními problémy, které mohou vyústit až do snížené 

pracovní schopnosti. Nemůžeme zapomenout ani na diskriminaci ze strany 

zaměstnavatelů, ke které často dochází. Demotivující sociální systém je dalším 

faktorem, který má na vysoké míře nezaměstnanosti podíl. Spousta lidí si spočítá, že při 

součtu všech sociálních dávek, na něž mají nárok, se jim legálně pracovat za minimální 

mzdu jednoduše nevyplatí. „Pobírání dávek navíc umožňuje pracovat „na černo“, 

případně se věnovat jiným ekonomickým aktivitám.“
30

  

Národní program vzniklý během Evropského roku boje proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení stanovil pro rok 2010 za svůj cíl umožnit přístup na trh práce 

                                                             
30

 GABAL Analysis and Consulting, Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční 

kapacity subjektů působících v této oblasti, str. 44, www.gac.cz 

http://www.gac.cz/
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osobám, které jsou mu vzdáleny, nebo je jim přístup na něj zamezen. Pracovních míst 

totiž vinou ekonomické krize ubývá, mnoho nezaměstnaných osob navíc nemá 

potřebnou kvalifikaci pro výkon práce, která je v daném čase poptávána. Nejvíce 

ohroženými skupinami jsou celkově osoby nad 50 let věku, ještě více pak ženy nebo 

zdravotně znevýhodněné osoby. Řešením by mohla být změna v poskytování služeb 

v nezaměstnanosti, podpora sezónních prací, podnikání, nebo kratších pracovních 

úvazků nejen pro ženy s malými dětmi. 

 

3.6.3 Nízká vzdělanost, neznalost práv a povinností 

Výzkum GAC ze srpna 2006 (Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a 

absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti) ukázal, že většina dospělých osob 

žijících ve vyloučených lokalitách nedosáhla vyššího vzdělání, než je základní a 

k získání vzdělání nevedou ani své potomky. Přitom vzdělání je základním 

předpokladem pro uspění na trhu práce. V tomtéž výzkumu jsou nastíněny základní 

faktory neúspěchu dětí z vyloučených lokalit ve školním prostředí.  

Prvním z nich je nedostatečná motivace. Jedná se o jednu z nejdůležitějších 

příčin, protože mnohé děti jsou od malička připravovány na to, že pracovat není třeba, 

protože tu jsou sociální dávky, které jim zajistí živobytí. Je tedy logické, že se děti ve 

škole nesnaží, protože z domova a okolí se jim nedostává potřebné podpory. S tímto 

souvisí i časté absence problémových dětí ve školách. Jedná se většinou o omluvenou 

absenci, kdy rodiče kryjí záškoláctví dětí ze strachu, že by přišli o nárok na sociální 

dávky podle zákona č. 422/2003 Sb. O sociální potřebnosti, který stanovuje horní 

hranici neomluvených hodin na 10 za měsíc, aby byl nárok zachován. 

Dalším faktorem je nepřipravenost na povinnou školní docházku, děti často 

pocítí první bariéru již v počátcích navštěvování vzdělávacího zařízení z důvodu 

nedostatečné znalosti českého jazyka. Pro jejich rodiče zpravidla není docházka dítěte 

prioritou, takže se o jeho trápení a neúspěchy ve škole nezajímají. Děti z lokalit mají 

oproti vrstevníkům nevýhodu i v tom, že ve většině případů nenavštěvují předškolní 

zařízení, kde by měly šanci se naučit základním návykům, které budou ve škole 

potřebovat.  

V neposlední řadě je stále oblíbený trend přeřazování romských a jiných 

problémových žáků ze základních škol do speciálních nebo praktických. Tyto školy 



27 
 

jsou primárně určené pro děti s mozkovými dysfunkcemi a retardacemi, ale nezřídka se 

stává, že je navštěvují i děti zdravé, kterým se pouze doma nedostává dostatečné 

podpory a prostoru ke vzdělávání. Pro školu je jednodušší přesunout je jinam, než se 

přizpůsobit jejich specifickým potřebám. Toto přeřazování je stále velmi častým jevem, 

přestože Ministerstvo školství podle svého sociálního plánu odpovídá zejména za 

záležitosti jako je „Rozvojový program Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se 

sociálním znevýhodněním“ nebo „Podpora integrace romské komunity.“
31

  

Určitým řešením, které opět navrhuje Analýza GAC, by mohlo být vytvoření 

přípravných ročníků základních škol, které by ohroženým dětem pomohly s navyknutím 

na povinnosti týkající se školní docházky. Další z možností je zvýšení množství 

asistentů pedagogů ve školách, které se se sociálním vyloučením potýkají, nebo 

doučování dětí ať už prostřednictvím zaměstnanců školy nebo s pomocí neziskových 

organizací, popřípadě integrační projekty pro celé rodiny. 

Naproti tomu cílem projektu sdružení Romodrom, které bylo vybráno pro 

realizaci podpory vzdělávání v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení, bylo motivovat žáky ze znevýhodněného prostředí sociálně vyloučených 

lokalit, poskytnout žákům posledních ročníků základních škol kariérní poradenství 

reflektující momentální situaci na trhu práce a pomoci dětem ze sociálně vyloučených 

lokalit lépe zvládnout nástup do školy prostřednictvím speciální předškolní přípravy, jak 

navrhuje i GAC. Skupinou, na něž by se program měl prvotně zaměřit, jsou děti a 

mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, dále dlouhodobě nezaměstnaní, 

jejichž kvalifikace je příliš nízká, nebo neodpovídá požadavkům zaměstnavatelů.  

 

3.6.4 Kriminalita a závislosti 

Je prokázáno, že v sociálně vyloučených lokalitách je míra kriminality vyšší než 

ve většinové společnosti. Má se za to, že hlavním zdrojem kriminality v lokalitách je 

samo sociální vyloučení v souvislosti s vysokou mírou závislostí mezi obyvateli. Podle 

výzkumu Ministerstva vnitra z roku 2006 je většina nelegálních činností „vysoce 

latentní a je velmi obtížné je odhalit.“ S tím souvisí i velice špatné právní vědomí 

obyvatel, kteří nelegální činnost nepovažují za nic závadného, ale za standardní způsob 

obživy a jejich potomci tento životní názor jednoduše přejímají. V prostředí lokalit 

                                                             
31 http://www.msmt.cz/socialni-programy/specialni-vzdelavani, navštíveno 27.11.2012 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/specialni-vzdelavani
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obvykle existují dvě vrstvy obyvatel: ti, kteří se na zdejší způsob života dobře 

adaptovali a zneužívají tíživou situaci ostatních k vlastnímu obohacení (lichváři, dealeři 

drog, kuplíři, zprostředkovatelé nelegální práce a podobně) a druhá vrstva, většinou 

novější obyvatelé, kteří pro jednodušší existenci v nepřátelském prostředí využívají 

služeb právě prvně jmenovaných.  

Již v rámci lokality dochází k nadměrnému zadlužování jedinců i celých rodin 

kvůli alkoholismu, gamblerství a drobným půjčkám na provoz domácnosti. Po 

vyčerpání možností, jak dosáhnout na finanční prostředky na území lokality, dochází 

k přesunu kriminálního jednání za její hranice, kde tito zadlužení jedinci páchají 

zejména majetkovou trestnou činnost pro zajištění obživy a splacení dluhů. Někteří 

pachatelé trestné činnosti jsou přímo v područí rodin, které je k páchání využívají a 

nezřídka nutí. Častým příkladem je i skutečnost, že na jeho jméno si za úplatu nebo pod 

pohrůžkou rodina vezme úvěr, který později samozřejmě nesplácí, a veškeré riziko nese 

zneužitá osoba. Z tohoto důvodu je nutné, aby policisté, kteří mají sociálně vyloučené 

lokality na starosti, dokázali rozlišovat mezi oběťmi a pachateli v rámci lokality, 

protože teprve pak je možné majetkovou trestnou činnost zneužívaných pachatelů 

postihnout nejen z hlediska jejích důsledků, ale především jí umět předejít. 

 

3.6.5 Zadluženost, lichva 

S nezaměstnaností a nízkými příjmy členů domácností úzce souvisí zadluženost 

a s ní spojená lichva. Ekonomický růst v Evropě byl a stále je doprovázen rostoucí 

zadlužeností rodin, ke které přispívá i probíhající hospodářská krize. Lidé po zadlužení 

mnohdy nemohou dostát svým závazkům z půjček, a na jejich pokrytí si berou další 

úvěry. Podle některých autorů „není zadlužování produktem nepřizpůsobivosti, ale 

reálným očekáváním nepřívětivé budoucnosti.“
32

  

U méně informovaných lidí se velké oblibě těší rychlé půjčky od různých 

nebankovních institucí, které nekladou potenciálnímu zákazníkovi skoro žádné 

podmínky pro to, aby si u nich mohl peníze půjčit. Díky snadné dostupnosti dalších 

půjček dochází k nárůstu celkové zadluženosti, protože jedinec splacení jedné půjčky 

zajistí půjčkou další. Následné řešení problému pouhým řetězením nenese žádné 

                                                             
32

 ŠIMÍKOVÁ, I., VAŠEČKA, I., Mechanismy sociálního vyčleňování Romských komunit na lokální 

úrovni a nástroje integrace Barrister and Principal, FSS MUNI Brno, 2004, ISBN 80-7364-009-0, str. 79 
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výsledky a dluh se může vyšplhat do neuvěřitelných částek, které není dlužník schopen 

vůbec splnit. Ochota půjčovat si i za velký úrok je dána malou finanční gramotností 

těchto jedinců a jejich orientací na život tady a teď, na zachování chodu domácnosti 

v krátkodobé perspektivě. Řada dlužníků se s těmito dluhy vypořádává tím způsobem, 

že je jednoduše vytěsní, nepřebírají poštu a s věřiteli nekomunikují, což rozhodně není 

rozumným řešením.  

Tato dočasně fungující strategie s sebou v důsledku nese mnohem větší náklady 

na uhrazení dluhu, neboť při exekučním vymáhání dlužná částka může vzrůst až 

několikanásobně, právě díky nákladům exekuce. Ještě bezvýchodnější situace nastává, 

když si osoba ve finančních problémech půjčí od lichváře. Lichva je podle §218 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zločinem, za jehož spáchání hrozí pachateli 

v krajním případě trest odnětí svobody na osm let. Tento trestný čin je těžko stíhatelný a 

pachateli se složitě prokazuje, neboť oběti ze strachu před pomstou raději s policií 

nekomunikují.  

Problematice předlužení se věnuje i řada projektů neziskových organizací pod 

hlavičkou Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které se 

zaměřují zejména na zvýšení finanční gramotnosti obyvatel. V rámci těchto projektů 

vznikaly například dluhové poradny, byly vydávány letáky, které měly lidem pomoci 

v základní orientaci v problému a také je měly upozornit na nebezpečí předlužení. 

Dalšími činnostmi v rámci projektů bylo organizování seminářů na téma exekucí nebo 

osobního bankrotu.  

 

3.7 Adaptace sociálně vyloučených na marginální životní styl 

Pro lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo když už se jich tento 

fenomén bezprostředně týká, je snazší se podmínkám života na okraji společnosti 

přizpůsobit či je dokonce vzít za své a osvojit si vzorce chování, které majorita hodnotí 

jako deviantní, či přímo kriminální pro jejich rozpornosti se základními hodnotami 

většinové společnosti. V kolektivu sociálně vyloučených jim tato strategie je zpravidla 

ku prospěchu, neboť aplikací deviantních pravidel zvyšují svoji konkurenceschopnost 

v boji o přežití, ale na druhou stranu jim plná adaptace znemožňuje návrat do normální 

společnosti, která tento typ chování neschvaluje a postihuje.  
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4. Sociálně vyloučené lokality 

Existenci sociálně vyloučených lokalit můžeme označit jako jednu z největších 

překážek zdárné integrace sociálně vyloučených jedinců zpět do společnosti. Ať již 

k jejich vzniku došlo na základě přirozeného sestěhování problémových jedinců, nebo 

na základě rozhodnutí orgánu obce, musíme mít na paměti, že osoba žijící v takové 

oblasti se ze své tíživé životní situace může dostat bez pomoci jen stěží. Právě z toho 

důvodu, že je obklopena desítkami, ne-li stovkami osob s podobným životním osudem. 

Pokud sama ještě není na úplném dně společnosti, soužitím s osobami, které mají 

podobné problémy, motivaci k začlenění do majoritní společnosti určitě nezíská. Nejen 

z tohoto důvodu je výskyt lokalit nežádoucím jevem a jejich vzniku by měly příslušné 

orgány důsledně předcházet.  

 

4.1 Charakteristika sociálně vyloučené lokality 

Sociálně vyloučená lokalita je oblast prostorově oddělená od okolní, většinou 

městské, zástavby, v níž žijí sociálně vyloučení obyvatelé ve velmi špatných 

podmínkách. Lokality se mohou velmi lišit velikostí, národnostním složením, způsobem 

a dobou vzniku, typem vlastníka nemovitostí nebo přístupem obce, do které daná 

lokalita spadá. Co je však pro všechny lokality společné, je zejména zdevastovaný 

bytový fond, přelidněné a předražené byty pronajímané na základě zákonu odporujících 

a často nemorálních nájemních smluv, nedostatečná infrastruktura a občanská 

vybavenost, ubohé hygienické podmínky, v neposlední řadě pak zvýšená kriminalita a 

téměř stoprocentní nezaměstnanost.  

Lidé, kteří tyto lokality obývají především nedobrovolně z důvodu nedostatku 

jiného, kvalitnějšího bydlení, jsou znevýhodněni navíc skutečností, že je na ně 

pohlíženo jako na jednotnou skupinu problémových osob, bez ohledu na to, že se 

někteří z nich pokouší svou tíživou situaci řešit. Pronajímatel, jímž je často sama obec, 

nereflektuje dostatečně jedinečnou situaci obyvatel, ale rozhoduje o nesourodé skupině 

jako celku bez ohledu na konkrétní problémy.  

Ač by se mohlo zdát, že může obec odsunem problematických obyvatel do 

periferní oblasti ušetřit, většinou dochází k extrakci ekonomické nadhodnoty z chudých 
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obyvatel.
33

 Je totiž téměř pravidlem, že v lokalitách jsou vyšší nájmy než v oblastech 

s kvalitnějším bydlením a často dochází k „vysávání“ systému dávek prostřednictvím 

institutu zvláštního příjemce dávky. Obyvatelé lokalit jsou dále zatíženi vyšší úhradou 

nákladů spojených s dopravou do oblastí s občanskou vybaveností, výjimkou nejsou ani 

zvýšené ceny v obchodech s potravinami a spotřebitelským zbožím. 

„Zásadní roli při řešení bytové situace obyvatel sociálně vyloučených romských 

lokalit hraje obecní bytová politika, která ovlivňuje vznik těchto lokalit, zároveň však 

může přispět k zabránění jejich šíření či přímo iniciovat jejich zánik.“
34

  

 

4.2 Počet lokalit a jejich rozmístění v republice 

Podle výzkumu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a 

absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“, který zadalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí se na území ČR nachází 310 sociálně vyloučených romských lokalit 

v celkem 167 obcích. Vzhledem k tomu, že průzkum se uskutečnil v letech 2005-2006 a 

od té doby žádný nový neproběhl, nemůžeme odhadnout, jak se díky dynamičnosti této 

oblasti ve skutečnosti změnily, nakolik a zda vůbec jsou výstupy tohoto výzkumu dnes 

ještě relevantní. Z výstupů tohoto výzkumu vychází interaktivní mapa sociálně 

vyloučených lokalit, kterou můžeme nalézt na internetových stránkách Evropského 

sociálního fondu ČR.
35

 „Z hlediska velikosti patří české sociálně vyloučené lokality 

mezi ty relativně nejmenší, okolo poloviny z nich tvoří jeden dům, 20% z nich tvoří 

čtvrť nebo část obce.“
36

  

Při pohledu na rozmístění velkých a nejvíce diskutovaných lokalit v regionech 

můžeme uvést, že jsou nejvíce koncentrovány v oblastech, jejichž obyvatelé po 

desetiletí nacházeli obživu v odvětvích, jakými jsou těžký průmysl, energetika či 

chemický průmysl. Tyto regiony (severní Čechy, oblasti uhelných pánví, severní 

Morava a Slezsko) jsou dodnes v nejrůznějších průzkumech hodnoceny jako nejhorší 

pro život, zejména pro svou celkovou strukturální zaostalost, která vyplývá 

                                                             
33 TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., Nové sociálně prostorové nerovnosti, 

lokální rozvoj a kvalita života, nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2012, ISBN 978-80-7380-370-0 
34 Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky Koncepce 

romské integrace 2010 – 2013, Praha 2010, ISBN 987-80-7440-022-3 
35 http://www.esfcr.cz/mapa/tabulka.html, navštíveno 4.11.2012 
36 TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., Nové sociálně prostorové nerovnosti, 

lokální rozvoj a kvalita života, str. 31, nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2012, ISBN 978-80-7380-370-0 
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z charakteristik životního prostředí, průměrné délky života, předčasné úmrtnosti, 

nedostatečného vzdělání obyvatel i vyššího výskytu sociálně patologických jevů. 

Například jen v Ústeckém kraji bylo podle tohoto výzkumu nalezeno 63 sociálně 

vyloučených lokalit a počet jejich obyvatel se orientačně pohyboval kolem 22000, 

zatímco například v jižních Čechách nalezneme lokalit 11 a v kraji Vysočina dokonce 

pouze 8. 

Přestože je stát nositelem ústavněprávních závazků, které mají zajistit všem 

lidem právo na uspokojivý život, nemá příliš možností na uplatnění vytyčených cílů 

v oblasti zajištění kvalitního bydlení pro své občany. Jedná se totiž o otázky řešené 

v rámci samostatné působnosti obcí a je tedy čistě na nich, jak s danou problematikou 

naloží a zda mají zájem a snahu jednotlivé lokality zkultivovat či podpořit občany tyto 

enklávy obývající při jejich inkluzivních snahách. Obce mohou prostřednictvím 

prostředků územního rozvoje a zejména vlastnictvím obecního bytového fondu zahájit 

politiku začleňování znevýhodněných skupin osob a současně zlepšit jejich životní 

podmínky. Mnohé obce a města však nezřídka zastávají názor, že nejlépe pořádek na 

svém území udrží vytěsněním „nepřizpůsobivých“ osob do okrajových oblastí 

s nekvalitním bydlením. Místo využití dobré praxe a podpůrných prostředků tak podpoří 

jejich sociální a prostorovou segregaci. Politickému vedení těchto obcí však nedochází, 

že ve výsledku je tento způsob boje proti sociálnímu vyloučení méně efektivní a ve 

svém výsledku i finančně náročnější. 

