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Víc než  
jen bydlení

Sociálně odpovědná  
realitní služba  

v praxi



Plzeň, září 2021 

Tato publikace není návodem, jak řídit sociální realitní službu. Jejím prostřed-
nictvím chceme sdílet naše zkušenosti z této činnosti, které, jak doufáme, 
mohou být inspirací dalším realizátorům projektů zaměřených na podpo-
rované bydlení. 
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1. Úvod

„Lidé rádi dělají dobré skutky, pokud k tomu dostanou příležitost.“ 
Na tomto předpokladu jsme v roce 2019 vytvořili nabídku sociálních 
realitních služeb, která je určena pronajímatelům bytů. Vytvořili jsme 
funkční nástroj, který poskytuje majitelům garance v péči o jejich nemovi-
tost za to, že ji pronajmou lidem, kteří by jinak měli jen velmi malou šanci 
bydlení na soukromém trhu získat. Díky podpoře ESF, konkrétně projektu 
Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů 
na Plzeňsku, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257, se nám podařilo 
vytvořit unikátní systém spolupráce mezi majiteli bytů a klienty sociálních 
služeb v bytové nouzi. Rodiny se dvěma a více dětmi, matky samoživitelky, 
romské rodiny, cizinci a další skupiny na našem realitním trhu dlouhodobě 
narážejí na překážky, které jim neumožňují vymanit se z provizorních, 
nevyhovujících a předražených forem bydlení. Chybí masivní podpora 
sociálního a dostupného bydlení ze strany státu. Kapacity obcí se (přes 
veškerou snahu) nedaří účinně rozšiřovat. Víc než jen bydlení funkčně 
zapojuje soukromý sektor do řešení tohoto sociálního problému a dává 
rodinám na okraji společnosti šance na lepší budoucnost. Během nece-
lých třech let existence projektu jsme dokázali uzavřít celkem 17 nájem-
ních vztahů, čímž jsme pomohli bydlet 21 dospělým osobám a 34 jejich 
dětem. 3 rodiny tak mohly odejít z přeplněného bytu, 2 rodiny z nevyho-
vujícího podnájmu, 5 rodin z azylových domů a 5 rodin z ubytovny. To 
vše se povedlo díky 13 majitelům bytů, kteří nám poskytli celkem 15 bytů, 
a také díky 16 sociálním pracovníkům, kteří našim nájemníkům pomá-
hali překonávat překážky spojené s přechodem do standardního bydlení. 
Většina nájemníků si bydlení udrželo již déle než jeden rok a naprostá 
většina spolupracujících pronajímatelů je s naší sociální realitní službou 
spokojena. Hlásí se další pronajímatelé se zájmem o spolupráci a díky 
podpoře Norských fondů můžeme „Víc než jen bydlení“ dále rozvíjet 
i v letech 2021–2024. V této publikaci najdou zájemci praktický přehled 
informací a zkušeností, které snad mohou posloužit jako inspirace dalším 
budoucím realizátorům sociálních realitních služeb. 



●

Paní Lýdie s vnučkami a dcerou žila dlouhé roky v různých azylových 
domech. Tato zařízení plní svou nezastupitelnou funkci pro krátkodobé 
zajištění krizové situace rodin i jednotlivců, ale u nás pro mnohé, bohužel, 
představují jedinou dlouhodobou alternativu bydlení. S pobytem v AD je 
spojený nedostatek soukromí, pobytový režim, nemožnost návštěv, krátko-
dobé smlouvy (max. na 1 rok), nedostatek prostoru, soužití s mnoha lidmi 
s podobnými problémy atd. Díky Víc než jen bydlení se nám daří tento 
uzavřený kruh narušovat a tím uvolňujeme kapacity krizových pobytových 
služeb pro další potřebné. Rodiny, jako je tato, mají možnost žít „normální“, 
dříve tak nedosažitelný život.     98
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2. Co je a co není sociální realitní služba 
Víc než jen bydlení?

Sociální realitní služba (dále také jako SRS) spolupracuje se soukromými 
vlastníky nemovitostí určených k bydlení, aby umožnila zodpovědnou 
správou jejich majetku a širokou paletou garancí zlepšit postavení margi-
nalizovaných a diskriminovaných lidí v bytové tísni. SRS dává příležitosti 
k bydlení klientům sociálních služeb, poskytuje garanci pronajímatelům 
bytů a doprovází vznikající nájemní vztahy. Poskytuje materiální, komu-
nikační a právní podporu nájemníkům i pronajímatelům a na výkonu soci-
ální práce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb.  