Pro boj proti sociálnímu vyloučení obyvatel těchto oblastí je stěžení existence 

Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách řízená přímo Úřadem vlády 

ČR. Jejím úkolem je eliminovat a bránit rozšiřování vyloučených lokalit, podporovat 

výměnu zkušeností mezi jednotlivými partnery a šířit příklady dobré praxe. Také 

podporuje vznik projektů měst a obcí, které jsou zaměřené na sociální integraci 

ohrožených obyvatel. „Existence upadajících (deprivovaných) částí měst a sociální 

začleňování (inkluze) jejich obyvatel je jedním z významných evropských sociálně 

kulturně ekonomických problémů.“
37

 Dokumentem, který se jimi zabývá, je Lipská 

charta o udržitelných evropských městech, přijatá v dubnu 2007, která jako hlavní 

prostředky boje proti sociálnímu vyloučení navrhuje především dosažení vyšší kvality 

                                                             
37 Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení, www.rynet.cz/romea/dokumenty/vychodiska_ 

strategie.pdf 

http://www.rynet.cz/romea/dokumenty/vychodiska_
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bydlení, podporu místní ekonomiky a lokálního trhu práce a důraz na vzdělávání dětí a 

mládeže.  

Prostředkem, který by měl pomoci stanovit a dosáhnout nejdůležitější cíle, jsou 

„Integrované plány rozvoje měst a obcí doporučované Lipskou chartou,“
38

 které by 

měly popsat silné a slabé stránky měst, městských částí a čtvrtí, definovat cíle rozvoje a 

jasnou vizi. Nedílnou součástí je koordinace vedoucí k vyváženému rozvoji oblasti a 

zapojení samotných obyvatel do formování jejich budoucího kvalitního domova.  

Také Rada vlády pro záležitosti romské menšiny ve své Koncepci romské 

integrace pro roky 2010 až 2013 nabízí možnosti řešení problematiky sociálně 

vyloučených lokalit. Podle tohoto dokumentu, který vznikl ještě pod vedením Michaela 

Kocába, coby ministra pro lidská práva, je třeba dosáhnout v oblasti bydlení 

následujících cílů: zabránit šíření sociálně vyloučených romských lokalit a prostorové 

segregaci jejich obyvatel, zvýšit dostupnost sociálního bydlení pro romské domácnosti 

s nízkými příjmy, snížit výskyt diskriminace a protiprávních praktik, které jsou vůči 

Romům na trhu s byty uplatňovány, a zároveň jim nabídnout praktickou podporu v 

případě řešení těchto situací, předcházet ztrátě bydlení u sociálně vyloučených 

příslušníků romských komunit v důsledku vzniku dluhů na nájmu. Prostředkem 

dosahování těchto cílů by měly být výše zmíněné Integrované plány rozvoje měst a obcí 

podle Lipské charty, díky nimž by mělo být možné předejít rozrůstání problematických 

oblastí a vzniku nových lokalit. 

 

4.3 Vznik sociálně vyloučených lokalit  

Většina sociálně vyloučených lokalit vznikla na počátku 90. let v důsledku 

postkomunistické transformace a uvolnění trhu nejen s nemovitostmi. Na dnešní situaci 

se podílely například restituce bytových domů a legitimní touha nových majitelů po 

zisku z pronájmu bytů, zánik státního systému přidělování bytů, nebo vzrůstající zájem 

bohatších lidí o bydlení v centrech měst. V důsledku těchto změn se objevila potřeba 

uvolnit kvalitní byty pro solventnější klienty a problematické rodiny, nebo ty, které 

diskriminující přístup majitelů bytů postavil jim naroveň, se musely odstěhovat do 

oblastí s nižší kvalitou bytů, z nichž se postupně staly sociálně vyloučené lokality.  
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Podle Martina Šimáčka vznikají „ghetta“ na periferiích měst „téměř výhradně z 

důvodu tzv. neplatičství.“
39

 Odsun lidí do lokalit bývá reakcí pronajímatele na 

dlouhodobé neplacení nájmu a služeb a následném vzniku extrémního dluhu na 

nájemném. Bylo by pochopitelné, kdyby lidem v tíživé finanční situaci bylo nabídnuto 

ne tak nákladné bydlení, aby byli schopni své povinnosti plnit. Bohužel však není 

výjimkou, že nájemné ve zdevastovaných bytech v lokalitě je stejné, ne-li vyšší než 

v původním bytě vyšší kategorie.  

Za jeden z nejdůležitějších faktorů vzniku lokalit mnozí badatelé označují 

takzvané předlužení. Jedná se o stav, kdy dlužníci (v našem případě často sociálně 

vyloučená rodina) nejsou schopni dostát svým závazkům z půjček. Často totiž dochází k 

situaci, kdy si sociálně vyloučený jedinec na sebe naváže několik úvěrů od 

nebankovních institucí, které sice nabízejí prostředky téměř bez jakýchkoliv požadavků 

na solventnost klienta, ale úrok, který za poskytnutí peněžní částky účtují je 

nestandardně vysoký. Finančně méně gramotní jedinci jsou tomuto řešení složité životní 

situace velmi přístupní i z důvodu časté touhy po okamžitém naplnění svých potřeb a 

orientaci na současnost, přitom si ne zcela uvědomují důsledky takového kroku. 

Předlužení rodin představuje velkou překážku nejen v jejich sociální integraci, ale 

rovněž v jejich zapojení do legálního pracovního procesu, protože při vysokém 

zadlužení se jedinci vůbec nevyplatí vykonávat výdělečnou činnost z toho důvodu, že 

většina prostředků z této činnosti směřuje na úhradu dluhů a četné exekuce. 

Další příčinou vzniku sociálně vyloučených lokalit je diskriminace na trhu 

s byty. Majitelé bytů mají vštípeno, že pokud svůj byt poskytnou k užívání lidem, které 

na základě určitých indikátorů, nebo i po předchozí zkušenosti, považují za rizikové, 

mohou se připravit na kolotoč neplacení nájmů, stížností ostatních nájemníků na 

nadměrný hluk a zhoršení hygienických podmínek v širokém okolí. Z toho důvodu jsou 

většinou určité rodiny odmítány z „preventivních“ důvodů. Přes existenci 

antidiskriminačních předpisů je toto počínání v praxi postihováno málokdy. 

Diskriminovaní jedinci nemají často ponětí o tom, že se mohou bránit, nebo si myslí, že 

by případná stížnost neměla žádný účinek.
40
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 ŠIMÁČEK, M. Jak vznikají česká ghetta 
40 data z průzkumu EU „Podmínky bydlení Romů a Travellerů v Evropské unii“ 



35 
 

K diskriminaci zejména romských rodin se vyjádřil i Veřejný ochránce práv 

v dokumentu „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné 

zacházení s žadateli o pronájem obecního bytu“, kde poukázal na to, že obec není ve 

stejné pozici jako běžný majitel bytu, jehož hlavním zájmem je zisk, ale má i povinnosti 

vůči svým sociálně slabším obyvatelům, jimž může dostát i tím, že zaručí rovný přístup 

k výběru uživatelů obecních bytů. S tímto souvisí i nedostupnost sociálního bydlení na 

úrovni obcí, které kvůli masivním privatizačním vlnám nemají dostatek vlastních bytů 

pro ubytování sociálně potřebných obyvatel, přestože je zřejmé, že získání kvalitního 

bydlení je pro mnoho rodin stimulem pro stabilizaci jejich situace, motivuje je 

k soběstačnosti a převzetí odpovědnosti za vlastní život.  

V posledních letech lze navíc zaznamenat přesun vyloučených rodin 

z městských lokalit na venkov, kde se jim úspěšněji daří získat bydlení do osobního 

vlastnictví. „V tomto případě však dochází ke zvýšení míry jejich prostorové segregace 

a často i k dalšímu sociálnímu propadu.“
41

  

 

4.3.1 Příklad špatné praxe 

Za příklad špatné praxe a důkaz toho, že vystěhování problematických obyvatel 

mimo obývanou část města, nebo dokonce do vzdálené lokality nevede k vyřešení 

situace, a už vůbec ne k integraci, můžeme jistě označit případ vystěhování vsetínských 

Romů do oblastí Jesenicka a Prostějovska.  

Ke zjištění stavu této skupiny bylo v roce 2010 provedeno šetření s názvem 

„Vystěhování Romů ze Vsetína na Jesenicko a Prostějovsko: Popis a analýza dopadů 

vystěhování na romské rodiny, práci obecních úřadů, krajské samosprávy a NNO 

působící v regionu“, jehož výsledky bychom mohli shrnout takto: rodiny, které byly 

zvyklé na činnost asistentů, kteří jim ve Vsetíně pomáhali řešit běžné životní situace, a 

k nimž měly důvěru, se po vytržení ze známého prostředí propadly na sociálním 

žebříčku ještě hlouběji především proto, že lokality, které jim byly vybrány za nový 

domov, byly v ještě horším stavu než původní pavlačový dům, z něhož se musely ve 

Vsetíně vystěhovat. Navíc se nacházejí na místě vzdáleném od zástavby, pracovních 

příležitostí a občanské infrastruktury, čímž došlo k dalšímu vyčlenění jejich obyvatel. 

                                                             
41

 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010, vypracovaná na základě usnesení vlády 

ze dne 14. června 2010 č. 461 Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, Září 2011 
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Další těžkostí, s níž se přestěhovaní obyvatelé musí potýkat, je zpřetrhání rodinných 

vazeb a navazující rostoucí závislost na pomoci z vnějšku.  

Analýza tedy dokazuje, že přestěhování „nepřizpůsobivých“ žádné řešení 

nepřineslo a navíc tímto krokem došlo ke zhoršení sociální situace nedobrovolně 

přesunutých lidí. Jako neblahý můžeme v návaznosti na výstupy tohoto výzkumu 

hodnotit i fakt, že v posledních letech byl zaznamenán přesun vyloučených rodin 

z městských lokalit na venkov, kde se jim úspěšněji daří získat bydlení do osobního 

vlastnictví. Podle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010, 

vypracované na základě usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 461 Radou vlády ČR 

pro záležitosti romské menšiny, Září 2011) dochází v tomto případě ke „zvýšení míry 

jejich prostorové segregace a často i k dalšímu sociálnímu propadu.“ 

 

4.4 Typy lokalit 

Z důvodu dynamičnosti a proměnnosti většiny lokalit nelze přesně ohraničit, 

určit a popsat jednotlivé typy sociálně vyloučených lokalit. Orientačně můžeme lokality 

rozdělit podle velikosti, nebo podle jejich umístění v prostředí města. V České republice 

můžeme nalézt hojně zastoupený typ lokalit, které se vyznačují reálným oddělením od 

okolní zástavby, stejně jako lokality, které se nacházejí v centrech měst. Typologií, 

které se zabývají sociálně vyloučenými lokalitami je několik, a tak jsem vybrala pouze 

následující. 

 

4.4.1 Typologie romských sídel 

Generalizovat z hlediska velikosti sociálně vyloučené lokality nelze - může se 

jednat o jednotlivý téměř neobydlený dům na okraji města, stejně tak o celou čtvrť nebo 

sídliště s několika tisíci obyvateli. Macura vytvořil jednoduchou typologii romských 

sídel
42

 a stanovil tři jejich typy: Roztroušená chudá obydlí, pro která je charakteristické, 

že vznikly po přidělení bytů v dané městské části. Pro další typ, Satelitní sídliště na 

krajích měst, je typické umělé sestěhování velkého množství obyvatel na menší plochu, 

do segregované části obce. Často pak dochází k úplné devastaci přiděleného bytového 

fondu a neobyvatelnosti budov. Posledním typem sídel je Větší koncentrace Romů v 
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 ŠIMÍKOVÁ, I., VAŠEČKA, I., Mechanismy sociálního vyčleňování Romských komunit na lokální 

úrovni a nástroje integrace, Barrister and Principal, FSS MUNI Brno, 2004, ISBN 80-7364-009-0 
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dělnických koloniích, které za socialismu poměrně dobře prosperovaly a nabízely 

kvalitní bydlení, ovšem dnes již tak kvalitní podmínky k životu neposkytují. 

 

4.4.2 Typologie podle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit 

Rozlišení typů lokalit je důležité i z toho hlediska, že existují různé způsoby 

zpětné inkluze do společnosti, schopnost jedince vymanit se z prostředí lokality je 

ovlivněna právě tím, v jakém typu lokality žije. Gabalova Analýza sociálně 

vyloučených romských lokalit uvádí následující typologii, která pracuje zejména 

s lidnatostí lokalit a měst, do jejichž oblasti vyloučená lokalita spadá. Na základě 

poměru lidnatosti konkrétní lokality a příslušného města se pokouší nalézt společné 

znaky, které jsou pro určitou skupinu typické. Nevýhodou této typologie je ovšem fakt, 

že příliš generalizuje zjištěné skutečnosti, které ve výsledku neodpovídají stavu lokalit 

v mnoha městech. Pracovníkům samospráv, kteří by z výstupů výzkumu chtěli vycházet 

při své práci, neposkytuje reálný obraz situace.  

 

a) Venkovské lokality 

GAC rozdělili venkovské lokality na dva typy: Relativně malou venkovskou 

lokalitu, pro kterou určili horní hranici sociálně vyloučených obyvatel na 50 jedinců, a 

to v obci s celkovým počtem obyvatel do 5000. U těchto venkovských oblastí je 

typické, že bytové jednotky, nejčastěji jeden dům nebo dokonce původně nebytové 

prostory v dezolátním stavu, vlastní soukromá osoba, nikoliv obec. V souvislosti 

s velikostí obce nebývají místní úředníci dobře obeznámeni s možnostmi integračních 

programů, děti z lokality nemívají ve vzdělávacích zařízeních k dispozici asistenta 

pedagoga. Podobně na tom jsou Relativně velké venkovské lokality, kde se nachází 

zhruba dvojnásobný počet vyloučených osob v poměru k celkovému počtu obyvatel 

obce než u malé lokality. 

 

b) Městské lokality 

Za relativně malou městskou lokalitu můžeme považovat oblast města o 

maximálně 50 000 obyvatelích, ve které žije až 100 sociálně vyloučených osob. Podle 

Analýzy je stav domů v takto vymezených lokalitách lepší než ve vesnických 

enklávách, jedná se většinou o činžovní doby ve vlastnictví obce a charakteristický je 
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zejména fakt, že tyto lokality vznikaly především řízeným sestěhováním rodin 

z lukrativnějších bytů. V čem ale můžeme nalézt velký rozdíl, jsou přístupy obcí 

k řešení problematiky. Relativně velká městská lokalita je v Analýze charakterizována 

podobně, ale objekty, jež obyvatelé využívají k životu, bývají vzhledem k jejich 

zvýšenému počtu, jehož horní hranice není pro tento druh lokalit stanovena, již celá 

sídliště, či komplexy domů. Z důvodu vyšší koncentrace problémových rodin se zde 

setkáváme se zvýšenou kriminalitou a častými závislostmi. 

 

c) Velkoměstské lokality 

Analýza za velkoměsto v českých podmínkách považuje obec s celkovým 

počtem obyvatel nad 50 000, ale charakteristickou oblast pro posuzování zastupuje 

stotisícové město. Relativně malou velkoměstskou lokalitu obývá kolem 150 

vyloučených lidí, často se jedná o nové oblasti vzniklé řízeným sestěhováním do 

ubytoven, bytovek nebo činžovních domů ve vlastnictví obce. Ve velkých městech 

často působí více než jedna nezisková organizace, která se zabývá pomocí lidem 

v lokalitách. Ve školách, kam děti dochází, bývá k dispozici asistent pedagoga, jehož 

přínos je v menších městech často podceňován. Relativně velké velkoměstské lokality 

s vyšším počtem exkludovaných obyvatel se opět potýkají se zvýšenou mírou 

kriminality a nejrůznějších závislostí. Podle výzkumu jsou ve velkých lokalitách lépe 

zajištěné základní lidské potřeby díky zachovalejšímu bytovému fondu, který však 

většinou vlastní soukromé subjekty, které do jeho obnovy neinvestují, a tím vytvářejí 

předpoklad jeho postupného chátrání. 

 

4.5 Život v lokalitách 

„V České republice neexistuje zvláštní právní úprava minimálních standardů pro 

přiměřené bydlení.“
43

 Dochází tak k situaci, kdy i rodiny s malými dětmi jsou donuceny 

k užívání naprosto nevhodných bytů za neúměrně vysoké nájemné.  

„Podle výzkumu MPSV z roku 2006 žilo ve vyloučených lokalitách cca 80 tis. 

obyvatel, a z toho téměř jednu čtvrtinu nelze považovat za Romy.“ Vzhledem k tomu, 

že pozdější studie zaznamenaly v enklávách nárůst obyvatel zejména romského původu 
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a následnou etnickou homogenizaci, můžeme dnes hovořit o tom, že z celkové romské 

populace, která čítá 150 – 200 tisíc členů, žije v sociálně vyloučených lokalitách více 

než polovina.
44

  

Způsob života v sociálně vyloučených oblastech můžeme s mírnou nadsázkou 

pojmenovat jako neustálý boj o přežití. Nejedná se pouze o boj uvnitř, mezi členy velice 

rozmanité skupiny, ale také o agresi směřovanou ven, proti okolnímu světu. 

„Neschopnost vyloučených efektivně participovat na ekonomickém, politickém, 

kulturním a sociálním životě společnosti totiž není jen jejich osobním rizikem, ale 

představuje i riziko pro společnost.“
45

 V rámci nalézání alternativních životních 

strategií, jež spočívají v nadužívání, či přímo zneužívání sociálních dávek, zadlužování, 

práci na černo a kriminálnímu způsobu života, dochází často u těchto lidí k naprosté 

ztrátě orientace v majoritním způsobu života a přijímání deviantního a kriminálního 

chování jako základní normy. Dochází také k expanzi zločinnosti do okolního prostředí, 

kde se bohužel nesetkává s patřičnou odpovědí veřejné správy, a tak se z okolních 

oblastí stává v důsledku zhoršování životních podmínek zóna, ze které původní 

starousedlíci migrují ve velkém. 

V souvislosti s popisem života v lokalitách vyvstává také otázka, nakolik jsou 

obyvatelé takto vyloučených lokalit soudržní, a zda je možné je vůbec nazývat 

komunitou. V majoritní společnosti existuje totiž mylná představa o tom, že v sociálně 

vyloučených lokalitách žijí lidé v soudržné komunitě, uvnitř které se odehrává 

specifická kriminalita, která je vnitřní záležitostí tohoto společenství. Podle Martina 

Šimáčka se lidé při hmotném nedostatku (někdy až boji o přežití) snaží sebezáchovně 

domoci lepšího postavení a větší šance na úspěch na úkor ostatních. V ghettech proto 

často panuje vysoká konkurence.
46

 V případě vyloučených lokalit se ovšem s jistou 

soudržností setkat můžeme zejména tehdy, když jsou její členové ohroženi takzvaně 

„zvenčí“ (viz situace v lokalitě Přednádraží v Ostravě z léta 2012, kdy se přes havarijní 

stav budov a bytů odmítli nájemníci vystěhovat a organizovaně začali zdevastované 

domy opravovat). Dnes jsou sociálně vyloučené lokality často složeny z nukleárních 
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rodin, i proto zde najdeme spíše konkurenční chování. V případě, kdy jsou rodiny 

vzájemně propojeny příbuzenskými svazky, je možné o jisté komunitě hovořit.  

S názorem Martina Šimáčka souhlasí i Ministerstvo vnitra ve svém Výzkumu 

kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na Sokolovsku, Mostecku a v Ústí nad 

Labem a okolí.
47

 Zejména v oblastech Ústeckého kraje je podle této studie typická tato 

charakteristika: „Sociálně vyloučené lokality jsou charakterizovány také vnitřní 

nesourodostí a spletitostí vztahů utvářených během několika desetiletí, zejména vlivem 

migračních vln z tzv. romských osad na Slovensku (50. léta, 70. léta a 90. léta a 

později). Starousedlické rodiny, které přišly ze Slovenska v prvních migračních vlnách, 

tvoří navzájem provázanou a solidární síť, jsou nositeli autority, vlivu a moci v 

lokalitách. Často jsou zakladateli různých sdružení a majoritní část populace, včetně 

nejrůznějších institucí, je obecně považuje za „bezproblémové“ jedince, s nimiž je 

možné komunikovat o problémech v daném místě. Odkrytím skutečných vztahů 

v lokalitách se však někdy ukáže, že tyto neformální autority jsou přímo napojeny na 

nelegální činnost různého charakteru (lichva, organizování prostituce či práce „na 

černo“, obchod s drogami apod.).“ Obyvatelé, kteří jsou v lokalitách poměrně noví 

oproti těmto starousedlíkům, tvoří velice nesourodou a vnitřně si konkurující skupinu, 

nejsou vzájemně příbuzní, a i proto mezi nimi žádné solidární sítě nejsou. Tito 

jednotlivci se poté často stávají oběťmi lépe organizovaných velkých rodin lichvářů a 

dealerů. 
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5. Pomoc v hmotné nouzi 

5.1 Systém sociálního zabezpečení 

Systém sociálního zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky, jejímž 

smyslem je pomocí různých nástrojů a opatření řešit sociální události obyvatel státu. 

Můžeme jej dnes rozdělit na tři základní okruhy, a to sociální pojištění, státní sociální 

zaopatření neboli státní sociální podporu a sociální pomoc, které se tato práce chce 

věnovat především. 

 

5.1.1 Sociální pomoc 

Tuto součást systému sociálního zabezpečení charakterizujeme jako poslední 

záchrannou síť, kterou se stát snaží pomoci obyvatelům, kterým hrozí propad na úplné 

sociální dno, a to i v případě, kdy se jedná o stav zaviněný. Součástí systému sociální 

pomoci jsou motivační prvky, které mají klienta přimět, aby se vlastními silami 

z nepříznivé situace dostal. Mnoho jich můžeme nalézt v zákoně č. 110/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi. Nárok na sociální pomoc vzniká na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, nikoliv ze zákona nebo na základě účasti na pojištění. Kromě 

pomoci v hmotné nouzi v systému sociální pomoci nalezneme i sociální služby a systém 

dávek sociální péče pro zdravotně postižené osoby.  

 

5.1.2 Historický kontext 

K pochopení dnešní situace a právní úpravy je důležitý kontext z nedávné 

historie. Po sametové revoluci přinesl konec řízené a paternalistické politiky sociálních 

jistot příležitosti sociálního vzestupu pro mnoho osob, ale i ekonomické obtíže pro 

významnou část populace.
48

 Zákonitě muselo dojít k vytvoření „záchranné sociální sítě“ 

kvůli zamezení pádu ohrožených obyvatel do pasti chudoby. Právě za tímto účelem 

došlo ke vzniku systému pomoci v hmotné nouzi, které je podle vyjádření Ministerstva 

práce a sociálních věcí na oficiálních stránkách „moderní formou pomoci osobám 

s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky 

k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje 

proti sociálnímu vyloučení.“
49

 Stěžejním principem tohoto systému je požadavek, aby 
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pracující člověk měl lepší životní podmínky než ten, kdo nepracuje, nebo se dokonce 

práci cíleně vyhýbá. 

 

5.2 Normativní rámec systému pomoci v hmotné nouzi 

 Rámec systému pomoci v hmotné nouzi je sestaven z předpisů různé právní síly. 

Nejvyšší právní sílu má podle právní teorie tradičně Ústavní pořádek České republiky 

v čele s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Na tyto nejsilnější právní 

předpisy navazují platné a účinné mezinárodní smlouvy, které byly ratifikovány 

Parlamentem České republiky, podepsány Prezidentem republiky a uloženy ve Sbírce 

mezinárodních smluv. Normami, které jsou všeobecně platné, avšak které musí být 

v souladu s Ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, jsou zákony České 

republiky. Na tyto dále navazují různé podzákonné předpisy vydávané vládou a 

ministerstvy. Souhrn těchto předpisů věnujících se vymezené problematice by měl 

podávat ucelený obraz a upravovat nástroje boje se sociálním vyloučením a chudobou. 

 

5.2.1 Ústavní pořádek ČR 

Právo na pomoc v hmotné nouzi je zahrnuto v předpisu nejvyšší právní síly – je 

součástí ústavního pořádku České republiky, konkrétně je obsaženo v ústavním zákoně 

č. 2/1993 Sb., Listině základních práv a svobod, která se v hlavě čtvrté věnuje 

hospodářským, sociálním a kulturním právům a v článku 30 stanoví právo občanů na 

přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele. 

Dále zaručuje každému, bez ohledu na občanství, právo na pomoc v hmotné nouzi, 

která je nezbytná k zajištění základních životních podmínek. Na základě tohoto 

ustanovení je možné označit Českou republiku za sociální stát. 

 

5.2.2 Mezinárodní smlouvy 

Mezinárodní smlouvou, která má podle článku 10a Ústavy České republiky
50

 při 

aplikaci přednost před vnitrostátním právním řádem a ve které je zahrnuta povinnost 

státu poskytnout pomoc nejen v hmotné nouzi, je Evropská sociální charta (jejíž 

ratifikační listina byla uložena v roce 1999), ke které se Česká republika připojila jako 

nástupnický stát České a Slovenské federativní republiky ve svém článku 13, který patří 

                                                             
50 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 
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k základním prvkům charty. K jejich dodržování se musely všechny státy, jež jsou 

stranami dohody, zavázat. Signatářské státy mají povinnost zajistit všem, kteří nemají 

dostatečné prostředky,  právo na sociální a lékařskou pomoc. 

 

5.2.3 Vnitrostátní právní předpisy 

Stěžejním vnitrostátním právním předpisem je v oblasti sociální pomoci zákon č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, účinný od 1. ledna 2007, který nahradil 

zastaralý zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Zahrnul do sebe i některé dávky 

sociální péče z vyhlášky č. 182/1991 Sb., která byla prováděcím předpisem zákona o 

sociálním zabezpečení a zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení. Oproti úpravě platné před rokem 2007 se zákon více zaměřuje na 

poskytování sociální péče lidem v hmotné nouzi, zaměřuje se nejen na pomoc jedincům, 

kteří jsou ohroženi chudobou, ale i na ty, kteří jsou ohroženi vyloučením ze společnosti 

například na základě své závislosti. Zákon se rovněž zabývá situací lidí zasažených 

živelnou pohromou, nebo v jiných mimořádných situacích vyžadujících okamžitou 

pomoc od státu. Snaží se přistupovat k řešení jednotlivých případů individuálně na 

základě potřeb oprávněných, reflektujíc jejich vlastní snahu o nápravu. Zákonná úprava 

dávek v hmotné nouzi nemá stanoven žádný vlastní systém řízení o dávkách, a proto se 

většinou řídí Správním řádem, odchylky od obecné úpravy jsou pouze minimální. Více 

prostoru věnuje tato práce Zákonu o pomoci v hmotné nouzi na následujících stranách. 

Se zákonem o pomoci v hmotné nouzi je nerozlučně spjat i zákon č. 110/2006 

Sb., o životním a existenčním minimu, kterým se zrušil stávající zákon č. 463/1991 Sb., 

o životním minimu a který určuje základní částky pro výpočet výše dávek pomoci 

v hmotné nouzi. Správné nastavení výše životního minima je velmi důležité nejen 

z toho důvodu, aby byli lidé pobírající dávky od něho se odvíjející stále motivováni 

k práci. Pracující jedinci a osoby, které chtějí své zhoršené postavení řešit, mají ze 

zákona totiž vyšší částku živobytí, která je stěžejní pro výpočet dávek pomoci v hmotné 

nouzi. Stanovení správné výše životního a existenčního minima je důležité i z toho 

důvodu, že se od nich odvozuje celkový počet obyvatel v hmotné nouzi a tím i výše 

celkových prostředků, které stát na boj s chudobou musí vynaložit. Životnímu a 

existenčnímu minimu se tato práce věnuje především v první kapitole, kde jsou 

vymezeny základní pojmy. 
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5.2.4 Podzákonné předpisy 

K upřesnění výkladu vybraných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi použijeme vyhlášku č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Upravuje obsah aktivizačních plánů, které 

stanoví například rozsah spolupráce klienta s pracovníkem úřadu práce, způsoby 

prokazování vlastní snahy o zvyšování příjmu vlastní prací. V § 2 vyhlášky je upraven 

obsah programů individuálního rozvoje, který se používá pro optimalizaci stavu osoby, 

která žádá o dávky mimořádné okamžité pomoci. Podle tohoto ustanovení je potřeba 

určit rozsah potřeb osoby tak, aby jí byly zajištěny základní potřeby, jako je například 

nocleh, strava, ubytování, doklady, nebo zdravotní péče a také rozsah kontaktu se 

zaměstnancem příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. §3 se zabývá zvýšením 

částky životního minima na základě nutnosti dietního stravování.  

 

5.2.5 Ostatní dokumenty 

Dalším dokumentem, který se zabývá bojem proti sociálnímu vyloučení, je 

Národní akční plán sociálního začleňování (NAPSI), který je národní verzí strategie 

boje států proti sociálnímu vyloučení a „současně základním prvkem Otevřené metody 

koordinace, která je nyní aplikována v politikách zaměstnanosti, sociální ochrany a 

sociálního začleňování a v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče.“
51

  

Národní akční plány jednotlivých států začaly vznikat na základě takzvaného 

Lisabonského procesu, jenž byl zahájen v březnu roku 2000 a jehož cílem bylo zvýšení 

konkurenceschopnosti Evropské unie a zlepšení jejího postavení a vlivu zejména 

v sociální soudržnosti, dynamice vývoje, trvale udržitelném rozvoji a vytváření nových 

pracovních míst. Na dalším summitu Evropské rady v roce 2005 došlo k revizi 

Lisabonské strategie, která upřednostnila otázky zaměstnanosti a růstu. Od roku 2006 

tedy státy předkládají NAPSI jako součást Národní zprávy o strategiích sociální ochrany 

a sociálního začleňován, zpracovává ji Ministerstvo práce a sociálních věcí. Míra 

dosažení vytyčených cílů se posléze hodnotí společně členskými státy.  

Zajímavým doplňkem plánu NAPSI je aktivita nestátních neziskových 

organizací pod názvem Rozvoj informovaného a participativního přístupu 

k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR., 
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takzvaný „NAPSI spolu!“, který vznikl v reakci na nedostatečné využívání možností 

NAPSI, jak jej navrhuje ministerstvo. Dává si za cíl zvýšit povědomí o Národním 

akčním plánu a „podpořit jej natolik, aby mohl hrát klíčovou roli v oblasti sociálního 

začleňování.“
52

  

 

5.3 Zákon č. 111/2007 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Jak již bylo zmíněno výše, záměrem zákonodárce při tvorbě tohoto zákona bylo 

sjednotit dávky pomoci v hmotné nouzi, zajistit lidem, kteří se v hmotné nouzi 

nacházejí, ochranu, pomoci jim s řešením tíživé životní situace zejména pomocí dávek a 

prostřednictvím sociální práce a sociálního poradenství, které ovšem není upraveno 

v tomto předpisu, ale v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

5.3.1 Zákonné prostředky řešení stavu hmotné nouze 

V zákoně není pojem hmotné nouze přesně legálně definován, ale ze znění 

počátečních ustanovení můžeme odvodit, že jde o stav, kdy osoba trpí nedostatkem 

prostředků k uspokojení svých základních životních potřeb. Systém dávek pomoci 

v hmotné nouzi by tedy měl tomuto nedostatku předcházet a řešit jej, pokud již vznikl. 

Zákon také stanovuje základní způsoby boje proti sociálnímu vyloučení. 

Nejviditelnějším prostředkem, který se uplatňuje v boji proti chudobě, jsou jistě 

peněžité dávky, pro které jsou striktně stanoveny podmínky nároku a okruh osob, které 

dávky mohou čerpat. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je kromě finanční 

pomoci i sociální práce založená na osobním kontaktu s klienty, poskytování informací 

a poradenství za účelem řešení jednotlivých případů a předcházení stavu hmotné nouze 

zejména proto, že se „sociální ochrana nemůže omezit pouze na dorovnání příjmů do 

určité úrovně. Velmi často je třeba ve prospěch jedinců, kteří se ocitli v příjmovém 

nedostatku, uplatnit rovněž zvláštní sociální služby, které pomohou jejich integraci.“
53

 

Výkon státní správy v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi zajišťují místně příslušné 

krajské pobočky Úřadu práce, ale určité úkoly, zejména týkající se sociální práce, jsou 

svěřeny obcím v samostatné působnosti.  
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5.3.2 Moderní prvky v zákoně o pomoci v hmotné nouzi 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi je považován za moderní právní úpravu proto, 

že v sobě neobsahuje pouze sankční a represivní mechanismy, ale zákonodárce 

zdůraznil zejména mechanismy motivující. Zásadním prvkem motivace a impulsem ke 

zlepšení vlastní životní situace je obligatorní hodnocení snahy osoby o zvýšení příjmu 

vlastní prací, využitím majetku a uplatněním nároků a pohledávek, kdy je člověk, který 

se snaží svou špatnou finanční situaci řešit svépomocí, zvýhodněn oproti laxním 

spoluobčanům tím, že je mu přiznán statut osoby v hmotné nouzi a po zásluze mu 

vzniká nárok na dávky.  

 

5.4 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Zákon zná tři druhy dávek pomoci v hmotné nouzi. Jsou jimi příspěvek na 

živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Pro výpočet výše dávky je 

stěžejní částka živobytí každého jednotlivce, který o ni žádá. „Na první dvě dávky je po 

splnění stanovených podmínek nárok, oproti tomu z dávek poskytovaných formou 

mimořádné okamžité pomoci je nároková pouze jediná, ostatní jsou fakultativní, tedy 

jejich poskytnutí závisí na posouzení příslušného orgánu.“
54

 Kromě motivačních 

mechanismů, které zákon nabízí a byly popsány výše, existují i represivní postupy, 

jimiž se částka živobytí osoby může snížit. Zákon rozlišuje v souvislosti se snížením 

částky živobytí tyto situace: osoba pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, dluží 

na výživném, nepředložila osobní akční plán, nebo nevyužila majetek. Za určité sankční 

opatření můžeme považovat i výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi pomocí poukázek, 

aby nedocházelo k jejich zneužívání. Když tyto represivní metody shrneme, je z nich 

patrný zájem zákonodárce postihovat jedince, kteří se nechtějí aktivně podílet na 

zlepšení svého postavení a finanční situace.  

Příjemce dávky nemá jen nárok na její výplatu, ale i určité a jasně zákonem 

stanovené povinnosti vůči správnímu orgánu, který o přiznání a výplatě dávek 

rozhoduje. Mezi takové povinnosti můžeme zařadit udělení souhlasu se sdělováním 

osobních údajů, jenž je podmínkou nároku na výplatu dávek (§41). Žadatel je dále 

povinen orgánu pomoci v hmotné nouzi „osvědčit skutečnosti rozhodné pro vznik 

                                                             
54

 BŘESKÁ, N., VRÁNOVÁ, L., Dávky pomoci v hmotné nouzi, str. 20, nakladatelství ANAG, 2. 

Aktualizované vydání k 1.7.2008 



47 
 

nároku na dávku“
55

 a dát písemný souhlas s ověřením těchto skutečností. Příjemce 

dávky musí správnímu orgánu dát na vědomí ve lhůtě osmi dnů změny ve skutečnostech 

rozhodných pro vznik nároku. Dále má jedinec povinnost dávky využívat k účelu, ke 

kterému jsou určeny. V případě zneužití existuje možnost stanovit náhradního příjemce 

dávky, který zajistí její správné využití. Při nesplnění shora uvedených povinností může 

zase dojít k zastavení výplaty, odnětí dávky, nebo udělení pořádkové pokuty.  

 

5.4.1 Příspěvek na živobytí  

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, kterou zákon 

vymezuje v §21 a následujících. Příspěvek na živobytí náleží osobě v hmotné nouzi či 

celé rodině při nedostatečném příjmu, jestliže její příjem a příjem společně 

posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky 

živobytí. Pokud by mělo na výplatu dávky nárok více společně posuzovaných osob, 

bude příspěvek vyplacen pouze jedenkrát, a to na základě dohody těchto osob. Společně 

posuzované osoby nalezneme pod §8 zákona o pomoci v hmotné nouzi a v §4 zákona 

111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, jsou jimi vždy rodiče a nezletilé 

nezaopatřené děti, manželé, rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené nebo 

zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány 

s manželem či se spolužijící osobou, jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou 

osob, jež písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své 

potřeby.  

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi částkou živobytí osoby 

či společně posuzovaných osob a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené 

náklady na bydlení, kterými se rozumí náklady maximálně do výše 30%, v Praze 35% 

příjmu osoby nebo okruhu společně posuzovaných osob. Příspěvek je určen a má být 

využit pro úhradu základních životních potřeb, jako je strava, ošacení a obuv, vzdělání 

dětí či doprava. Je většinou vyplácen měsíčně, za kalendářní měsíc, za který příjemci 

náleží. Pokud však existuje odůvodněná obava, že příjemce nedokáže s prostředky 

hospodařit, může mu úřad poskytovat dávku týdně, nebo i denně. 
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 BŘESKÁ, N., VRÁNOVÁ, L., Dávky pomoci v hmotné nouzi, str. 90, nakladatelství ANAG, 2. 