Vymezení činností sociální realitní služby je klíčové pro její efektivní 
funkčnost a dlouhodobou udržitelnost. Pohybuje se totiž na pomezí sociální 
a realitní služby. Sociální službu nevykonáváme, ale naše aktivity sociální 
služby podporují a zefektivňují. Sociální realitní služba pracuje s prostředky, 
které si sociální pracovník z povahy své profese nemůže dovolit, ale které 
jsou mnohdy pro získání příležitosti a udržení bydlení klienta nezastupitelné. 
Pracujeme se dvěma typy klientů – s majiteli nemovitostí a s nájemníky. 
Byť většinou jejich společným zájmem je dlouhodobá a bezproblémová 
vzájemná spolupráce, může docházet k situacím, kdy jsou jejich momen-
tální zájmy v protikladu. Typickým příkladem může být extrémní situace, 
kdy je nájemník opakovaně ve zpoždění s platbou nájmu, vznikne dluh 
a situace se postupně stává neudržitelnou. Sociální pracovník v takové situ-
aci dělá vše pro to, aby klienta v bydlení udržel co nejdéle. Jeho prvořadou 
povinností je poučit jej o jeho právech z hlediska občanského zákoníku 
a pomoci mu tato práva uplatnit, byť by to znamenalo třeba i dlouhodobé 
problémy majitele nemovitosti, který třeba nájemným splácí úvěr bance. 
Sociální pracovník v této situaci nemůže hájit oprávněné zájmy majitele. 
Tuto roli v našem systému plní pracovník sociální realitní služby. Právě 
z důvodu komplikací, které přináší tento konflikt zájmů, funguje SRS  jako 
samostatný subjekt, nikoliv jako přívažek nebo dokonce součást sociální 
služby. Sociální služba je nezbytným partnerem sociální realitní služby 
a plní svou nezastupitelnou roli na základě zákona o sociálních službách, 
tedy poskytuje klientovi nevynucenou sociální asistenci. Sociální realitní 
služba zajišťuje byt, komunikaci s majitelem, korektní nájemní smlouvy, 
finanční garance, kontrolu a mediaci a komunikuje a funguje jako svorník 
mezi nájemníkem, jeho sociálním pracovníkem a majitelem nemovitosti.
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3. Garance a služby pronajímatelům 

Víc než jen bydlení je sociální realitní službou, která je majitelům bytů 
i nájemníkům poskytována díky grantovému financování, a to bezplatně. 
Jakákoliv finanční spoluúčast pronajímatelů by vedla k redukci příležitostí 
bydlení pro osoby v bytové tísni. Garance a benefity poskytujeme majite-
lům proto, že jejich vstup do projektu může pro ně, v některých případech, 
přinášet určité očekávatelné komplikace, související především s předsudky 
sousedů a dalších majitelů bytů v rámci společenství vlastníků jednotek. 
Od majitelů vyžadujeme kooperaci při zajištění oprávněných nároků nájem-
níků vůči systému státní sociální pomoci, zejména příspěvku a doplatku 
na bydlení. Požadujeme akceptaci doporučení ohledně znění nájemní 
smlouvy, kterou upravujeme striktně dle platných ustanovení občanského 
zákoníku. Nabízené byty musí splňovat běžné standardy kvality, včetně 
způsobu vytápění, nesmí se nacházet ve vyloučených lokalitách a musí 
být pronajímány za cenu v čase a místě obvyklou. Majitelé také přistu-
pují na to, že hlavní patronát nad výběrem nájemníků přebírá sociální 
realitní služba. Délka pronájmu bývá sjednávána na dobu jednoho roku 
s možností prodloužení. Za ochotu poskytnout bydlení našim nájemní-
kům nabízíme celou řadu konkrétních benefitů. V první řadě je to perma-
nentní starost o pravidelné hrazení nájmů a záloh na služby. Z vlastních 
zdrojů jsme vytvořili garanční fond, ze kterého můžeme hradit v řádných 
termínech nájem za klienty v případě, že dochází z jejich strany ke zpož-
dění. Garantujeme, že nezůstanou po klientech žádné dluhy v případě, 
že spolupráce skončí. Zajišťujeme pravidelnou kontrolu stavu nemovi-
tosti a dobrého nastavení záloh na energie a služby. Sledujeme dodržo-
vání nájemní smlouvy co do počtu osob v bytě, řádné péče o byt a jeho 
vybavení a dobrých sousedských vztahů. Poskytujeme mediaci v případě 
sousedských sporů, pomáháme koordinovat nutné opravy a rekonstrukce 
bytů, poskytujeme bezplatné právní služby, připravujeme pronajímate-
lům všechny dokumenty, které jsou potřebné pro získání statní sociální 
podpory pro nájemníky. Zajišťujeme, aby každý klient měl profesionální 
sociální pracovnici nebo pracovníka. Neopouštíme majitele v případě 
nezdarů, naopak přebíráme zodpovědnost i v případě selhání nájemníků.  
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4. Partnerství s poskytovateli sociálních služeb 

Jak již bylo uvedeno, poskytovatelé sociálních služeb jsou nezbytným 
partnerem sociálně realitní služby a správné nastavení rolí a vzájemné 
spolupráce je klíčové pro efektivní integraci marginalizovaných skupin 
obyvatel na trhu s bydlením.