Aktualizované vydání k 1.7.2008 
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5.4.2 Doplatek na bydlení 

Hlava druhá Zákona se věnuje doplatku na bydlení. Nárok na tuto dávku vzniká 

těm jedincům, kteří jsou vlastníky nebo nájemci bytu, jestliže by jejich příjem po 

uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí 

byl nižší než částka živobytí osoby. Podobně je upravena dávka pro společně 

posuzované osoby pod písmenem b) téhož ustanovení. Důležitou podmínkou získání 

nároku na doplatek na bydlení je pobírání příspěvku na živobytí a zároveň příspěvku na 

bydlení podle §24 – 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Doplatek 

ovšem nebude přiznán, pokud osoba odmítne levnější bydlení, o které je povinna 

požádat obec, na jejímž území má trvalé bydliště. Zákon poskytuje ochranu a nárok na 

doplatek na bydlení i nezaopatřeným dětem, které byt sice neužívají z důvodu pobytu 

v ústavu či náhradní rodině, avšak na ně přešel nájem tohoto bytu. Ve výjimečných 

případech je umožněno poskytnutí doplatku na bydlení i žadateli, který nemá nárok na 

příspěvek na živobytí, nebo využívá jinou formu bydlení, například podnájemní vztah, 

nebo vztah na základě smlouvy o ubytování. Podobně jako u příspěvku na živobytí určí 

§33 odst. 7 podmínku pouze jednoho vyplácení dávky v okruhu společně posuzovaných 

osob. Pokud se tyto nedohodnou, která z nich bude dávku pobírat, určí oprávněného 

příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi. 

Odůvodněnými náklady, které se odečítají od příjmu, jsou podle §34 následující 

položky: nájemné a pravidelné úhrady za služby s bydlením spojenými, jako jsou na 

příklad platby za teplou vodu, úklid společných prostor a podobně, dále obdobné 

náklady spojené s vlastnickou a družstevní formou bydlení
56

 a prokazatelné nezbytné 

spotřeby energií. 

Doplatek na bydlení se poskytuje příjemci v peněžité formě, měsíčně, a to po 

uplynutí předmětného měsíce. Minimální výše poskytnutého příspěvku je 50,- Kč a 

v případě obav, že příjemce získané finanční prostředky nevyužije pro úhradu nákladů 

spojených s bydlením, může plátce dávku zaslat přímo pronajímateli, nebo 

poskytovateli služeb. 

 

                                                             
56 úhrada do fondu oprav je v současné době sporná, Ministerstvo práce a sociálních věcí konstatuje, 

že tato úhrada mezi odůvodněné náklady nepatří, ale v soudním řízení byla několika osobám přiznána 

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-

reseni/davky-na-bydleni/, navštíveno 9. 11. 2012 

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/davky-na-bydleni/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/davky-na-bydleni/
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5.4.3 Mimořádná okamžitá pomoc 

Mimořádná okamžitá pomoc je dávka pomoci v hmotné nouzi sloužící 

k eliminaci akutního stavu nouze u ohrožené osoby, který se musí bez odkladu řešit, 

poněvadž tato osoba nedovede situaci sama zvládnout. Jedná se o jednorázovou dávku, 

která je poskytována nezávisle na nároku z výše jmenovaných dávek a která řeší 

okamžitě tíživé situace stanovené zákonem. Nárok na její výplatu vzniká dnem, kdy je 

přiznána, je poskytována bezodkladně v peněžní, nebo i věcné formě. Hlava třetí 

Zákona je ve vymezení dávek mimořádné okamžité pomoci vcelku stručná, obsahuje 

jen dva paragrafy (§36 a §37), které při vymezení osob s nárokem na dávku odkazují 

k počátečním ustanovením zákona, zejména k §2. Zákon zná celkem pět případů, kdy 

má osoba nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Jsou jimi následující typy: 

a) Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení zdraví náležející osobě, které 

by, ač nemá nárok na doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí, mohla 

v případě neposkytnutí pomoci hrozit vážná újma na zdraví. Tuto dávku lze 

poskytnout ve výši doplňující příjem osoby do existenčního minima. Pokud 

osoba žádný příjem nemá, obdrží dávku ve výši tohoto minima. U 

nezaopatřeného dítěte se poskytuje částka ve výši životního minima. 

b) Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí je 

poskytována především osobám, které zasáhla živelná katastrofa, za 

předpokladu, že jejich finanční situace je taková, že si nedokážou pomoci 

vlastními silami. Dávku může úřad poskytnout až ve výši patnáctinásobku 

životního minima, což znamená, že je zde poměrně velký prostor pro správní 

uvážení orgánu. Vyplácí se však jen jedné osobě z okruhu společně 

posuzovaných osob. 

c) Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje se 

vyplácí osobám, které vzhledem ke svým sociálním a majetkovým poměrům 

mohou mít vážný problém při úhradě správního poplatku spojeného se ztrátou 

osobních dokladů, nutným noclehem či ztrátě peněžních prostředků. Dávku 

může orgán poskytnout až ve výši tohoto jednorázového výdaje. 

d) Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo neodůvodněných 

nákladů slouží k pokrytí situací, kdy nemajetná osoba nemá dostatek prostředků 
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na koupi nebo úhradu opravy předmětu dlouhodobé potřeby, nebo na úhradu 

spojenou se vzděláváním a zájmovou činností nezaopatřených dětí. Výše 

výplaty této dávky je omezena na desetinásobek životního minima jednotlivce 

při čerpání v jednom kalendářním roce. 

e) Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením 

řeší tíživou situaci osob, které se potřebují po návratu ze zařízení, které je 

izolovalo od společnosti (výkon trestu, dětský domov, léčebna chorobných 

závislostí a podobně) opětovně začlenit do společnosti. Dávka je poskytována ve 

výši až 1000,- Kč, ale pokud je během kalendářního roku vyplácena opakovaně, 

nesmí být výsledná částka vyšší, než činí čtyřnásobek životního minima 

jednotlivce. 

 

5.5 Vybraná ustanovení zákona 

Zákon jako takový je členěn do sedmi částí, a to části první, která obsahuje 

úvodní ustanovení, části druhé vymezující některé pojmy, v části třetí nalezneme úpravu 

všech tří dávek (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou 

pomoc), čtvrtá část se věnuje opět dávkám, tentokrát společným ustanovením. Pátá část 

upravuje organizaci a řízení o dávkách. V šesté a sedmé části nalezneme zmocňovací, 

přechodná a závěrečná ustanovení. Celý zákon obsahuje 83 paragrafů.  

V §1 je stanoven předmět úpravy tohoto zákona, a to poskytování pomoci k 

zajištění základních životních podmínek  fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné 

nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Podle druhého odstavce má 

každý nárok na sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu 

předcházení, což koresponduje s názory odborníků na správné poskytování pomoci 

osobám zasaženým chudobou, která se nemůže soustředit pouze na poskytování 

peněžních prostředků. 

 

5.5.1 Osoba v hmotné nouzi 

V hmotné nouzi se osoba ocitá tehdy, když příjem její a společně posuzovaných 

osob nedosahuje po odečtení nákladů na bydlení částky živobytí (podle §24 se částkou 

živobytí rozumí většinou částka existenčního minima, s výjimkou nezaopatřeného 

dítěte, u kterého se existenční minimum nepoužije a na jeho místo nastoupí minimum 

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/
http://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/
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životní, které je vyšší a u dítěte použitelné (nezaopatřenost dítěte se podle §18 posuzuje 

na základě zákona o státní sociální podpoře), jestliže sice dosahuje i spolu s příspěvkem 

na živobytí částky živobytí, ale nedokáže pokrýt náklady na bydlení a služby s ním 

bezprostředně spojené. Dále se použije pokud osoba sice nesplňuje předchozí 

podmínky, ale hrozí jí s přihlédnutím k jejím příjmům a celkovým poměrům v důsledku 

nedostatečného zabezpečení základních potřeb újma na zdraví. §2 dále stanoví, že za 

osobu v hmotné nouzi je nutné považovat i jedince, kterého postihla vážná mimořádná 

událost spočívající například v živelné pohromě, požáru či jiném neštěstí. O osobu 

v hmotné nouzi se jedná i tehdy, když tato nemá dostatečné prostředky pro 

jednorázovou úhradu zejména správního poplatku při výjimečných událostech, jakou je 

například ztráta dokladů, nebo na opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé 

potřeby. V poslední řadě jsou za osoby v hmotné nouzi považovány osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, které se po dlouhodobé izolaci vrací zpět do společnosti. 

Zpravidla se jedná o jedince propuštěné z výkonu trestu, detence, léčebny pro léčbu 

závislostí, ústavní výchovy a podobně.  

Naproti tomu §3 vymezuje okruh osob, které v hmotné nouzi nejsou. Stav 

hmotné nouze vylučuje situace, kdy jedinec není v pracovním nebo obdobném poměru, 

nevykonává výdělečnou činnost a současně není hlášen v evidenci úřadu práce jako 

uchazeč o zaměstnání, pokud se nejedná o osoby, které si vlastní prací příjem zvyšovat 

nemusejí a tato podmínka se u nich nezkoumá podle §11, odstavec 3. Dále v hmotné 

nouzi není osoba, která sice v evidenci uchazečů figuruje, ale bez závažného důvodu 

odmítla nabízenou práci nebo neprojevuje snahu si příjem zvýšit vlastním přičiněním. 

Zde můžeme pozorovat jeden z motivačních mechanismů tohoto zákona. Dochází 

k jasnému zvýhodnění osob, které vykazují snahu se z tíživé situace dostat a dávají 

najevo chuť se znovu zapojit do společnosti.  

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním je upraveno v §11, rozumí se jím zajištění 

příjmu vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek, nebo prodej či jiné 

použití majetku, v čemž můžeme vidět další způsob motivace. Zákon o životním a 

existenčním minimu v souvislosti s vlastní výdělečnou činností jedinců tyto osoby opět 

zvýhodňuje tím způsobem, že pro výpočet životního a existenčního minima jsou příjmy 

započítávány jen zčásti, a tím vzniká nárok na dávky v hmotné nouzi snáze i osobám, 

které pravidelný příjem, i když velmi nízký, mají. Poněkud represivnějším opatřením 
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pro zvyšování dobrovolné zaměstnanosti pobíratelů dávek byla pak skutečnost, že Úřad 

práce mohl od 1. 1. 2012 osobu, která byla v evidenci uchazečů o zaměstnání 

nepřetržitě déle než 2 měsíce, vyřadit z evidence, pokud odmítla nabídku vykonávat 

veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně. Toto ustanovení zákona však 

pozbylo platnosti v okamžiku, kdy Ústavní soud zrušil tuto tzv. veřejnou službu a 

povinnosti s jejím výkonem spojené svým nálezem ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. 

ÚS 1/12.
57

 

Při hodnocení využití majetku osoby, která podala žádost o výplatu dávek, je 

pracovníky orgánu pomoci v hmotné nouzi vždy zjišťováno, zda osoba, která má zájem 

dávky pobírat, využitelný majetek vlastní. Nárok na příspěvek na živobytí je přímo 

vázán na to, zda osoba majetek zcizila, či ne. Pokud se jedinec majetku pro zvýšení své 

životní úrovně vzdát nechce, je příspěvek odejmut šestý měsíc od jeho přiznání. 

Dalším aspektem při posuzování, zda je jedinec ve stavu hmotné nouze, který je 

zákonem zohledněn, je zanedbávání povinné výchovy dětí, kdy rodiče, kteří nezajistí 

povinnou školní docházku dítěte do vzdělávacího zařízení, rovněž v hmotné nouzi 

nejsou. V hmotné nouzi taktéž nejsou osoby nacházející se ve výkonu trestu, detenčních 

zařízeních či léčebnách chorobných závislostí.  

Zákonné vymezení osob, které jsou nebo nejsou v hmotné nouzi, je poměrně 

obsáhlé a můžeme si všimnout, že zákonodárce dal orgánům pomoci v hmotné nouzi 

poměrně širokou možnost správního uvážení zejména prostřednictvím hodnocení 

činnosti osob, které o dávky žádají. Pracovníci tedy musí každý případ jednotlivě a 

pečlivě posoudit, čímž je překonán zastaralý a neefektivní způsob paušální výplaty 

dávek pomoci v hmotné nouzi. 

 

5.5.2 Okruh oprávněných osob 

Dávky vyjmenované a popsané výše jsou poskytovány žadatelům ze zákonem 

určených podmínek. Jednou z nich je, aby byl žadatel zahrnut v okruhu oprávněných 

osob. Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má na základě znění §5, 

stanovujícího okruh oprávněných osob, nárok při splnění podmínek stanovených v 

zákoně o pomoci v hmotné nouzi každá osoba, která má na území republiky bydliště, 

která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, byl jí udělen azyl nebo 

                                                             
57 http://www.concourt.cz/clanek/7449, navštíveno dne 21.2.2012 

http://www.concourt.cz/clanek/7449
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doplňková ochrana. Další kategorií oprávněných osob jsou občané členského státu 

Evropské unie a jeho rodinný příslušník, pokud jsou hlášeni na území České republiky k 

pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nebo jim nárok vyplývá přímo z předpisu 

společenství. Za určitých okolností má nárok na tyto sociální dávky i cizinec a jeho 

rodinný příslušník.  

Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamžitou pomoc je širší, kromě 

osob uvedených v předchozím textu (oprávněné osoby pro příspěvek na živobytí a 

doplatek na bydlení) jsou oprávněnými osobami při splnění podmínek rovněž osoby 

pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V 

odůvodněných případech – je-li osoba vážně ohrožena na zdraví – může jí být 

mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, i když pobývá na území České republiky v 

rozporu se zákonem o pobytu cizinců. 

 

5.5.3 Společná ustanovení  

Čtvrtá část zákona se ve 22 paragrafech věnuje ustanovením společným pro 

všechny dávky.  Hned v úvodních ustanoveních však dělá zásadní rozdíl mezi 

příspěvkem na živobytí a doplatkem na bydlení na jedné straně a mimořádnou 

okamžitou pomocí na straně druhé. Na prvně jmenované dávky vzniká totiž nárok po 

splnění podmínek stanovených tímto zákonem, zatímco na mimořádnou okamžitou 

pomoc dnem, kdy byla příslušným orgánem přiznána. V dalších ustanoveních se zákon 

věnuje institutu zvláštního příjemce, který je aplikován v případech, kdy by se výplatou 

dávky nedosáhlo kýženého účelu, například když je dávka zneužívána, nebo příjemce 

nemůže dávku přebírat. Zvláštní příjemce, kterého ustanoví orgán pomoci v hmotné 

nouzi, musí prostředky použít ve prospěch příjemce dávky a zajistit její řádné využití. 

V případech zneužívání dávek se souhlas příjemce nevyžaduje, zato je nutný v případě, 

kdy příjemce nemůže dávky přijímat. 

 Dávky se poskytují podle §42 v peněžní nebo věcné formě, popřípadě může být 

vyplaceno kombinací obou těchto způsobů. Předpokladem výplaty ve věcné formě je 

důvodná obava, že by příjemce nevyužil dávku ke stanovenému účelu. Doplatek na 

bydlení je poskytován vždy v peněžité formě, ovšem pro zajištění řádného využití se 

může použít institut zvláštního příjemce bez souhlasu příjemce.  
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 V následujících ustanoveních zákon pojednává o řešení změny skutečností 

rozhodných pro nárok na dávku a její výplatu.  Těmito případy jsou například zvýšení či 

snížení nároku na dávky související se změnou výše posuzovaných příjmů či okruhu 

společně posuzovaných osob. §45 navíc řeší situace, kdy vznikl problém s vyplácením 

dávky, ať už vyplácenou neprávem, či nevyplácenou, odepřenou, nebo přiznanou od 

pozdějšího data. Dále je zde upraven přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo 

příjemce, přičemž nárok na dávky nejsou předmětem dědictví. Nárok na dávku nezaniká 

uplynutím času, avšak nárok na výplatu dávky zaniká, a to uplynutím tří let od jejího 

data výplaty. Nárok na dávky nemůže být postoupen, nelze jej dát do zástavy. Dávky 

nejsou předmětem dohody o srážkách a nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí, 

což ovšem nebylo vždy dodržováno na základě chybného výkladu místních samospráv. 

 Ustanovení §49, 50 a 55 stanovují povinnosti stran zúčastněných na procesu 

výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Příjemci dávek mají jasně stanovené povinnosti 

v oblasti poskytování informací a součinnosti příslušnému úřadu pomoci v hmotné 

nouzi, zejména se podrobit výzvě orgánu, osvědčit rozhodné skutečnosti pro výplatu 

dávky a podobně. Nesplnění těchto povinností může vést až k odmítnutí žádosti o 

dávku, popřípadě k zastavení výplaty či odejmutí dávky již přiznané. Jednáním 

žadatele, které spočívá zejména v úmyslném nepravdivém sdělení orgánu pomoci 

v hmotné nouzi, mohou být dokonce splněny zákonné podmínky spáchání přestupků 

podle §21 odst. 1, písmeno b) a c) zákona o přestupcích, za něž lze uložit pokutu až 

10 000,- Kč. Dále jsou zde stanoveny povinnosti státních orgánů, krajů, obcí a dalších 

osob při vzájemné komunikaci s orgány pomoci v hmotné nouzi. Hlavní povinností 

všech zaměstnanců orgánů pomoci v hmotné nouzi, státu, krajů a obcí je zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při rozhodování o dávkách, nebo 

v přímé souvislosti s ním.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Chomutov – současná situace a její příčiny 

Chomutov, který je od roku 2006 statutárním městem, se nachází na 

severozápadě České republiky v Ústeckém kraji, který spolu s krajem Karlovarským 

tvoří Region soudržnosti NUTS II.
58

 Město je jednou z 16 obcí s rozšířenou působností 

v kraji, k 1.1.2012 zde žilo 49.540 obyvatel, z toho 24.978 žen. Průměrný věk populace 

města činí 40,7 let.
59

 Chomutov tvoří aglomeraci s menším, asi 6 kilometrů vzdáleným 

Jirkovem, obě města jsou propojena společnou městskou hromadnou dopravou a 

vzhledem k podobné skladbě obyvatel řeší i podobné problémy v oblasti sociálního 

vyloučení. 

 

6.1 Průmysl 

Město Chomutov leží v oblasti s velmi rozvinutou průmyslovou výrobou, jejíž 

pozice se upevnila již v první polovině 19. století po vybudování železniční trati z Ústí 

nad Labem, kdy byly také uvedeny do provozu hnědouhelné doly, svoji činnost zahájily 

válcovny trub a také pobočka kladenské Poldi.  Průmysl má nezanedbatelný vliv na 

život obyvatel města dodnes, ačkoliv po Sametové revoluci došlo k jeho transformaci a 

soustředění na lehčí formy. Od devadesátých let docházelo k budování několika 

průmyslových zón na periferiích Chomutova, kam mnoho lidí dojíždí za prací. Přes tuto 

skutečnost jsou Severočeské doly, a.s. stále největším zaměstnavatelem chomutovských 

obyvatel. 

 

6.2 Obyvatelstvo 

Díky své poloze v pohraničí bylo před druhou světovou válkou obyvatelstvo 

Chomutova po mnoho let převážně německé. Po jejím skončení, na základě tzv. 

Benešových dekretů
60

, byla většina obyvatel německé národnosti odsunuta. Po odsunu 

sudetských Němců docházelo k novému osidlování pohraničí, do oblasti přicházeli 

zejména málo kvalifikovaní osídlenci z různých oblastí Čech, Moravy, Slezska a nastal 

                                                             
58 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011, str. 7, 

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1426960&p1=139363 
59 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/00002BD91A/$File/13011203.pdf, Český statistický úřad 
60 Dekrety prezidenta republiky, č. 5, 12, 16, 27, 28, 33, 71, 108/1945 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/00002BD91A/$File/13011203.pdf
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příliv Romů ze Slovenska, jejichž motivací bylo nalezení zaměstnání a obživy ve 

zdejších podnicích těžkého průmyslu. „Imigrace do českých zemí způsobila zpřetrhání 

tradičních rodových a rodinných vazeb, jemuž se ovšem snažily mnohé (romské) 

komunity bránit … „sestěhováním“ do určitých středisek,“
61

 jímž Chomutov bez 

pochyby je. V druhé polovině 50. let byl schválen zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém 

usídlení kočujících osob, který do velké míry potlačoval základní lidská práva a také 

specifický způsob života Romů. Přinutil tuto skupinu obyvatel, aby se vzdala svého 

životního stylu. V 60. a 70. letech již byly tyto komunity pevně ukotveny v prostředí 

majority a je možné říci, že jejich integrace byla na lepší úrovni, než je tomu dnes. 

Ovšem pouze z toho důvodu, že „v období tzv. socialistické výstavby převzal na sebe 

veškerou odpovědnost stát. Umožnil jim zejména plně využívat systém progresivních 

přídavků na děti, podporu v mateřství, zdravotních a sociálních dávek, zajišťoval jim 

téměř plnou zaměstnanost. S přijímáním těchto „vymožeností“ byla spojena jen 

minimální odpovědnost za vlastní osud, za zabezpečení rodiny a podobně.“
62

 Vznikla 

tak velká skupina obyvatel, která se nemusela na rozdíl od mnoha lidí zabývat 

existenčními záležitostmi své rodiny.  

Tento stav se změnil po roce 1989, kdy došlo vlivem transformace průmyslu a 

přechodu na jeho lehčí formy k masivnímu propouštění nekvalifikovaných sil, což 

ohrozilo ekonomickou stabilitu a soběstačnost mnoha rodin, zejména romských. Podle 

slov sociálních pracovnic Magistrátu statutárního města Chomutova jsou dnes činnosti 

zaměřené na poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám směřovány především 

do oblastí obývaných romskými obyvateli, tj. na sídliště na okrajích města a do několika 

lokalit v centru. Do jisté míry je tento stav pochopitelný, neboť „na rozdíl od příslušníků 

majority byli Romové od nepaměti do značné míry závislé na cizí pomoci a považovali 

– ve většině případů považují dodnes – tento stav za přirozený.“
63

 

 

                                                             
61 PAVELČÍKOVÁ, N., Sborník z mezinárodní vědecké konference Národnostní menšiny a jejich 

sociální pozice ve střední Evropě, str. 259, Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava, 1999, 

ISBN 80-86224-10-4 
62 PAVELČÍKOVÁ, N., Sborník z mezinárodní vědecké konference Národnostní menšiny a jejich 

sociální pozice ve střední Evropě, str. 259, Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava, 1999, 

ISBN 80-86224-10-4 
63 PAVELČÍKOVÁ, N., Sborník z mezinárodní vědecké konference Národnostní menšiny a jejich 

sociální pozice ve střední Evropě, str. 260, Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava, 1999, 

ISBN 80-86224-10-4 
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6.3 Vzdělání  

Chomutov nabízí svým obyvatelům celou síť vzdělávacích institucí. Město 

Chomutov provozuje 15 mateřských škol, dále se ve městě nachází 9 základních škol, 

z toho je jedna soukromá. Město dále zabezpečuje chod dvou speciálních škol 

s celkovou kapacitou 300 žáků. Krajský úřad Ústeckého kraje zřizuje na území města 6 

veřejných středních škol s různým zaměřením (gymnázium, střední průmyslová škola, 

obchodní akademie atd.), Dále je v Chomutově dostupné vysokoškolské studium, které 

zajišťuje pobočka ČVUT a detašované pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

(Ústí nad Labem). 

Přes poměrně rozsáhlou vzdělávací síť se Chomutov potýká s nízkým počtem 

obyvatel s vyšším vzděláním, nejen v souvislosti s tím, že místní pobočky vysokých 

škol nabízejí pouze část výuky. Často dochází k  migraci studentů do větších měst, 

zejména do místa jejich studia, kde po jeho ukončení nezřídka zůstávají i kvůli lepšímu 

uplatnění na trhu práce. Tím se vysvětluje skutečnost, že pouze 7% obyvatel města má 

vysokoškolské vzdělání. Téměř 20% obyvatel Chomutova má dokončenou pouze 

základní školu, či dokonce nemají žádné vzdělání
64

, což má díky nekvalifikovanosti 

potenciálních pracovních sil velký vliv i na vysokou míru nezaměstnanosti, která je pro 

město již mnoho let typická.  

Volnočasové aktivity dětí zabezpečuje Základní umělecká škola zřizovaná 

Magistrátem statutárního města Chomutov a Dům dětí a mládeže, jehož zřizovatelem je 

kraj. 

 

6.4 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je jedním z velmi důležitých aspektů sociálního vyloučení a 

nejen v Chomutově můžeme vidět, že je velmi palčivým problémem. Jak uvádí 

Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na sociální 

začleňování: „Zejména v lokalitách, kde existuje vysoká míra nezaměstnanosti, se ve 

větší intenzitě projevují problémy s výskyty rizikových jevů, jako je prostituce, 

gamblerství, trestná činnost, atd., občané se dostávají do dluhové pasti, což se projevuje 

v kvalitě bydlení, zdravého životního stylu, ve vytváření  živné půdy pro nelegální 

                                                             
64 Zdroj ČSÚ, www.scitani.cz 
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zaměstnávání a v charakteristických rysech šedé a černé ekonomiky.“
65 Nezaměstnanost 

se v posledních pěti letech se pohybuje v rozmezí 8,8% a 13,8%
66

, v současné době se 

její míra opět dotýká vyšší hranice. Počet nezaměstnaných ve městě byl v uplynulém 

roce 2012 přibližně konstantní - 9000 lidí, zatímco počet volných pracovních míst 

v žádném měsíci v letech 2010 - 2012 nepřesáhl 450. K velkému poklesu jejich počtu 

došlo mezi lety 2008 a 2009, kdy se snížilo množství volných pracovních míst 

přesahující 1000 pracovních pozic na necelou polovinu. Tento jev můžeme přičíst 

ekonomické krizi, která v tom období probíhala a přinesla s sebou zánik mnoha podniků 

v okolí. K poslednímu prosincovému dni v roce 2012 navíc ukončila v průmyslové zóně 

Triangl svůj provoz pobočka Panasonic zaměstnávající 600 lidí, takže se ani nedá 

očekávat, že by se situace na pracovním trhu v Chomutově a okolí v nejbližší době 

zlepšila. 

 

6.5 Sociální vyloučení ve městě 

 Celý Ústecký kraj, v němž město Chomutov leží, musí problematiku sociálního 

vyloučení řešit intenzivněji než ostatní kraje v České republice. Podle Analýzy sociálně 

vyloučených lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 

vypracovaného společností Gabal Analysis and Consulting
67

 a interaktivní mapy na 

stránkách Evropského sociálního fondu
68

 žije v Ústeckém kraji 21.000 – 22.000 

sociálně vyloučených obyvatel v celkem 63 lokalitách, což je mnohonásobně více než 

v krajích jiných. V samotném Chomutově se podle tohoto výzkumu nachází lokality tři, 

a to bytový dům v ulici Dukelská a dvě sídliště: Kamenná a Písečná. Celkem jsou 

obývané cca 4.000 sociálně vyloučenými občany. Většina z nich je podle průzkumu 

romského původu. Podle jiného průzkumu, který zajišťovala Agentura pro sociální 

začleňování
69

, je sociálně vyloučených lokalit hned devět. Tomuto tématu se práce 

věnuje v následující kapitole s názvem Sociálně vyloučené lokality v Chomutově. 

Dokumenty, které se sociálnímu vyloučení věnují, můžeme rozdělit na dvě 

úrovně, nadregionální a regionální. Mezi nadregionální řadíme Koncepci romské 

                                                             
65 Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na sociální začleňování 2013 – 

2015,  schváleno Zastupitelstvem města Chomutova usnesením č.171/2012 dne 26.11., 

http://www.chomutov-mesto.cz/dokumenty/ds-3820/p1=37131 
66 Okresní bulletin Úřadu práce, červenec 2012 
67 ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf 
68 http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html 
69 ŠPALLOVÁ, L., ŠOLKOVÁ, L.,Strategický plán sociálního začleňování Chomutov 2011 - 2013 
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integrace na období 2010 – 2012, schválená Vládou ČR dne 21. 12. 2004
70

, Základní 

dokument Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách pro podporu 

sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech
71

, Analýzu sociálně 

vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti
72

, 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011
73

. 

Regionálními dokumenty, jejichž zadavatelem či zpracovatelem je město, jsou kromě 

Rámcové strategie rozvoje města Chomutov do roku 2020
74

, Integrovaný plán rozvoje 

města a Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Chomutova
75

, jimiž se 

město mimo jiné snaží obsáhnout, popsat a řešit problém sociálního vyloučení. 

 

6.5.1 Činnost Agentury pro sociální začleňování v Chomutově 

Snaha o zlepšení životní situace svých obyvatel a optimalizace podmínek pro 

kvalitní život vyústila v přihlášení města do projektu Agentury pro sociální začleňování, 

od nějž si slibovalo řešení dlouhodobých problémů. 

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura) 

působí jako odbor Úřadu vlády od začátku roku 2008. Její pilotní fungování pod 

Úřadem vlády bylo v letošním roce posunuto do konce roku 2012 a dne 25.7.2012 

rozhodla vláda o prodloužení činnosti Agentury o další tři roky do roku 2015.
76

 

Nedlouhá spolupráce města s Agenturou začala fakticky 8. června 2010, kdy se 

na radnici konalo úvodní setkání Lokálního partnerství Chomutov. Město projevilo 

zájem se tohoto projektu účastnit na konci roku 2009, kdy také podalo svou přihlášku. 

Dalšími členy Lokálního partnerství se kromě města a Agentury staly následující úřady 

a organizace: 

 

- Člověk v tísni, o.p.s. 

- Úřad práce v Chomutově 

- Kuprospěchu, o.s. 

                                                             
70 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/koncepce-romske-integrace-na-

obdobi-20102013-71187/ 
71 http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture 
72 http://www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf 
73 http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1426960&p1=139363 
74 http://chomutov-mesto.cz/strategie-rozvoje-mesta/ds-24882/p1=37001 
75 http://chomutov-mesto.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-37708/p1=37039 
76 http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-agenture, navštíveno 6.12.2012 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-agenture
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- Oblastní charita Most 

- Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 

- Slovo 21 

- Rada Romů města Chomutova 

- Technické služby města Chomutova 

- Městský ústav sociálních služeb 

- ZŠ a MŠ Chomutov 17. Listopadu 

- ZŠ Chomutov, Písečná 

- ZŠ Chomutov, Školní.  

 

Hlavním cílem stanoveným na úvodním setkání bylo realizovat opatření ke 

zlepšení života obyvatel lokalit a tím i celého města za podmínky aktivní účasti vedení 

města i ostatních partnerů. Za hlavní oblasti činnosti lokálního partnerství byla zvolena 

témata bydlení, zaměstnanosti, prevence kriminality a zlepšení sociálních služeb.
77

 

Agentura ke spolupráci s Chomutovem svolila i přesto, že v roce 2009 hlasitě 

kritizovala postup města při vymáhání pohledávek formou exekucí dávek pomoci 

v hmotné nouzi.   

Práce Agentury začala zmapováním sociálně vyloučených lokalit a potřeb jejich 

obyvatel, takzvanou situační analýzou. Dalším krokem bylo vytvoření Strategického 

plánu Lokálního partnerství, jenž byl dokončen již v červnu 2010 a následně byl 

předložen Radě města a zastupitelstvu, které jej však nepřijalo. Chomutov se tak stal 

prvním městem, které Plán zpracovaný Agenturou odmítlo
78

. „Po neschválení 

Strategického plánu opustila Agentura z rozhodnutí Monitorovacího výboru ke 30. 

lednu 2012 město Chomutov.“
79

 

Hlavním důvodem odmítnutí spolupráce bylo podle představitelů města a jejich 

tiskových zpráv opomenutí připomínek místních odborníků, k jejichž názorům 

pracovníci Agentury vůbec nepřihlédli, na základě čehož byly zkresleny výstupy 

výzkumu. Navíc vznikly rozpory ohledně autorství jednotlivých částí plánu, Agentura 

                                                             
77 http://www.socialni-zaclenovani.cz/tiskova-zprava-v-chomutove-zacina-pusobit-agentura-pro-socialni-

zaclenovani, 14.8.12 Tisková zpráva: V Chomutově začíná působit Agentura pro sociální začleňování 
78 http://www.socialni-zaclenovani.cz/chomutov-neprijde-o-dotace-kvuli-neprijeti-planu-agentury, článek 

publikován 9. 12. 2011 na serveru romea.cz 
79 Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, 

www.institut-urmo.cz 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/tiskova-zprava-v-chomutove-zacina-pusobit-agentura-pro-socialni-zaclenovani
http://www.socialni-zaclenovani.cz/tiskova-zprava-v-chomutove-zacina-pusobit-agentura-pro-socialni-zaclenovani
http://www.socialni-zaclenovani.cz/chomutov-neprijde-o-dotace-kvuli-neprijeti-planu-agentury
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však popřela, že by si nárokovala autorství jednotlivých aktivit zahrnutých ve strategii, 

jak tvrdili ve svých vyjádřeních zástupci města. Město si však stojí za tím, že proti 

sociální exkluzi bojuje vlastními prostředky a minimálně stejně efektivně jako 

Agentura, jejíž závěry pokládá za přinejmenším zkreslené.
80

 Oproti tomu názor 

zástupců Agentury je takový, že hlavním konfliktním bodem ve Strategickém plánu 

sociálního začleňování byl vysoký počet sociálně vyloučených lokalit a obava členů 

zastupitelstva o tržní ceny bytů v těchto oblastech. Výzkumníci, jejichž úkolem bylo 

zpracovat Strategický plán sociální integrace, nalezli v Chomutově celkem 9 oblastí, 

které splňují podmínky označení za sociálně vyloučenou lokalitu podle metodiky 

Analýzy sociálně vyloučených lokalit. Těmto lokalitám se věnuje kapitola 6. 

Jak ale uvádí studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy „Ve 

vztahu k Agentuře není bohužel příklad Chomutova ničím neobvyklým. Podobně jako v 

ostatních lokalitách neunesla Agentura skutečnost, že město navržené strategické 

dokumenty prostě nemusí akceptovat. Namísto toho, aby tento fakt přiměl Agenturu k 

ještě užší spolupráci v rámci Lokálního partnerství a změně Strategického plánu, aby 

byl pro město akceptovatelnější, jednoduše z Chomutova odešla“
 81

 

 

6.5.2 Názory Chomutovanů na problematiku sociálního vyloučení 

Ke zjištění názorů obyvatel Chomutova na problematiku sociálního vyloučení jsem 

vytvořila jednoduchý dotazník. Předem bych chtěla upozornit na to, že tento dotazník a 

následné hodnocení jeho výstupů záměrně nesplňuje parametry, které pro dotazník 

stanovuje teorie, ale je pouze rámcovým zjištěním povědomí obyvatel Chomutova o 

tomto problému.  

Dotazovaná osoba měla kromě svého věku, pohlaví a dosaženého vzdělání 

zodpovědět 4 otázky následujícího znění: 

 

1. Už jste se setkali s pojmem Sociální vyloučení: (Ano/Ne) 

2. Co si představíte pod pojmem Sociální vyloučení, jaké jsou jeho znaky? 

3. Jakých osob se podle Vašeho názoru Sociální vyloučení týká? 

                                                             
80 http://www.chomutov-mesto.cz/tiskova-zprava-neprijeti-strategickeho-planu-pro-socialni-zaclenovani-

neznamena-necinnost-mesta/d-1022031/p1=36839&query=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n, tisková 

zpráva ze dne 3.12.2011 
81 Studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, str. 90, IURMO (institut pro udržitelný 

rozvoj měst a obcí), www.intitut-urmo.cz, http://www.chomutov-mesto.cz/dokumenty/ds-3820/p1=37131 

http://www.chomutov-mesto.cz/tiskova-zprava-neprijeti-strategickeho-planu-pro-socialni-zaclenovani-neznamena-necinnost-mesta/d-1022031/p1=36839&query=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n
http://www.chomutov-mesto.cz/tiskova-zprava-neprijeti-strategickeho-planu-pro-socialni-zaclenovani-neznamena-necinnost-mesta/d-1022031/p1=36839&query=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n
http://www.intitut-urmo.cz/
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4. Znáte v Chomutově nějaké sociálně vyloučené lokality? 

 

Respondentů odpovědělo 76, zhruba polovinu z tohoto počtu tvořili studenti Střední 

průmyslové školy Chomutov ve věku 16 – 19 let, dále jsem oslovila věkově i 

vzdělanostně různorodou skupinu obyvatel Chomutova. Očekávala jsem, že většina 

respondentů odpoví na první otázku kladně, což se také stalo. Pouze dva jedinci zvolili 

variantu „Ne“ a od této odpovědi se odvíjela i skutečnost, že dále ve vyplňování 

nepokračovali.  

 Druhá otázka již nutila respondenty k zamyšlení a až na několik výjimek, jejichž 

autoři žádný znak sociálního vyloučení neznali, každý jmenoval alespoň jeden znak 

sociálního vyloučení. Nejčastější odpovědi akcentovaly ekonomický aspekt sociálního 

vyloučení spolu s nezaměstnaností, kriminalitou, pobíráním dávek a životem v „ghettu“. 

Některé odpovědi vyzněly poměrně nesnášenlivě, když jmenovaly jako znaky 

sociálního vyloučení parazitování Romů na většinové společnosti, neochotu se 

přizpůsobovat a lenost.  