Při realizaci SRS se nám osvědčilo navázat spolupráci s místními poskyto-
vateli, kteří mají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, registrovanou terénní formu služby (SAS, terénní programy, odborné 
sociální poradenství). Tyto organizace dlouhodobě upozorňují na nedo-
statečný bytový fond obcí a velmi omezené možnosti dostupného bydlení 
pro cílovou skupinu, přitom poptávka v oblasti bydlení stran jejich klientů 
patří mezi časté a nejdéle řešené zakázky v rámci sociální práce. Vzhledem 
k tomuto stavu a množství zakázek klientů právě na zajištění bydlení vnímají 
poskytovatelé nabídku této spolupráce velmi pozitivně a ochotně ji přijali.

Vůli a ochotu spolupráce je možné vhodným způsobem stvrdit, např. 
memorandem o spolupráci, ve kterém jsou definovány parametry spolu-
práce (oblasti spolupráce a její rozsah, role subjektů, způsob předávání 
informací). Vzhledem k tomu, že naše organizace není poskytovatelem 
sociálních služeb, tudíž nemá ani své klienty v oblasti sociální práce, působí 
poskytovatel jako partner SRS a sehrává v její činnosti zásadní úlohu již 
při výběru klientů – potenciálních nájemníků a následně i při jejich indi-
viduální podpoře v bydlení. 

Tento model se ukázal jako optimální a výhodný pro všechny zaintereso-
vané subjekty z následujících důvodů: 

 — Do SRS přicházejí klienti od poskytovatelů, kteří jsou prokazatelně 
v akutní bytové nouzi (řeší zakázku bydlení, čímž splňují základní 
kritérium spolupráce).

 — Na základní úrovni je ověřený předpoklad uplatnění klienta na volném 
trhu s bydlením, tj. jeho potenciál k udržení si dlouhodobého stan-
dardního bydlení a k posunu řešení jeho nepříznivé sociální situace.

 — Poskytovatelé mají možnost posunout se s klientem v oblasti řešení 
bytové situace na soukromý trh a využívat podpory a benefitů SRS.
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 — Klienti stále spolupracují se svým klíčovým pracovníkem poskytova-
tele, na kterého jsou zvyklí, a to i po zabydlení v bytě.

 — Pracovníci SRS a sociální pracovníci poskytovatelů pracují s klien-
tem ve striktně oddělených rolích (sociální pracovník se věnuje právu 
a oprávněným zájmům klienta x SRS zajišťuje realitní činnost), čímž 
se nedostávají do střetu zájmů, které mohou nastat v případě, že SRS 
včetně individuální podpory klientů provozuje pouze jeden subjekt.

V rámci dobré spolupráce a efektivní pomoci je žádoucí ošetřit také oblast 
komunikace a předávání informací mezi klientem, sociálním pracovníkem 
a SRS. Je nutné vzájemné sdílení zejména těch informací, které mají přímý 
vliv na udržení bydlení. Klient je o této skutečnosti od začátku spolupráce 
se SRS informován již v rámci vstupního pohovoru a podepisuje souhlas 
se sdílením informací v rámci spolupráce více subjektů a zproštění povin-
nosti mlčenlivosti. Je nutné mít neustálý přehled především o aktuální 
finanční situaci klienta, neboť ta má přímý vliv na udržení bydlení a záro-
veň bývá nejčastějším důvodem porušení nájemního vztahu. Ze strany 
klienta je proto nezbytné, aby o vznikajícím problému bezodkladně infor-
moval buď svého klíčového pracovníka poskytovatele, nebo pracovníka 
SRS. Vzniklé problémy jsou následně řešeny na úrovni svolaných konzul-
tačních schůzek za účasti všech spolupracujících subjektů (soc. pracov-
ník poskytovatele, pracovník SRS a klient). Vedle konzultačních schůzek 
zaměřených na individuální řešení daného případu je vhodné komuniko-
vat se soc. pracovníky poskytovatelů také formou pravidelných setkání, 
která řeší procesní stránku spolupráce v návaznosti na efektivitu indivi-
duální podpory klientů a upevňování stability v kompetencích jednotli-
vých subjektů. S ohledem na rozmanitost činností zapojených subjektů 
je vhodné spolupráci koordinovat (pracovníkem SRS) a společně tvořit 
prostor férového partnerství.
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5. Služby nájemníkům

Sociální realitní služba slouží lidem, kteří jsou v akutní bytové nouzi a nemají 
sami dostatečné prostředky k tomu, aby si standardní bydlení sami zajis-
tili. Předpokladem ke vstupu do projektu je spolupráce s některým z našich 
partnerských poskytovatelů sociálních služeb. Klienti se smluvně zavazují 
k aktivní spolupráci s naší sociální realitní službou a se sociálním pracov-
níkem při hledání a budoucím dlouhodobém udržení bydlení. K čerpání 
sociální služby není klient nucen, a pokud to jeho situace umožňuje, tedy je 
v bydlení dostatečně stabilní, není pravidelný kontakt se sociálním pracovní-
kem bezpodmínečně nutný. Dohled nad plněním nájemní smlouvy přebírá 
naše organizace. Sociální pracovníci se tak nedostávají do střetu zájmů 
a mají dostatečnou kapacitu pro korektní a profesionální sociální práci, 
což je v důsledku prospěšné pro všechny strany, v první řadě pro klienta – 
nájemníka. Toto nastavení ve svém důsledku vede k tomu, že sociální práci 
není nutné vymáhat, klienti sami ji vyžadují.  