 V odpovědích na třetí otázku, která se zaměřila na osoby ohrožené, či zasažené 

sociálním vyloučením, vyplynul nejzřetelnější rozdíl ve vzdělání jednotlivých 

respondentů. Vypozorovala jsem souvislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a 

„protiromskou“ odpovědí. Zatímco mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním byl pouze 

jeden člověk, který odpověděl, že se sociální vyloučení týká Romů, u jedinců se 

základním vzděláním byla takových autorů bez ohledu na věk více než polovina. 

Dalšími osobami, které byly často jmenovány v odpovědi na otázku č. 3, byli 

bezdomovci, drogově závislí, příslušníci menšin, osoby pobírající sociální dávky nebo 

lidé s nízkým vzděláním a kvalifikací.  

 Otázka týkající se chomutovských sociálně vyloučených lokalit byla většinou 

respondentů zodpovězena shodně, a to tak, že sociálně vyloučenými lokalitami 

v Chomutově jsou ulice Dukelská (někteří dokonce konkretizovali, která část ulice) a 

Kadaňská. Dalšími častěji uváděnými lokalitami byla sídliště směrem k Jirkovu, to 

znamená Březenecká, Písečná, Kamenná a Zahradní. Některé osoby vyjmenovaly 

dokonce 3 nebo 4 problémové oblasti. Ojediněle se v odpovědích objevily například 

ulice Selská, či Karla Buriana, které nejsou tak známé, a respondenti, kteří je zmínili, 

s nimi mají nejspíše osobní zkušenost. 
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 Musím říci, že mě výsledky tohoto průzkumu poměrně překvapily. Vzhledem 

k tomu, jaká je v posledních letech nálada ve společnosti v souvislosti s diskriminací, 

nesnášenlivostí a sníženou tolerancí odlišného chování sociálně znevýhodněných 

jedinců nejen v severočeském regionu, jsem očekávala od respondentů větší agresivitu 

při zodpovídání otázek. Osoby, které na otázky odpovídaly, používaly většinou 

neutrálně zabarvená slova, u žen a jedinců s alespoň středním vzděláním se objevovala 

snaha otázku zodpovědět velmi obsáhle, výstižně a podrobně. K výsledkům, které mne 

překvapila negativně, patří protiromské reakce nejmladších respondentů. Nezřídka se 

v nich objevovaly názory, že si za své postavení mimo společnost mohou lidé ohrožení 

a postižení sociálním vyloučením (podle této skupiny respondentů „Cikáni“, nebo ještě 

hůře „Cigoši“) sami a že jejich situace je pouze důsledkem lenosti a nepřizpůsobivosti. 

Doufám, že jejich postoj je pouze odrazem mladického radikalismu, který je v jejich 

věku běžný. 

Předpokládala jsem také, že více osob bude mít problém jmenovat základní 

znaky sociálního vyloučení. Většina respondentů jmenovala jenom jeden nebo dva 

znaky, ale myslím si, že to bylo zaviněno tím, že dotazník chtěli mít vyplněný co 

nejdříve a nechtěli odpovídáním strávit příliš mnoho času. Musím říci, že jako rodačku 

z Chomutova mne výsledek dotazníku příliš nepřekvapil. Xenofobní reakce především 

mladých lidí a částečnou neinformovanost všech spoluobčanů jsem očekávala. Smutné 

je to, že hodně lidí zřejmě i pod tíhou svých osobních problémů vidí situaci sociálně 

vyloučených obyvatel jako jimi zaviněný stav, na který spořádaní občané, kteří pracují a 

platí daně, doplácí. 
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7. Sociálně vyloučené lokality v Chomutově 

V bývalém okrese Chomutov můžeme podle oficiálních údajů poskytnutých 

orgány Ústeckého kraje
82

 najít deset sociálně vyloučených lokalit, z nichž se tři 

nacházejí přímo na území města. Dá se říci, že sociálně vyloučené, nebo alespoň 

rizikové lokality jsou rozmístěny po celém území města, i když v jeho severovýchodní 

části, která je zastavěna především panelovými domy tvořícími rozlehlá sídliště, je 

zvýšená koncentrace problémů znatelná i vzhledem k vyššímu počtu obyvatel, kteří tam 

žijí. Jak uvádí studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, kterou 

vypracovával Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí: „Za jisté specifikum 

Chomutova v oblasti sociálního začleňování lze považovat skutečnost, že sociálně 

vyloučené osoby nejsou ve městě koncentrovány na několika místech, nýbrž žijí v 

různých částech Chomutova, aniž by však tvořily větší ucelené uskupení.“
83

 

Celkový počet sociálně vyloučených obyvatel se odhaduje často podle počtu 

osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto jsou vypláceny v průměrném 

počtu 2.500, ale podle odhadů magistrátu je skutečný počet sociálně vyloučených osob 

mnohem vyšší.
84

 V této kapitole budu pracovat se čtyřmi různými pojetími sociálně 

vyloučených lokalit v Chomutově podle toho, jak je hodnotí v nedávné době zpracované 

studie. Každá ze studií, ze kterých jsem čerpala, používá jinou metodiku označování 

lokalit, proto jsem si za stěžejní studii zvolila Analýzu rizikových lokalit v Chomutově 

z roku 2012, a to z několika důvodů: je nejaktuálnější, byla zpracována lidmi, kteří 

mohou díky svým zkušenostem a zainteresovanosti poskytnout hodnověrný obraz reálně 

vyloučených i rizikových lokalit, čerpá z ověřitelných informačních zdrojů a má za úkol 

pouze popisovat, nenabízí řešení a nepracuje s žádnými subjektivními dojmy 

výzkumníků jako například neschválený Strategický plán. 

 

 

                                                             
82 http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1648560&p1=96797, 

navštíveno dne 22.12.2012 
83 Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, str. 

85 www.institut-urmo.cz 
84 Studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, IURMO (institut pro udržitelný rozvoj 

měst a obcí), www.intitut-urmo.cz,  

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1648560&p1=96797
http://www.intitut-urmo.cz/
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7.1 Analýza rizikových lokalit v Chomutově, duben 2012 

Jednou ze studií, která se zabývá sociálně vyloučenými lokalitami, je Analýza 

rizikových lokalit v Chomutově
85

, zpracovaná v dubnu 2012 Odborem sociálních věcí 

Magistrátem města Chomutova. Analýza je pouze popisem aktuálního stavu oblastí a 

počtu rodin závislých na dávkách. Zpracovatelé této studie raději než se souslovím 

sociálně vyloučená lokalita pracují s pojmem „riziková lokalita“ nebo „lokalita s vyšší 

mírou rizikových faktorů pro vznik sociálního vyloučení“
86

. Jak mi totiž vysvětlila 

vedoucí tohoto odboru, Bc. Kamila Faiglová, mnoho chomutovských odborníků a 

pracovníků ve službách sociální prevence nesouhlasí s všeobecným rozšiřováním a 

nadužíváním pojmu sociálně vyloučená lokalita, zejména v souvislosti s celými sídlišti, 

kde vedle problematických jedinců žijí ve velkém zastoupení i příslušníci majoritní 

společnosti, u kterých nelze žádné projevy sociálního vyloučení pozorovat. Nenajdeme 

zde žádné znaky prostorového vyloučení obyvatel, které bývá nejviditelnějším 

projevem sociální exkluze vůbec. Studie Magistrátu se zaměřila na oblasti, ve kterých 

nadprůměrný počet obyvatel (nad 20%) pobírá nepojistné sociální dávky (dávky pomoci 

v hmotné nouzi a testované dávky státní sociální podpory) a jejich nevysoká životní 

úroveň je právě na nich závislá. Dalším aspektem zahrnutí oblasti do studie byla 

zvýšená nezaměstnanost. Studie celkem zmapovala devět lokalit, ale zpracovatelé 

zásadně nesouhlasí s tím, že by šlo o sociálně vyloučené lokality podle obvyklého pojetí 

prezentovaného například Agenturou pro sociální začleňování. Těmito lokalitami jsou: 

- Lokalita „okolí nemocnice“ 

- Lokalita „střed města“ 

- Lokalita „Černý vrch, Domovina“ 

- Lokalita „sídliště Jitřenka“ 

- Lokalita „sídliště Severka + ulice Za Zborovskou“ 

- Lokalita „sídliště Březenecká“ 

- Lokalita „sídliště Kamenná“ 

- Lokalita „sídliště Zahradní“  

- Lokalita „sídliště Písečná“ 

                                                             
85 http://www.chomutov-mesto.cz/dokumenty/ds-3820/p1=37131 
86 Studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, IURMO (institut pro udržitelný rozvoj 

měst a obcí), www.institut-urmo.cz, str. 86 

 

http://www.institut-urmo.cz/
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První dvě jmenované oblasti jsou zastavěny staršími činžovními domy 

typickými pro centrum města. Jedná se převážně o cihlové budovy, některé dokonce 

zateplené, vlastněné převážně soukromníky, jimž nájemníci odvádějí nájemné. Několik 

domů je vlastněno Společenstvími vlastníků jednotek a tyto jsou většinou v lepším 

stavu (vyměněná plastová okna, vstupní dveře) a jsou ve městě rámcově považovány za 

„dobrou adresu.“ Obyvatelé těchto lokalit jsou často ukrajinští dělníci s rodinami a 

slabší sociální vrstvy obyvatel, kteří si ovšem své povinnosti vůči vlastníkům domů 

většinou uvědomují a snaží se je plnit. Celkově není tato oblast považována za tolik 

problémovou jako například velká sídliště, avšak jedna konkrétní výjimka zde je: 

v Chomutově proslulá Dukelská ulice, která je podle mnoha studií ukázkovou sociálně 

vyloučenou lokalitou se všemi atributy. V této lokalitě se nachází několik budov 

(zejména č.p. 1582 a č.p. 1622), kde jsou převážně koncentrovány velice chudé rodiny. 

Byty jsou cíleně pronajímány jako sociální bydlení Chomutovskou bytovou a.s. 

(akciová společnost vlastněná městem Chomutov), téměř 99% místních obyvatel je 

závislých na sociálních dávkách a dlouhodobě nezaměstnaných. Donedávna zde 

fungovaly dokonce tzv. unimo buňky, kam byly v období vedení města Ivanou 

Řápkovou řízeným sestěhováním přesunuty celé rodiny neplatičů. Dukelskou ulici 

považuje Magistrát za jedinou opravdovou sociálně vyloučenou lokalitu v celém 

Chomutově.
87

 Lokalita je umístěna za železničním přejezdem na okraji města, linka 

městské hromadné dopravy zde sice vede, ale autobusy často nestaví. Pěšky je centrum 

města dosažitelné cca za 10 minut chůze. V minulosti zde působily v oblasti 

poskytování sociálních služeb především nestátní neziskové organizace, dnes o lokalitu 

pečuje terénní sociální pracovnice z Odboru sociálních věcí Magistrátu Chomutov. 

Oblast Černý Vrch a Domovina jsou komplikovanou lokalitou nejen kvůli 

zvýšené koncentraci a celkovým počtům „nepřizpůsobivých“ obyvatel.  Ulice Kadaňská 

patří k oblastem, které jsou veřejností vnímány jako ghetto a „cikánská ulice“. 

Kadaňská není prostorově vyloučená, v ulici se dokonce nachází základní škola a 

nedaleko obchodní centrum. Cihlové domy v oblasti jsou však ve špatném stavu, kvalitě 

bydlení nesvědčí ani častá přeplněnost bytů, odpadky na ulici i na zatravněných 

                                                             
87 Studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, IURMO (institut pro udržitelný rozvoj 

měst a obcí), www.institut-urmo.cz, str. 86 

 

http://www.institut-urmo.cz/
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prostranstvích mezi domy. Policie tu řeší zejména časté výtržnosti místních obyvatel, 

vysokou míru drogové kriminality a prostituci.  

Sídliště Jitřenka a Severka nejsou rizikovými lokalitami jako celek, ale v oblasti 

se nachází několik jednotlivých budov, ve kterých žije větší počet nepřihlášených 

obyvatel, majitelé o ně nepečují a kolem budov se hromadí nepořádek.  

Sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná a Zahradní mají velmi podobnou 

charakteristiku. Sídliště tvoří sedmiposchoďové typizované panelové domy, jejichž 

výstavba se datuje do 70. až 80. let a jsou vlastněny převážně SVJ nebo bytovými 

družstvy. Právě na těchto sídlištích žije většina obyvatel města, a proto mi přijde 

nadsazené je označovat za sociálně vyloučené lokality jako celek. Pro sídliště je typická 

poměrně dobrá občanská vybavenost, obchody, zdravotní střediska, několik mateřských 

a základních škol, poměrně často jezdící městská hromadná doprava, s jejímž využitím 

se obyvatelé dostanou do centra města během dvaceti minut. Některé oblasti sídlišť jsou 

však hůře dostupné a zanedbané, obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, 

páchají častěji trestnou činnost, převážně drobnou majetkovou kriminalitu. 

    

7.2 Studie Sociální past II – Exekuce, duben 2009
88

 

Tato zpráva zpracovaná Agenturou pro sociální začleňování velmi kriticky 

reaguje na kauzu exekucí sociální dávek přímo před budovou chomutovského 

Magistrátu. Sociálně vyloučeným lokalitám se věnuje pouze okrajově, ale vyjmenovává 

tyto: 

- Dukelská ulice – bytový dům 

- Ulice Kadaňská 

- Sídliště Kamenná 

- Sídliště Písečná 

- Ulice Za Zborovskou 

- Ulice Dostojevského 

 

Zpráva o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na 

exekuční praxi se zaměřuje především na kritiku postupu orgánů města při vymáhání 

pohledávek, které se uskutečnilo v roce 2009. Město tehdy pověřilo exekutory, aby 

                                                             
88 www.romea.cz/dokumenty/chomutov-zprava.doc 
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finanční prostředky na pohledávky města plynoucí z nezaplacených pokut a poplatků od 

dlužníků vybírali hned poté, co si tito lidé vyzvedli dávku hmotné nouze tehdy ještě na 

Magistrátu. Zástupcům města se takový postup zdál být po právní stránce bez problémů, 

avšak Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu 2009 rozhodl, že tyto exekuce, které se 

týkaly cca 50 lidí
89

, byly nezákonné, protože dávky pomoci v hmotné nouzi nemohou 

podléhat výkonu rozhodnutí.  

 

7.3 Interaktivní mapy na stránkách Evropského sociálního fondu
90

 

Interaktivní mapy na těchto internetových stránkách umožňují každému přístup 

k informacím ohledně sociálně vyloučených lokalit v celé republice. Z celkového počtu 

63 zkoumaných lokalit Ústeckého kraje se podle zvolené metody výzkumu 

v Chomutově nacházejí tři: 

- Ulice Dukelská 

- Sídliště Kamenná 

- Sídliště Písečná 

Tvůrci map se soustředili kromě struktury lokalit a vybavenosti domů na statisticky 

zpracovatelné údaje, jako je například průměrný věk obyvatel, nejvyšší dosažené 

vzdělání, nezaměstnanost, docházka dětí do školy a podobně. Další část popisu lokalit 

se soustředí na činnost orgánů místní samosprávy i nestátních neziskových organizací, 

které v oblasti působí. Nevýhodou těchto map je, že výzkum, na němž jsou založeny, 

byl proveden v letech 2005 až 2006, a nedá se tedy říci, že by byl aktuální. Například 

se seznamem neziskových organizací nelze pracovat proto, že mnoho takových 

organizací již neexistuje, nebo nevyvíjejí žádnou činnost. 

 

7.4 Strategický plán sociálního začleňování 

Strategický plán sociálního začleňování vznikl na základě spolupráce Agentury 

pro sociální začleňování a ostatních subjektů Lokálního partnerství Chomutov, avšak 

nikdy nevešel v platnost. Tento Strategický plán nebyl pro tvrzené rozpory se 

skutečností (více v kapitole 1 praktické části) přijat zastupitelstvem města, které se jeho 

                                                             
89 Sociální past II – Exekuce, Zpráva o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova 

s důrazem na exekuční praxi, str. 30, Agentura pro sociální začleňování, www.socialni-zaclenovani.cz 
90 http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html 
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návrhem sice zabývalo, ale v dané věci nevydalo žádné rozhodnutí a spolupráce 

s Agenturou byla na základě jejího rozhodnutí ukončena. Následovala poměrně ostrá 

mediální, nepříliš konstruktivní výměna názorů primátora města, Jana Mareše, 

s představiteli Agentury, které bohužel pro vyhrocené emoce nevedly k vyřešení 

problému a pokračování spolupráce.
91

 Sociálně vyloučenými lokalitami podle tohoto 

plánu jsou následující: 

 

- Dukelská ulice 

- Sídliště Kamenná 

- Sídliště Písečná 

- Ulice Jirkovská č. p. 5001, č. p. 5003 

- Kadaňská ulice – Ubytovna pro neplatiče 

- Ulice Kadaňská a Palachova 

- Ulice Karla Buriana, Partyzánská a Selská 

- Ulice Zborovská 

- Ulice Bělohorská, 3 domy 

 

Bc. Kamila Faiglová, vedoucí odboru sociálních věcí, v rozhovoru, který jsem s ní vedla 

dne 1.2.2013, uvedla, že město očekávalo, že spolupráce s Agenturou přinese nové 

postupy, které město při svém způsobu řešení sociálního vyloučení nezná. K tomu 

bohužel nedošlo. Na druhou stranu činnost Agentury přinesla jistou institucionalizaci 

aktivit nově vzniklého Lokálního partnerství, což paní Faiglová hodnotí pozitivně.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Tiskové zprávy města ze dnů  7.2.2011, 30.1.2012, 13.2.2012:  http://www.chomutov-

mesto.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=5245&query=agentura+pro+soci%C3%A1ln%C3%AD+

za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD&submit.x=34&submit.y=2 
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8. Činnost Statutárního města Chomutova 

8.1 Základní subjekty sociální politiky města 

8.1.1 Odbor sociálních služeb 

Oblasti sociálních věcí se věnuje jeden z devíti odborů Magistrátu Statutárního 

města Chomutov. Organizačně je Odbor sociálních věcí (dále jen Odbor) rozdělen na 

dvě části, a to na Oddělení terénní sociální práce a Oddělení sociálně právní ochrany 

dětí. K 1. lednu 2013 byl celkový počet pracovníku Odboru 32 osob. Existence Odboru 

sociálních věcí je právně ukotvena v § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích a zřídila ho Rada Města Chomutova na základě schváleného organizačního řádu 

jako svůj výkonný orgán. Podle oficiálních stránek města
92

 zajišťuje tento odbor 

základní sociální poradenství, sociálně-právní ochranu dětí, opatrovnictví a sociální 

pohřby. To vše na úseku samosprávy, přenesené působnosti a výkonu státní správy obce 

s rozšířenou působností. 