Hlavním benefitem pro klienty naší realitní služby je to, že u nás neplatí 
obecně sdílené diskriminační mechanismy, naopak, klienti, kteří v běžných 
realitních službách stojí na konci řady, jsou pro nás na prvním místě. Při 
jejich posuzování důsledně vyvažujeme kritérium potřebnosti a kritérium 
dlouhodobé udržitelnosti při maximální míře podpory. Respektujeme sociální 
situaci, ve které se nacházejí, a investujeme prostředky a energii za účelem 
zlepšení jejich postavení. 

Klienti u nás nejprve v doprovodu svých sociálních pracovnic a pracov-
níků absolvují vstupní pohovor, který slouží k identifikaci jejich potřeb 
a možností, včetně těch potenciálních (možnost čerpání příspěvku nebo 
doplatku na bydlení v případě získání klasické nájemní smlouvy). Pro 
objektivní posouzení jejich situace využíváme podrobnou finanční analýzu 
postavenou na rodinných příjmech a výdajích, která je hlavním kritériem. 
Doplňujeme informace o počtu a věku dětí, stavu a rizicích, které mohou 
v budoucnu nastat. Insolvence ani exekuce klientů nejsou a priori důvo-
dem vyřazení z projektu.

V případě, že získáme do projektu byt, snažíme se z naší databáze klientů 
identifikovat potenciální uchazeče. Následně s takto získaným užším výbě-
rem absolvujeme další aktualizační schůzky a prohlídku bytu. Klíčoví soci-
ální pracovníci jsou (pokud možno) přítomni všem jednáním, aby veškerá 
komunikace probíhala co nejobjektivněji a docházelo k co nejmenšímu 
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zprostředkování přenosu informací. Přenos informací mezi sociálními pracov-
níky, pracovníky sociální realitní služby, případně majiteli bytů je upraven 
informovaným souhlasem klientů. Po dohodě s majitelem je vybrán nájem-
ník bytu, jsou připraveny příslušné smlouvy a dokumenty a hlavní část akti-
vit začíná. Klientům pomáháme ve spolupráci se sociálním pracovníkem 
zajistit prostředky na zaplacení kauce a prvního nájmu. Jsou administrovány 
žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc ÚP nebo dary nadací a dobročin-
ných fondů. Poslední možností může být využití našeho garančního fondu. 
S klienty je v takovém případě podepsána dohoda o poskytnutí bezúročné 
finanční pomoci a je nastaven splátkový kalendář tak, aby neohrozil finanční 
stabilitu klientů.      

Pokud klient nemá vlastní prostředky a možnosti, pomáháme se stěhováním 
a formou sbírek dovybavujeme byt. Klíčový sociální pracovník asistuje při 
přepisu energií a při řešení žádostí pro Úřad práce, pokud existuje opráv-
něný nárok nájemníka. Klienty, kteří nemají zkušenosti s bydlením v klasic-
kém nájemním vztahu, podrobně informujeme o všech jejich povinnostech 
a o charakteristice a načasování plateb, které musí provádět (nájem, zálohy 
na služby a energie). Pokud to není nezbytně nutné, preferujeme, aby klient 
sám platby prováděl, domníváme se totiž, že tím přispíváme ke zvyšování 
kompetencí klienta i k dlouhodobé udržitelnosti nájemního vztahu. 