V praxi je nejvíce viditelnou a podle vedoucí Odboru Bc. Kamily Faiglové také 

nejdůležitější činností prevence sociálně patologických jevů při výkonu terénní sociální 

práce. Obě oddělení Odboru spolu proto úzce spolupracují, hlavním cílem jejich 

spolupráce je odstranění deviantních vzorců chování v rodinách s dětmi, aby se sociální 

vyloučení „nedědilo“ z generace na generaci a aby děti a mládež měly šanci vymanit se 

z vyloučeného prostředí a stát se plnohodnotnými členy majoritní společnosti. 

 

Terénní sociální práce 

Terénní sociální práci se věnuje v současné době v Chomutově 10 pracovnic 

magistrátu, které mají území města rozdělené na nestejně velké obvody, ve kterých ve 

spolupráci s příslušným městským strážníkem a pracovnicí OSPOD komplexně 

poskytují poradenství a pomoc znevýhodněným občanům. Tím, že každá lokalita má 

„svou“ terénní sociální pracovnici a „svého“ strážníka, je podpořeno budování důvěry 

mezi klienty a poskytovateli služeb. Občané vědí, na koho se v případě nouze obrátit. 

Každá pracovnice navíc osobně zodpovídá za stav a vývoj přidělené lokality a jejích 

obyvatel. Tento systém navazuje i na koncepci Komunitního plánování, která s tímto 

koresponduje. Z mapy v příloze 1 je zřejmé, které oblasti města jsou takzvaně 

                                                             
92 http://www.chomutov-mesto.cz/ 
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nejproblematičtější – vzato podle velikosti obvodu dané sociální pracovnice. Tyto mapy 

jsou volně přístupné na internetu a na chodbě oddělení terénní sociální práce, aby si 

každý mohl podle místa bydliště vyhledat pracovnici, která mu pomůže problémy 

vyřešit.  

Z rozhovorů se zaměstnanci magistrátu vyplynulo, že jsou potěšeni faktem, že 

od 1. ledna 2012 přešla agenda týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřady 

práce. V období, kdy pracovníci měli za úkol poskytovat sociální pomoc a zároveň 

přiznávat nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, kontrolovat jejich využívání a 

postihovat jejich případné zneužívání, byl pro pracovníky problém vybudovat si 

s klienty vztah založený na důvěře. Dnes se mohou zaměstnanci Magistrátu soustředit 

opravdu pouze na pomoc potřebným, v rámci své činnosti se setkávají i se členy 

bývalého Lokálního partnerství Chomutov a s pracovníky na obdobných pozicích 

z Jirkova, aby si předali zkušenosti, sdíleli nové nápady a příklady dobré praxe. 

 

8.1.2 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

Obsahem činnosti této organizace zřizované Statutárním městem Chomutov je 

poskytování a zabezpečování sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby 

potřebným skupinám obyvatel.
93

 Cílovými skupinami, na které se tato příspěvková 

organizace zaměřuje, jsou senioři nad 60 let věku, děti do 3 let věku v jeslích, bez 

věkového omezení potom osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi. Při své práci 

s klienty prosazují zejména principy dobrovolnosti, respektování osobnosti a lidských 

práv, individuality a profesionality. Pro boj proti sociálnímu vyloučení je důležitý 

zejména Azylový dům na Písečné, v jedné z rizikových lokalit ve městě, kde mohou 

najít útočiště osoby v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Úhrady za pobyt 

jsou poměrně nízké, dospělá osoba s dítětem platí 70 Kč za noc, dítě 40 Kč za noc a 

dospělá osoba bez dítěte 100 Kč za noc.
94

 Kromě tohoto domu provozuje organizace 

ještě Domov pro seniory, denní stacionáře, pečovatelskou službu a sociální poradenství.  

 

 

 

 

                                                             
93 http://www.soschomutov.cz/ 
94 http://www.soschomutov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=161 
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8.1.3 Komise pro sociálně právní ochranu dětí 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí má zejména koordinovat výkon 

sociálně právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
95

 

Tato komise dále navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na 

ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, doporučuje opatření na ochranu 

dětí před sociálně patologickými jevy. Na žádost tajemníka Magistrátu posuzuje 

jednotlivé případy provádění ochrany a vydává k nim stanoviska.
96

 

 

8.1.4 Sociální komise 

Sociální komise je podle internetových stránek města „iniciativním a poradním 

orgánem rady města, vydává návrhy a usnesení týkající se sociální oblasti 

v Chomutově, účelem její činnosti je podpora sociální oblasti v celé její šíři, zabývá se 

aktuálními tématy a iniciuje případné změny.“
97

 Toto jsou však jediné veřejně dostupné 

informace, které se o sociální komisi a její činnosti dají najít. Předsedou komise je člen 

rady města, místní lékař MUDr. Jiří Binter. Pan Binter založil na velmi vyhraněných 

postojích vůči tzv. „nepřizpůsobivým“ obyvatelům, svou kampaň pro volby do Senátu 

ČR, ve kterých však neuspěl. Reklamní billboardy podél silnic, jejichž autor zřejmě 

sázel na čím dál vyhrocenější vztahy mezi různými sociálními skupinami, obsahovaly 

agresivní hesla vyzývající k zmenšení tolerance k sociálně slabším občanům. Jeden, 

který si pamatuji, nesl nápis: „Kdo nepracuje, ať nejí!“ Nevím tedy, zda je takový 

člověk vhodný na pozici předsedy Sociální komise, která jistě nemá být jen represivním 

orgánem. 

 

8.1.5 Záchranný kruh Chomutov 

Podle Krátkodobého plánu rozvoje sociálních služeb je podstatou Záchranného 

kruhu „soubor bezpečnostních a sociálních opatření, zaměřených na potírání pouliční 

prostituce a kriminality, řešení záškoláctví, boj proti neplatičům, aj. Do systému je 

zapojena státní i městská policie a příslušné odbory magistrátu města, tedy sociální, 

                                                             
95 Krátkodobý plán rozvoje sociálních služeb Statutárního města Chomutova na období 2012 – 2013, str. 

4, http://www.chomutov-mesto.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-37708/p1=37039 
96 http://www.chomutov-mesto.cz/napln-cinnosti/d-895043/p1=37141 
97 http://www.chomutov-mesto.cz/socialni-komise-socialnikomise-chomutov-mesto-cz/os-

28539/p1=48668 
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školský a finanční.“
98

 Záchranný kruh Chomutov je tedy koordinovaným postupem 

města při potlačování negativních sociálních jevů a je založen na velmi úzké spolupráci 

jednotlivých odborů Magistrátu, Městské policie, Úřadu práce a dalších organizací. 

Velmi nekompromisní je zejména postup vůči dlužníkům města, proti kterým 

pravidelně probíhají exekuce a následně dražby zabavených věcí. Probíhají kontroly 

v bydlištích občanů pobírajících sociální dávky, v rámci těchto akcí dochází i ke 

kontrolám jedinců, u nichž vzniklo podezření, že zneužívají sociální dávky. Těmito 

represivními opatřeními tak město vyvíjí na „nepřizpůsobivé“ (jak problémové občany 

nazývá) neustálý tlak, který nutí tyto jedince dodržovat jisté mantinely společného 

soužití a držet se při svém jednání v mezích zákona. 

 

8.2 Dokumenty sociální politiky města  

Město Chomutov je v činnosti ohledně tvorby koncepčních dokumentů sociální 

politiky poměrně aktivní. Rozbor a vytyčení cílů v sociální oblasti se objevuje v každém 

rozsáhlejším dokumentu, z nichž nejdůležitější jsou následující tři:  

 

8.2.1 Komunitní plán 

Město Chomutov si v roce 2006 nechalo zpracovat Komunitní plán sociálních 

služeb Statutárního města Chomutov
99

, který si stanovil za cíl zvýšení zájmu občanů o 

věci veřejné a posílení principů občanské společnosti. K dosažení vytyčených cílů 

vznikly čtyři pracovní skupiny věnující se seniorům, zdravotně postiženým, rodinám 

s dětmi a také osobám v krizových situacích. Pro tuto práci je stěžejní zmapování 

činnosti poslední jmenované skupiny, která má za úkol zajistit dostupnost zdravotních a 

sociálních služeb všem osobám, které se ocitly v některé z krizových situací. Cílovými 

skupinami, na které se pracovníci měli zaměřit, jsou například jedinci se závislostmi, 

osoby bez přístřeší, s rizikovým způsobem života nebo osoby s deficitem sociálních 

návyků a dovedností. Komunitní plán sociálních služeb navazuje na Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
100

, jehož globálním cílem pro oblast pomoci 

lidem v krizových situacích je „Rozvíjet spektrum sociálních a zdravotních služeb, 

                                                             
98 Krátkodobý plán rozvoje sociálních služeb Statutárního města Chomutova na období 2012 – 2013, str. 

4, http://www.chomutov-mesto.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-37708/p1=37039 
99 PENIŠKA, P., TOMČÍK, M., Komunitní plán města Chomutova, S2Splus spol. s r.o., 2006 
100 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011, str. 31 
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určených všem skupinám obyvatel. Klást důraz na specifické skupiny občanů, které 

potřebují zvýšenou podporu tak, aby se město stalo místem s harmonickými 

mezilidskými vztahy.“
101

 Specifickými cíli, které se alespoň okrajově věnují tématu 

sociálního vyloučení, jsou v rámci globálního cíle:  

- Zavádět a podporovat alternativní sociální služby 

- Poskytovat sociální podporu potřebným skupinám občanů 

- Podporovat preventivní poradenskou a výchovnou činnost 

- Snižovat počet osob závislých na hmotné pomoci prostřednictvím sociálních 

programů 

- Eliminovat vliv negativních společenských jevů (prostituce, gamblerství, drogy, 

alkohol, násilí aj.) na občany města 

 

Na střednědobý Komunitní plán sociálních služeb navázal krátkodobý, pro roky 

2012 a 2013
102

, jehož prioritami jsou cílená podpora udržení a rozvoje sociálních 

služeb, orientace na řešení situace v oblasti rizikových forem chování a jednání, s 

důrazem na problematiku sociálně vyloučených lokalit s cílem jejich eliminace, 

orientace na snižování zadluženosti občanů města, podpora přirozeného sociálního 

prostředí osob prostřednictvím sociálních služeb, orientace na řešení sociálně nepříznivé 

situace osob poznamenaných ztrátou zaměstnání, krizovou situací, změnou životní 

situace či zdravotního stavu a řešení absence sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že 

velkou část osob, které sociální služby využívají, tvoří příslušníci romské menšiny, je 

kladen důraz na to, aby sociální pracovnice měly systematické znalosti o romské 

menšině a byly si vědomy toho, že vnímání reality danou menšinou se promítá do 

vztahů k sociálnímu pracovníkovi. Několik studií dokazuje, že tento pracovník „může 

být vnímán jako vítaná pomoc, nebo jako naopak někdo cizí, kdo by se neměl vměšovat 

do věcí, po kterých mu nic není“
103

 

 

                                                             
101 Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020, str. 43 
102 Krátkodobý plán rozvoje sociálních služeb Statutárního města Chomutova na období 2012 – 2013, 

http://www.chomutov-mesto.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-37708/p1=37039 
103 NAVRÁTIL, P., a kol., Romové v české společnosti, str. 203, Portál s.r.o., Praha 2003, ISBN 80-

7178-741-8 
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8.2.2  Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na 

sociální začleňování 2013-2015
104

 

Koncepce sociální politiky koncepce byla schválena Zastupitelstvem statutárního 

města Chomutova, usnesením č. 171/2012, dne 26. 11. 2012. Jedná se o dokument, který 

krátce shrnuje výchozí stav sociální politiky ve městě – geografii, demografii, 

nezaměstnanost, vzdělání, bydlení, bezpečnost, rizikové lokality a podobně, avšak 

podrobně se věnuje zejména stanovení priorit a cílů v jednotlivých oblastech a také 

způsobům, jak těchto cílů dosáhnout. Těchto navrhovaných opatření je opravdu mnoho, 

což značí, že se město Chomutov o své potřebné chce postarat, avšak na druhou stranu 

vyvstává otázka, zda si na dvouleté období nevzalo příliš velké sousto a tento dokument 

není jen souhrnem nesplnitelných slibů. 

 

8.3.2 Integrovaný plán rozvoje města  

Integrovaný plán rozvoje města je zaměřen zejména na revitalizaci sídlišť a 

celkové zlepšení úrovně života sociálně vyloučených osob, které zde žijí. K realizaci 

Integrovaného plánu rozvoje města má přispět i takzvaný Projekt pod čarou - Sociální 

centrum Kamínek Chomutov
105

, který je financován z jiných operačních programů než 

Integrovaný plán. Celková hodnota tohoto projektu je 46 milionů korun, z toho je 25 

milionů určeno na poskytování sociálních služeb a zbytek na rekonstrukci objektu 

bývalého Ústavu sociální péče. Cílem je pomoc obyvatelům sociálně vyloučené lokality 

Kamenná. Sociální služby, které bude centrum poskytovat, můžeme rozdělit na dva 

druhy, a to Sociální služby poskytované ambulantně (nízkoprahové centrum pro děti a 

mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centrum) a Služby 

terénní. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 http://www.chomutov-mesto.cz/dokumenty/ds-3820/p1=37131 
105 http://www.chomutov-projekty.eu/iprm-iop/projekty-pod-carou/socialni-centrum-kaminek 
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9. Činnost Úřadu práce, kontaktní pracoviště Chomutov 

9.1 Organizační struktura  

Kontaktní pracoviště Chomutov je organizační složkou Úřadu práce České 

republiky – krajské pobočky v Ústí nad Labem.
106

 Hmotnou nouzí se zabývá na tomto 

pracovišti celkem 9 pracovnic, z nichž 4 jsou pouze referentkami, které pro nedostatek 

odborného vzdělání pracují pouze na pobočce úřadu. Do terénu na místní šetření mohou 

chodit pouze sociální pracovnice, které podmínku vzdělání v sociální sféře splňují. Tyto 

sociální pracovnice jsou na úřadě pouze čtyři a kromě provádění místních šetření, 

kontrol a jiných prací v terénu je jejich pracovní náplní taktéž administrativní práce 

s klienty v budově úřadu. Na rozdíl od terénních pracovnic Magistrátu, které mají město 

a s ním i klienty rozdělené podle zón místa bydliště, úřad práce přiděluje klienta k dané 

pracovnici na základě abecedního klíče, který ovšem není absolutní, při nepřítomnosti 

konkrétní úřednice klienti jednoduše ad hoc přejdou k té, která je v tu chvíli k dispozici.  

 Kvalifikované odhady počtu vyloučených osob jsou většinou vztaženy k počtu 

osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, kterých bylo v Chomutově za rok 2011 

evidováno cca 2 500.
107

  Podle paní Faiglové z Odboru sociálních věcí Magistrátu je 

však počet sociálně vyloučených ve městě o mnoho vyšší. Podobná čísla uvádí i 

vedoucí oddělení nepojistných dávek Úřadu práce v Chomutově, paní Bc. Krista 

Stehlíková. Na dotaz, kolik peněžních prostředků je ročně vynaloženo na výplatu dávek 

pomoci v hmotné nouzi v Chomutově však bohužel, kvůli novému informačnímu 

systému, který neumožňuje provádět součty dávek jednotlivých klientů, nebyla schopna 

odpovědět. Při svém odhadu počtu vyplácených dávek vychází z toho, že na každou 

z pracovnic připadá cca 240 – 260 osob. Avšak pro vykonávání úkolů jim přidělených 

by podle názoru paní Stehlíkové neměla mít jedna zaměstnankyně na starosti více než 

150 osob.
108

 Podle paní Stehlíkové je však přetížení kontaktních pracovišť Úřadu práce 

situace stejné po celém kraji. Kromě vysokého počtu nezaměstnaných je podle ní 

důvodem tohoto stavu i reforma z počátku roku 2012, kdy byla na Úřady práce 

převedena agenda nepojistných dávek.  

 

                                                             
106 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/chomutov 
107 Studie Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy, IURMO (institut pro udržitelný rozvoj 

měst a obcí), www.intitut-urmo.cz, str. 86 
108 Osobní sdělení paní Bc. Kristy Stehlíkové, rozhovor ze dne 14.2.2013 

http://www.intitut-urmo.cz/
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9.2 Struktura vyplácených dávek 

Vedoucí oddělení nepojistných dávek, paní Bc. Krista Stehlíková mi na žádost 

poskytla informace o struktuře vyplácených dávek v Chomutově v roce 2012. 

Vzhledem k tomu, že informační systém neumožňuje shrnout a vypočítat celkový 

objem peněžních prostředků vynaložených na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, 

mi poskytla alespoň data vztahující se k mimořádné okamžité pomoci, jejichž objem 

evidují samotné pracovnice, neboť tyto dávky se vyplácejí přímo pokladnou. 

K příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení uvedla pouze počty žádostí, jimž bylo 

vyhověno a pomoc vyplacena.  

U opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi můžeme pozorovat během 

jediného roku 2012 neustálý pozvolný progres v jejich počtu. Příspěvků na živobytí, 

jako základní dávky pomoci v hmotné nouzi, bylo průměrně vyplaceno 1.262 za měsíc, 

avšak rozdíl mezi lednem a prosincem je velký – celých 305 dávek. Doplatek na bydlení 

se vyplácí méně často, průměrně jej pobíralo v loňském roce 278 osob měsíčně. Není 

prokazatelný výrazný nárůst pobíratelů, ačkoliv jej můžeme pozorovat také. Celkem 

bylo vyplaceno za loňský rok 15.147 příspěvků na živobytí a 3.337 doplatků na bydlení. 

Jak jsem zmiňovala výše, částky těchto výplat mi bohužel pracovnice chomutovského 

kontaktního pracoviště nemohly sdělit.  

Dávky mimořádné okamžité pomoci nejsou tak časté jako opakující se dávky, 

ale přesto klientů, kteří je pobírají, není zanedbatelné množství. U mimořádné okamžité 

pomoci spojené s úhradou na pořízení či opravu předmětu dlouhodobé potřeby je 

evidováno 24 úspěšných žadatelů a celková vyplacená částka přesáhla 68.000,- Kč. 

Nejvíce žádostí bylo přijato typicky na Vánoce, v prosinci 2012, kdy žadatelé často 

získaný předmět použijí jako vánoční dárek. Mimořádná okamžitá pomoc k úhradě 

jednorázového výdaje byla v roce 2012 vyplácena častěji než prvně jmenovaná dávka, 

celkem 85 krát, ale objem peněžních prostředků nedosáhl ani na čtvrtinu celkové 

hodnoty dávek poskytnutých na předměty dlouhodobé potřeby. Úhrn činil 12.750,- Kč, 

což znamená, že průměrná výše dávky činila 150,- Kč. Dávky mimořádné okamžité 

pomoci k předejití újmy na zdraví jsou spíše ojedinělé, za celý rok byly vyplaceny 

pouze dvě, každá v hodnotě 1.000,- Kč. Mimořádná okamžitá pomoc, která má zajistit 

potřeby dětí souvisejících s jejich vzděláním je tradičně nejvíce vyplácena v období 

před začátkem nového školního roku. V srpnu jich bylo vyplaceno celkem 11, 
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v ostatních měsících pouze 5. Průměrná výše dávky činí 1.583,- Kč. Posledním druhem 

vyplácené Mimořádné okamžité pomoc je podle evidence Kontaktního pracoviště 

Chomutov dávka pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Je poskytována v paušální 

výši 1.000,- Kč a za rok 2012 jich bylo vyplaceno 29.  

Vedoucí oddělení nepojistných dávek, paní Stehlíková, zdůrazňuje, že 

pracovnice se vždy snaží skutečný stav svědomitě posoudit. Aby nedocházelo 

k zbytečnému plýtvání státními prostředky, dávají klientům rady, kam se obrátit pro 

pomoc (například sbírky oděvů, které pořádá Magistrát statutárního města Chomutov), 

aby nemusely vyplácet peněžité dávky. Na druhou stranu dodává, že je obtížné 

s každým klientem řešit jeho problémy, neboť v pracovní době mají ještě mnoho jiných 

povinností a na kvalitní sociální práci jim nezbývá prostor.  

 

9.3 Činnost před přiznáním dávky 

 Vztah mezi klientem a úřadem práce na úseku dávek pomoci v hmotné nouzi 

vzniká okamžikem, kdy tato osoba zažádá o dávku pomoci v hmotné nouzi. K žádosti je 

třeba připojit i prohlášení žadatele o tom, že jeho celkové sociální a majetkové poměry 

jsou takové, že mu neumožňují překonat nepříznivou životní situaci vlastními silami.
109

 

Pokud je žadatel společně posuzován s jinými osobami, je třeba i shodného prohlášení 

těchto osob. Pracovnice tuto žádost zaeviduje a následně dá podnět k šetření sociální 

situace jedince, který o dávku požádal. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi stanoví další specifika žádosti a povinné náležitosti v ustanovení §72. Následně 

sociální pracovnice provede v rodině šetření, jehož základním úkolem je zjistit pravdivý 

stav domácnosti a celkové životní úrovně jedince a společně posuzovaných osob. Místní 

šetření se provádí vždy, když má být dávka poprvé přiznána. Paní Stehlíková uvádí, že 

důležité je provést kvalitní šetření zejména při žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc, 

neboť z její mnohaleté zkušenosti v oboru je zřejmé, že při těchto žádostech se klienti 

nejvíce snaží zakrýt pravdivý stav a vylákat podvodně z rozpočtu peníze navíc. Velmi 

často se objevují případy, kdy osamělá žena s nezaopatřenými dětmi žádá o 

mimořádnou okamžitou pomoc podle §2 odst. 5, písm. b) zákona o pomoci v hmotné 

nouzi (nemá dostatečné prostředky na pořízení předmětu dlouhodobé potřeby) a 

například pračku, kterou si za dávku chce podle svých slov koupit, má na dobu místního 

                                                             
109 §72 zákona č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
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šetření schovanou u sousedky, nebo ve sklepě. V těchto případech je velice 

komplikované se dobrat pravdy a mnohdy úřednicím k odhalení potenciálního zneužití 

dávky pomůže jen anonymní udání. Smutným zjištěním je, že k průběžným šetřením 

v místě bydliště nedochází z toho důvodu, že kontaktní pracoviště nemá dostatek 

zaměstnanců, což vede k jistému latentnímu zneužívání dávek, o jehož rozsahu nejsou 

žádné důkazy, ani dokumenty. 

 

9.4 Činnost po přiznání dávky 

Poté, co byla klientům dávka přiznána, mají určité povinnosti, jako je například 

dodávat doklady o věcech pořízených za dávky mimořádné okamžité pomoci, do osmi 

dnů sdělovat změny skutečností podstatných pro stanovení výše dávky, hlásit 

hospitalizaci, na výzvu se dostavit na úřad a podobně. Pracovnice úřadu všechny tyto 

skutečnosti evidují a zanášejí je do informačního systému pomoci v hmotné nouzi. 

Jedná se o poměrně rutinní úkony, ale je jich velmi mnoho a navíc se každý měsíc – 

zejména v případě prokazování nákladů na živobytí - opakují, proto jsou pracovnice 

často přetížené. Svým způsobem vyčerpávající je i komunikace s klienty, kteří mají 

velmi dobré povědomí o svých právech, ale povinnosti je už tolik nezajímají. 

Z vlastního pozorování musím říci, že vykonávat povolání referentky či sociální 

pracovnice na úseku hmotné nouze je psychicky velmi náročné. Byla jsem osobně 

přítomna incidentu, kdy klient, kterému referentka po právu sdělila, že nemá na dávku 

nárok, neboť nesplňuje zákonné podmínky, začal velmi sprostě pracovnici nadávat a 

kopat do dveří, ačkoliv se mu vše snažila v klidu vysvětlit. Jeho výbuch vzteku uklidnil 

až strážník Městské policie, kterého referentka zavolala. 

 

9.4.1 Kontrolní činnost úřadu  

 Jak jsem již zmínila výše, průběžná šetření se kvůli přetíženosti úřadu nekonají, 

avšak jistý druh kontrolní činnosti vyvíjen je. Několikrát do roka vyrazí větší počet 

pracovnic ve spolupráci s městskými strážníky na kontrolu heren, restauračních 

zařízení, kde jsou provozovány hrací automaty a herní terminály, a jiných podobných 

podniků. Strážníci v rámci své pravomoci hosty těchto zařízení legitimují a pracovnice 

následně v systému vyhledají, zda některý z hráčů není příjemcem dávek pomoci 

v hmotné nouzi. Často se jejich podezření zakládá na pravdě. Této osobě jsou 
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v závislosti na jejím sociálním postavení, kdy velkou roli v posuzování hraje fakt, zda 

jsou v rodině nezaopatřené děti, dávky buď odňaty, nebo je jejich část vyplácena 

v poukázkách, tzv. stravenkách. Ve stravenkách se obvykle vyplácí 30 – 40% hodnoty 

dávky, zbytek se klientovi poskytne v penězích ke krytí ostatních životních potřeb, jako 

jsou úhrady nájemného, léky, dietní strava a podobně. V krajních případech dochází 

k ustanovení zvláštního příjemce, ke kterému však nedochází příliš často. 

 Dříve, dokud k této činnosti byla opora v zákoně, vypracovával Úřad práce pro 

své dlouhodobé klienty Aktivizační plán při pobírání příspěvku na živobytí a doplatku 

na bydlení a Program individuálního motivačního postupu při pobírání dávek 

mimořádné okamžité pomoci. Dnes tomu tak již není, avšak když je osoba dlouhodobě 

v evidenci pobíratelů dávek pomoci v hmotné nouzi, pracovnice úřadu jí poskytnou 

informace o dostupné pomoci a dají podnět kolegyním z Magistrátu města, aby se ujaly 

péče o tuto osobu a její rodinu. Tímto se fakticky propojuje okruh spolupráce těchto 

dvou institucí, na což navazuje projekt chomutovského Magistrátu, Záchranný kruh 

Chomutov. 

 

9.5 Spolupráce s Magistrátem Statutárního města Chomutov  

Zaměstnankyně Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR a Odboru sociálních 

věcí vykazují v oblasti poskytování sociálního poradenství, služeb sociální pomoci a 

prevence velmi podobnou činnost. Jak již bylo zmíněno výše, počet sociálně 

vyloučených osob se často odvozuje od počtu jedinců, kteří pobírají dávky pomoci 

v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že se jmennými seznamy těchto osob disponuje 

Úřad práce, se často stává, že pobíratele dávek, jimž se kvůli nedostatku kapacit 

nemohou věnovat pracovnice úřadu, doporučí kolegyním z Magistrátu, které tuto osobu 

zařadí do své evidence podle místa bydliště, přidělí její případ konkrétnímu člověku, 

který dále rozvíjí vztah s klientem a systematicky mu pomáhá s řešením krizových 

životních situací. K tomuto „předání“ klienta dochází především v těch případech, kdy 

klient opakovaně během měsíce přichází žádat o finanční podporu kvůli tomu, že neumí 

s prostředky hospodařit.  

Podobně řeší pracovnice Úřadu práce případy, kdy přicházejí žadatelé o dávky 

s problémem, že nemají prostředky na nákup oblečení nebo jídla, a z toho důvodu žádají 

o mimořádnou okamžitou pomoc. Těmto osobám však peněžitá pomoc poskytnuta není, 
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protože mají pracovnice opět možnost využít činností Magistrátu. V současné době totiž 

probíhá v budově Magistrátu sbírka oblečení pro potřebné osoby, v zimních měsících je 

zase osobám, které jsou v tíživé životní situaci (bezdomovci, nemajetní) vydávána 

v odpoledních hodinách horká polévka, čaj a pečivo
110

. 

Spolupráce mezi těmito dvěma úřady však není úplně bezproblémová. Neshody 

s městskými sociálními pracovnicemi vznikají podle slov paní Stehlíkové
111

 zejména 

kvůli tomu, že tyto svým klientům v dobré víře poradí, o které dávky si mají na Úřadu 

práce zažádat, přestože neznají detailně reálný stav jejich sociálního zázemí, ale pouze 

skutečnosti, které jim klienti sami sdělili. Následně dochází k rozčarování klienta, který 

na základě rady městské sociální pracovnice získal dojem, že má na dávky nárok, ale 

pracovnice úřadu při místním šetření zjistí, že jeho sociální poměry nejsou natolik 

závažné, aby se jednalo o osobu v hmotné nouzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 http://www.chomutov-mesto.cz/tiskova-zprava-radnice-dala-bezdomovcum-polevku-a-zajistila-

ubytovani/d-1027230/query=pol%C3%A9vka&p1=36839 
111 Osobní sdělení paní Bc. Kristy Stehlíkové, rozhovor ze dne 14.2.2013 
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10. Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se snažila popsat sociální vyloučení, jako stále 

aktuálnější celospolečenský problém. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou 

část, abych mohla tuto složitou problematiku alespoň zčásti přehledně obsáhnout.  

V teoretické části jsem nejprve stručně rozebrala základní pojmy, které se 

k sociální exkluzi váží. Na nejdůležitější pojem, samotné sociální vyloučení, jsem se 

zaměřila v další kapitole, kde jsem se soustředila i na proces jeho vzniku a vliv na 

jedince, kteří jím byli zasaženi. Složitým životem těchto lidí jsem se zabývala v kapitole 

o sociálně vyloučených lokalitách, jejichž existence je velkou překážkou integrace 

jejich obyvatel do majoritní společnosti. Poslední část teoretické části se věnuje 

způsobům, jimiž se stát snaží sociálnímu vyloučení předcházet, anebo již vzniklou 

situaci řešit. Péče o sociálně znevýhodněné a chudé občany leží na bedrech státu a je na 

něm, aby v rámci své legislativní činnosti vytvořil takové zákony, které se budou 

sociální pomocí zabývat a efektivně řešit tíživou životní situaci občanů. V České 

republice tento úkol plní zejména Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Základní myšlenka tohoto předpisu je ta, že člověk, který pracuje, se vždy musí mít lépe 

než ten, kdo práci odmítá, což dává prostor různým motivačním prostředkům v tomto 

zákoně obsaženým. Stát se prostřednictví dávek pomoci v hmotné nouzi snaží 

komplexně znevýhodněným lidem poskytnout alespoň základní prostředky na živobytí, 

avšak pouze hmotná pomoc nestačí a k řešení situace jedinců je potřebná i kvalitně 

prováděná sociální práce, což si mnoho lidí neuvědomuje. 

Praktická část diplomové práce se věnuje sociálním problémům ve městě 

Chomutově, ze kterého pocházím. Nejdříve jsem uvedla základní fakta o pracovních 

příležitostech, struktuře obyvatelstva, přístupu ke vzdělání ve městě a potom jsem se již 

koncentrovala na sociální vyloučení ve městě. Ke zjištění názorů obyvatel Chomutova 

jsem použila jednoduchý dotazník, díky kterému jsem zjistila mnoho překvapivých 

skutečností, ale i takových, které jsem očekávala. K těm očekávaným patří fakt, že 

většina respondentů odpověděla, že se sociální vyloučení týká Romů. Toto tvrzení se 

ovšem nezakládá na pravdě a je pouze obrazem diskriminujícího pohledu společnosti. 

Jakkoliv se respondenti v této otázce mýlili, předmět mé další kapitoly – sociálně 

vyloučených lokalit – dokázali geograficky v oblasti města vymezit poměrně přesně. 
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Sociálně vyloučených, nebo alespoň rizikových lokalit je v Chomutově celá řada a 

vzhledem k jejich významnosti se jim věnuje nejedna studie. Orgány, které se 

sociálnímu vyloučení snaží předcházet, nebo alespoň eliminovat jeho následky, jsou ve 

městě dva. Jedním je Odbor sociální péče Magistrátu a druhým Kontaktní pracoviště 

Úřadu práce, které spolu v otázkách spojených se sociální inkluzí úzce spolupracují a 

snaží se klientům poskytovat největší možnou podporu a zároveň je motivovat na cestě 

zpět do společenského života a občanské společnosti, která bývá velmi trnitá. 

Po rozhovorech s pracovnicemi obou výše uvedených institucí jsem dospěla 

k názoru, že zásadní motivací pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti, má být jejich 

vlastní touha se z této stigmatizované pozice dostat. Někteří z nich tedy dávky pobírají 

relativně krátkou dobu a využijí každou příležitost, aby se postavili na vlastní nohy. Na 

druhou stranu těm, kteří se se svou životní situací smířili a přizpůsobili se jí, ani 

motivační prvky zákona nepomohou k tomu, aby se z pasti sociálního vyloučení dostali. 

S tím souvisí i skutečnost, že čím déle osoba dávky pomoci v hmotné nouzi pobírá, tím 

komplikovanější a méně reálná je její úspěšná integrace.  

Sociální vyloučení podle mnoha autorů přirozeně patří k temnějším stránkám 

každé moderní rozvinuté společnosti. Pokud tomu tak opravdu je, nesmíme se s touto 

situací spokojit s odkazem na to, že je nevyhnutelná. Naopak bychom měli udělat vše 

pro to, abychom experty přesvědčili o opaku. 
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Resumé 

Celá práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část čerpá 

hlavně z literatury a jiných pramenů, praktická zkoumá problematiku sociálního 

vyloučení především prostřednictvím vlastního pozorování. Před teoretickou částí se 

nachází ještě úvod celé práce. 

Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola vymezuje základní pojmy, 

které se v práci často objevují. Druhá kapitola se věnuje z mnoha pohledů komplexnímu 

problému sociálního vyloučení. Zabývá se nejen jeho vznikem, znaky a projevy, ale i 

stavem tohoto fenoménu v České republice. Třetí kapitola pojednává o sociálně 

vyloučených lokalitách. Věnuje je jejich charakteristice, rozmístění v republice, dále 

popisuje různé způsoby jejich vzniku a život jejich obyvatel. Čtvrtá kapitola rozebírá 

systém pomoci v hmotné nouzi, normativní rámec této pomoci a nejvíce se soustředí na 

zákon č. 111/2006, Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon je stěžejním předpisem 

péče o potřebné a obsahuje v sobě motivační prvky, aby byl zajištěn požadavek na to, 

aby se ten, kdo pracuje, měl vždy lépe než ten, kdo se práci vyhýbá. 

Praktická část se věnuje sociálnímu vyloučení v Chomutově. Je rozdělena do čtyř 

kapitol. První kapitola praktické části (celkově kapitola šestá) se zabývá popisem 

situace města Chomutova s důrazem na nezaměstnanost a sociální vyloučení. Kapitola 

obsahuje i vyhodnocení dotazníku, jenž byl použit ke zjištění názorů obyvatel města. 

Další kapitola pojednává o sociálně vyloučených, či rizikových, lokalitách ve městě. 

Těchto lokalit je několik a na jejich vymezení a vyjmenování panuje několik názorů, 

které jsou zde také zmíněny. Třetí kapitola praktické části mapuje činnost Magistrátu 

statutárního města Chomutova při boji proti sociálnímu vyloučení. Pracovnice se 

soustředí zejména na terénní sociální práci. Poslední kapitola se věnuje činnosti Úřadu 

práce, kontaktního pracoviště Chomutov. Základní náplní práce jeho zaměstnanců je 

evidovat žadatele o dávky, pomoc jim vyplácet a následně kontrolovat, zda je účel 

dávky splněn.  

Klíčová slova:  

Sociální vyloučení - hmotná nouze - město Chomutov 
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Problematics of social exclusion and the benefits in material 

need in Chomutov 

 

Summary 

This thesis attempts to describe the complex problem of social exclusion. The 

text is devided into two parts: the teoretical and the practical one. There are the basic 

terms defined in the beggining of . The second chapter is deeply engaged in the 

probably most important term of this study – the social exclusion. It deals with the 

various ways of process of its creation, manifestation and it also concentrated on the 

people, that are by this social problem hit. The third chapter tried to describe the 

situation of socially excluded localities, generally called „ghettos“ that we can find 

expressly in the cities of North-west of Bohemia find really frequently. Next chapter 

discusses how the state attempts to solve the problematics mentioned above. 

Absolutelly the most important regulation in this area is the Act of assistance in material 

need, which is effective from the year 2007 and regulates social benefits inter alia. In all 

the Act we can watch the idea of the legislator, that the working person must have better 

material conditions than the one, who does not involved in the work process.  

The practical part is all concentrated on the city Chomutov, where I live since I 

was born. That is also a reason, why I have chosen this topic to compile and work on. I 

just decided to get know many information about the social exclusion to understand the 

people that have to struggle against it every day.  

Chomutov is situated in the north-west of Bohemia in the Czech republic and as 

many similar cities in this area, it fights against social exclusion very often and by many 

means. The practical part is devided into four chapters. The first one tries to describe 

actual situation of living in Chomutov and depicts even opinions of inhabitants on social 

exclusion in the city. The next chapter depict the topic of social excluded areas in 

Chomutov, that are center of the criminality, mainly drug-related, prostitution and 

property crimes. Last two chapters are devoted to the activities of the municipality and 

Labour office, that are trying to help people, who are damaged by their social exclusion.  
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Despite all efforts of authorities there are still many citizens, that suffer in poor 

social conditions and they are not doing anything for improving their lives. From this 

follows, that there is the path out from the social exclusion – but it is only for the ones, 

who have the strong motivation and desire to have their lives in their hands.  
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Social exclusion – material poverty – Chomutov city 

 

 