Klienty před vstupem do nájemního vztahu nestigmatizujeme informová-
ním budoucího sousedstva o existenci projektu. Na scénu přicházíme až 
ve chvíli, kdy je nutné řešit nějaké nedorozumění v sousedských vztazích. 
Každý problém v sousedských vztazích se snažíme posoudit co nejobjek-
tivněji. Pokud zjistíme pochybení na straně klienta, snažíme se pracovat 
na změně jeho přístupu a k aktivnímu napravení situace. Klienti jsou infor-
mování, že drobná selhání nejsou důvodem k automatickému ukončení 
spolupráce. Partnerský a empatický přístup se snažíme důsledně uplatňo-
vat. Překonání obtíží posiluje klienta a podporuje dlouhodobou udržitelnost 
nájemního vztahu. Z našich zkušeností dochází k většině případů nedorozu-
mění v sousedském soužití z důvodu zavinění ze strany sousedů. Důvodem 
bývá předsudečná obava ze soužití se sociálně slabší nebo etnicky odlišnou 
rodinou. V takové chvíli může být vytvářen mnohdy velmi intenzivní tlak 
na pronajímatele bytu, aby nájemní vztah ukončil. Podpora sociální realitní 
služby majiteli i klientům – nájemníkům je v takové chvíli klíčová. Víc než 
jen bydlení využívá všechny možné způsoby mediace konfliktních situací, 
včetně snahy o setkání a domluvu mezi stranami, pomoci s argumentací 
majiteli vůči sousedům, právních kroků vůči sousedům, zastupování maji-
tele při jednání atd. 
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Ze 17 nájemních vztahů jsme mediaci sporů řešili v pěti případech. Pouze 
v jednom z nich jsme identifikovali zjevné zavinění na straně našich nájem-
níků. Spolupráce s nimi byla posléze ukončena, protože nebylo možné 
zajistit bezproblémové soužití v budoucnosti. Klíčem pro úspěšné řešení 
sousedských sporů je důslednost ve snaze o objektivní a adresné posouzení 
situace. Motivací ke stížnostem často bývá předsudek, po jehož překonání 
dochází ke zklidnění situace. Pouze v jednom případě ze všech proná-
jmů v projektu věc dospěla k potřebě právního zastoupení nájemníka, 
potažmo majitele nemovitosti z naší strany. Všichni pronajímatelé se posta-
vili za své nájemníky a nájemní vztahy pokračovaly a pokračují dále bez 
větších obtíží. Je však pravděpodobné, že bez naší aktivní podpory by byla 
pravděpodobnost ukončení nájemního vztahu, pokud by jej klienti vůbec 
dosáhli, výrazně větší. Obecně lze konstatovat, že čím déle klienti Víc než 
jen bydlení bydlí, tím jsou sousedské vztahy lepší. 

Zásadním benefitem nájemníků je spolupráce se sociální službou, která 
řeší i další agendy, související s dlouhodobou udržitelností nájmu a posi-
lováním klientů. Jde zejména o řešení dluhové problematiky, doučování 
dětí a další sociálně právní pomoc. 

Hlavním benefitem pro nájemníky, ale i pro pronajímatele je v průběhu 
nájemního vztahu možnost zálohové platby nájemného a záloh na služby, 
nebo jejich části v řádném termínu, a zpětná platba nájemníka vůči naší 
organizaci při získání finančních prostředků. Možnost zálohového propla-
cení prvotních nákladů při vstupu do bydlení umožňuje nájemníkům překo-
nání zásadní bariery, kterou zaběhnutá praxe ÚP způsobuje. Klienti totiž 
získávají nárok na proplacení mimořádné okamžité pomoci ze strany úřadu 
až poté, co disponují podepsanou nájemní smlouvou. Tu však z pocho-
pitelných důvodů pronajímatelé nechtějí podepsat v situaci, kdy klienti 
těmito prostředky nedisponují. Garanční fond sociální realitní služby je 
proto zásadním předpokladem úspěchu celého projektu. 

Paní Lucie nemohla sehnat bydlení několik let a střídala provizorní přístřeší 
zejména po nejrůznějších ubytovnách. Díky Víc než jen bydlení žije ona 
i její synové v bezpečném a stabilním prostředí. Podařilo se najít milou 
pronajímatelku, zajistit vybavení bytu ze sbírek mezi lidmi, získat prostředky 
na jistotu a první nájem a přesvědčit sousedy o tom, že nemusí mít strach 
z nových nájemníků. Po roce našich služeb a podpory profesionálního 
sociálního pracovníka se její životní situace výrazně zlepšila. Nájemné 
a další poplatky jsou včas hrazeny zejména díky práci nejstaršího syna 
a také díky drobné podpoře Úřadu práce a našeho garančního fondu.
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6. Garanční fond

Během 33 měsíců existence Víc než jen bydlení bylo z garančního fondu 
vyčerpáno 202 000,- Kč. Těmito prostředky byly kryty nezbytné náklady 
pro uzavření a zdárný průběh sedmnácti nájemních vztahů. Do garanč-
ního fondu se vynaložené prostředky postupně vracejí ve formě drobných 
splátek klientů a zároveň dochází k čerpání pro potřeby dalších nájemních 
vztahů. Je třeba počítat s tím, že některé pohledávky, které vznikly v již 
ukončených nájemních vztazích, se stávají tzv. nedobytnými pohledávkami. 
Naše organizace nepřistupuje z etických důvodů k exekučnímu vymáhání 
takových pohledávek. Drtivá většina nájemníků se snaží v rámci svých 
možností své závazky splácet, protože si váží získaného bydlení. Polovina 
vynaložených prostředků, tedy cca 100 000,- Kč, pochází ze dvou neúspěš-
ných nájemních vztahů, které bylo třeba pro nedostatečnou součinnost 
nájemníků ukončit, uvést byty do lepšího stavu než v jakém byly opuštěny 
a kompenzovat majitelům nedoplatky na nájemném a na službách. Proti 
tomu stojí 100 000,- Kč vyčerpaných pro dalších 15 úspěšných a korektně 
vedených pronájmů. Jde o mnoho drobných podpor, které v určité chvíli 
pomáhají udržet důvěru a stabilitu v nájemních vztazích. 

Celková částka vynaložená nájemníky na úhradu jistot, nájemného a záloh 
na služby za 33 měsíců trvání projektu činí 2 397 000,- Kč (nepočítáme 
zálohy na energie u jednotlivých dodavatelů). Celková částka uhraze-
ných nákladů na bydlení všech klientů projektu je 2 599 000,- Kč. Částka 
vynaložená z garančního fondu tedy představuje necelých 7,7  % všech 
nákladů, které nájemníci uhradili za své bydlení. Tento údaj naši službu řadí 
k nejúspěšnějším projektům podporovaného bydlení v České Republice. 
Pro srovnání můžeme uvést v současnosti probíhající projekt zaměřený 
na ubytování sociálně ohrožených osob statutárního města Ostrava, který 
je odbornou veřejností považován za jeden z nejúspěšnějších. V něm mělo 
být ve sledovaném období na nájemném v bytech vybráno 9 343 000,- Kč. 
Vybráno bylo 8 732 000,- Kč, dluh na nájemném činil 611 000,- Kč, což 
představuje 6,5  %. Hodnota tohoto ukazatele (do 10  %) svědčí obecně 
ve všech projektech podporovaného bydlení o úspěchu.
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7. Kapacita sociální realitní služby 

Péče o nájemní vztahy v sociální realitní službě je časově náročná a speci-
fická a zahrnuje i velké množství vynaložené energie pracovníků. Zatímco 
pro standardní realitní agenturu sjednáním pronájmu práce končí, pro nás 
v podstatě začíná. Zajišťování garancí vůči pronajímatelům vyžaduje časo-
vou flexibilitu pracovníků. Události v nájemních vztazích se dějí bez ohledu 
na pevnou pracovní dobu. Pronajímatelé bývají zaměstnáni nebo nebydlí 
v místě, kde vlastní byt, proto se některá nutná jednání realizují ve večer-
ních hodinách či o víkendu.
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Klíčové pracovní pozice v projektu jsou rozděleny mezi dva pracovníky:

 — Pracovník pro kontakty s potenciálními nájemníky vede vstupní poho-
vory se zájemci o vstup do projektu, komunikuje při výběru klientů 
se sociálními pracovníky z partnerských organizací, pečuje o dokumen-
taci a provádí aktualizace se zřetelem k ochraně osobních údajů, provádí 
výběr klientů pro konkrétní byty.

 — Pracovník pro práci s pronajímateli bytů vyhledává spolupracující 
majitele, vybírá byty do projektu, komunikuje s klienty a se sociál-
ními pracovníky během nájemního vztahu, administruje garanční 
fond a přímou podporu nájemníků a řeší nejrůznější jednotlivosti 
přímo v bytech, včetně mediace sousedských sporů nebo technic-
kých záležitostí. 

Obě pozice dohromady vykonávaly v průběhu projektu práci v rozsahu 
cca 1 úvazek, což je optimální kapacita pro práci v maximálně 15 nájem-
ních vztazích. Důležitá je vzájemná zastupitelnost pracovníků pro případ 
nemoci apod. Je proto důležitá vzájemná kooperace a informovanost 
o aktuálně řešené agendě.

Další nutnou agendu představuje komunikace služby vůči veřejnosti. Na dobré 
prezentaci je závislý úspěch projektu, protože kvalitní PR pomáhá zajistit 
příležitosti k bydlení. Víc než jen bydlení má vlastní webové stránky, profily 
na sociálních sítích a snaží se aktivně vystupovat v médiích. Vydáváme 
tiskové zprávy, snažíme se proniknout do rozhlasu, televize a na webové 
portály, účastníme se odborných veřejných debat. 



●

Paní Eva získala, díky Víc než jen bydlení, „normální“ nájemní byt od našich 
milých pronajímatelů po několika letech marného hledání. Jedinou možností 
bylo využívat provizorní ubytovny. Paní Eva si cení zejména faktu, že za 
čtyřicetimetrový byt se dvorem a vlastním sociálním zařízením platí stejné 
nájemné jako za jednu místnost bez koupelny v ubytovně. Navíc odpadl 
každodenní stres a strach o budoucnost o sebe i o dceru.3130
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Při získávání spolupráce pronajímatelů se osvědčilo vyzdvihovat výhodnost 
celého modelu a benefity, které z něj pro majitele nemovitosti plynou. Přidaná 
hodnota v podobě pozitivního sociálního dopadu slouží až jako nadstavba. 
Další kapacitu zabírá materiální pomoc nájemníkům. Disponujeme sklado-
vacími prostory pro dary v podobě nábytku a dalšího vybavení. Pomáháme 
se stěhováním, realizujeme veřejné materiální sbírky. 

Nezbytný je také odborný právní servis, který využíváme při úpravách 
nájemních smluv dle občanského zákoníku a při vyjasňování práv a povin-
ností jednotlivých stran. Mnohokrát jsme konzultovali drobné i větší nejas-
nosti např. v problematice  předžalobních výzev, neoprávněného vniknutí 
do bytu apod., abychom byli dostatečně připraveni pro mediaci.  
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Celkové výstupy z evaluace

Do jaké míry je činnost SRS úspěšná a jak ji vnímají a hodnotí nájem-
níci, spolupracující sociální pracovníci i soukromí majitelé bytů lze vyvodit 
z výsledků evaluace. 

Jak to vnímají nájemníci?

 Všechny zabydlené domácnosti v nalezeném bydlení pociťují životní 
jistotu a věří, že si bydlení udrží tak dlouho, jak budou potřebovat.

 U všech domácností došlo ke zvýšení standardu bydlení, jeho 
prostoru a soukromí (bydlí ve standardních bytech odpovídají-
cích počtu členů domácnosti, dospělí a děti mohou využívat oddě-
lených místností).

 Všem domácnostem vyhovuje lokalita bydlení a zvýšil se tak i jejich 
pocit bezpečí.

 Ve všech případech došlo ke zlepšení psychického zdraví členů 
domácnosti (možnost klidného spánku, opadl stres vznikající ze 
společného soužití rodin v AD či ubytovnách), ve 25  % došlo také 
k celkovému zlepšení zdravotního stavu (méně nachlazení, stabili-
zované astma).

 Ve 40  % domácností došlo díky bydlení ke zlepšení ekonomické situ-
ace (získání trvalého bydliště a nároku na sociální dávky, možnost 
sloučení rodiny, nalezení zaměstnání).

 V 65  % domácností zcela zanikla potřeba využívání krátkodobých 
půjček (od členů rodiny i úvěrových společností).

 Ve 40  % případů mělo nastěhování do standardního bydlení pozi-
tivní vliv na zaměstnání (méně absencí v práci díky zlepšení zdravot-
ního stavu, možnost práce na plný úvazek díky odtržení od režimu 
AD, změna pozice z agenturního pracovníka na kmenového díky 
lepšímu výkonu v práci).

Největší přínosy sociální realitní služby 

Za největší přínosy SRS považujeme to, že:

 — Bezpečně zapojuje veřejnost do řešení sociálních problémů, čímž 
posiluje společenskou odpovědnost a solidaritu.  

 — Slouží jako alternativa a doplnění sociální politiky státu v oblasti 
bydlení, kdy pomáhá těm, kteří mají potenciál k běžnému bydlení, 
ale realitní trh jim nedává příležitosti, čímž také uvolňuje kapacity 
sociálního bydlení municipalit, azylových domů a chrání tak ty, kteří 
by mohli o bydlení přijít v důsledku poskytování přístřeší příbuzným 
v přeplněných bytech.  

 — Přináší nové zkušenosti v oblasti řešení bytové nouze cílových skupin 
v České republice, testuje a vytváří funkční systém, který je využitelný 
i v dalších regionech (z našich zkušeností čerpají další subjekty, které 
podobné služby chtějí zavést nebo o tom uvažují, např. v roce 2021 
spuštěná Městská nájemní agentura hlavního města Prahy, MPSV 
ČR a MMR ČR, pro které jsme realizovali šestihodinový workshop 
o sociální realitní službě, Agentura pro sociální začleňování, Platforma 
pro sociální bydlení, Iniciativa Zabydlení a další).   

 — Podporuje desegregaci a destigmatizaci, protože znevýhodněné osoby 
díky naší sociální realitní službě žijí v jádru běžných komunit u soukro-
mých majitelů, nikoliv v segregovaných sociálně vyloučených lokali-
tách nebo na nekvalitních ubytovnách.

 — Boří nebezpečné stereotypy o nepřizpůsobivosti některých skupin, 
zejména Romů.  

 — Realizuje tzv. afirmativní akce, tedy přispívá ke zrovnoprávňování 
jinak běžně diskriminovaných osob, neboť etnicita ani jiné společen-
sky znevýhodňující faktory zde nehrají roli.

 — Chrání profesionální výkon sociální práce našich partnerů, protože 
eliminuje střet zájmů, ve kterém by se mohli při řešení bydlení svých 
klientů jinak ocitnout. 
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 Absence možnosti komunikace klientů a soc. pracovníků s majiteli 
bytů, kdy klienti nebo soc. pracovníci nemají moc prostor pro kontakt 
s majitelem bytu (komunikace s majiteli bytů přísluší výhradně realit-
nímu pracovníkovi SAS, což je pracovníky SRS vnímáno spíše jako 
oboustranný benefit a nástroj pro eliminaci komunikačního šumu, 
možnost kontaktování majitelů bytů jinými zainteresovanými subjekty 
je vodné konzultovat s tímto realitním pracovníkem).

 V některých případech drahé nájmy (podmínky trhu, na které je 
vždy reagováno při přidělování bytů pečlivým výběrem budoucích 
nájemníků s ohledem na jejich potřeby a možnosti, SRS nezasahuje 
do tržních cen nájmů).

 Činnost SRS nevyřeší strukturální nedostatek bytů v Plzeňském kraji 
(snaží se spíše nabídnout další prostor pro získání bydlení a navý-
šit kapacity bytového fondu v regionu využitím potenciálu soukro-
mých majitelů).

Jak to vnímají majitelé bytů?

 Majitelé bytů jsou spokojeni s činností SRS a spolupráci by dopo-
ručili i svým známým.

 Přínosem jsou finanční záruky, bezplatnost služeb, právní servis, 
řešení problémů a rychlá komunikace.

Z hlediska řešení běžné agendy správy bytů (odečty měřidel, drobné opravy, 
předávání dokumentů) nevnímají majitelé činnost SRS jako příliš přínos-
nou (pracovníci SRS nemohou plně přebírat zodpovědnost za činnosti 
správy bytu, které náleží výhradně jeho majiteli, nicméně i s touto agen-
dou SRS majitelům v rámci svých možností pomáhá).

 + 75  % domácností vnímá zlepšení v sociálních kontaktech – síla 
„dobré adresy“ (zlepšení přístupu úředníků při jednáních na úřadech, 
zlepšení kontaktů s širší rodinou, možnost trávení času s přáteli, a to 
i u dětí).

 Všechny domácnosti jsou spokojené s nabízenou podporou SRS 
(přístup pracovníků SRS i nasazení sociálních pracovníků). 

 1 domácnost v bytě se zvýšenou vlhkostí (byt předán nevysušený 
po celkové rekonstrukci – odstraněno).

 1 domácnost v nezkolaudovaném bytě – nepřiznání sociálních 
dávek na bydlení (rodina již přestěhována do standardního bytu, 
byt vrácen majitelce).

 U 2 domácností došlo nastěhováním ke zvýšení nákladů na bydlení 
(tržní podmínky, do kterých SRS nezasahuje, existuje však možnost 
získání trvalého pobytu a tím i sociálních dávek na bydlení).

Jak to vnímají sociální pracovníci 
partnerských poskytovatelů?

 Všichni sociální pracovníci uvedli, že činnost SRS umožňuje 
rozšíření možností pro řešení zakázky bydlení pro jejich klienty 
(pomoc při řešení složení jistoty a prvních nájmů, materiální a logi-
stická výpomoc).

 Proklientský přístup pracovníků SRS.

 Nabídka bytů od soukromých majitelů, kteří nediskriminují.

 Nabídka dlouhodobých a korektních nájemních smluv.



A jaká doporučení 
lze z výsledků 
evaluace vyvodit?

1) Doporučení pro činnost SRS:

a)  Zprostředkovávat/vyhledávat pouze zkolaudované byty (návaznost 
na přiznání dávek na bydlení).

b)  Vyhýbat se družstevním bytům (podnájemní smlouva - nižší míra 
ochrany práv nájemníka, návaznost na přiznání dávek na bydlení).

c)   Pravidelně pořádat schůzky se sociálními pracovníky partnerských 
poskytovatelů, které dávají prostor pro ventilaci nejasností v oblasti 
kompetencí a odpovědnosti při poskytování přímé podpory klientům.

 
2) Doporučení pro systémová opatření:

a)  Ukazuje se problematické využití příspěvků nadací a MOP od  ÚP  
na kauci a první nájmy, jejichž výplata je podmíněna existencí 
podepsané nájemní smlouvy, která však není majitelem bytu pode-
psána bez složení příslušného finančního obnosu. Řešením by 
byla legislativní změna podmínek při vyplácení MOP od ÚP, a to 
např. akceptací ze strany ÚP potvrzení majitele bytu či sociálního 
pracovníka o předjednání a budoucím uzavření nájemního vztahu.

b)   V praxi se velmi osvědčilo institucionální oddělení sociální realitní 
služby a poskytovatele sociální služby. Sociální realitní služba jako 
samostatný subjekt umožňuje registrovaným poskytovatelům soci-
álních služeb kvalitní výkon sociální práce bez řešení dilematu 
konfliktu zájmů, který vždy výkon sociální práce poškozuje. Díky 
tomu, že SRS na sebe přejímá zodpovědnost za průběh nájem-
ního vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem, se může sociální 
pracovník profesionálně věnovat výkonu sociální služby. Důvěrný a 
partnerský vztah mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem není 
narušen. Sociální pracovník není zodpovědný za průběh nájemního 
vztahu (i když spolupracuje na udržení klientova bydlení), nemusí 
hájit oprávněné zájmy majitele, není manipulován do pozice kont-
rolora bytu či snad dokonce vymahače nájemného apod. Podpora 
vzniku a dlouhodobé udržitelnosti samostatných sociálních realit-
ních služeb fungujících na principech popsaných v této publikaci 
přispěje k efektivnímu řešení bytové nouze u rodin, které bez této 
podpory zbytečně setrvávají v nevhodném bydlení.
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