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1. Úvod  

Město Liberec vstoupilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) na konci 

roku 2015 s cílem zmírnit problémy související s výskytem sociálně vyloučených lokalit ve 

městě. V rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je 

zpracováván Strategický plán sociálního začleňování, který bude závazným dokumentem 

pro koordinované čerpání prostředků ze tří operačních programů Evropských strukturálních a 

integračních fondů. 

 Předkládaná vstupní analýza obsahuje deskripci hlavních problémů souvisejících se 

sociálně vyloučenými skupinami, a představuje tak úvodní analytický podklad pro následné 

diskuse a návrhy opatření. Vstupní analýza je standardním nástrojem, který ASZ využívá při 

spolupráci s obcemi. Je podkladem pro činnost lokálního partnerství, zejména pak pro tvorbu 

Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ). Realizuje ji oddělení výzkumů, projektů 

a komunikace Agentury (OVPK). Analýza je pojata jako pracovní dokument, který je 

možné upravovat a doplňovat. Poskytuje základní vhled do situace ve městě a nemá 

závazný charakter, spíše poskytuje referenční body k pracovním diskusím. Zároveň studie 

poslouží jako materiál pro další analytickou práci Agentury a pro interní evaluaci výsledků 

vlastní činnosti. 

 Analýza byla vypracována v období únor – červenec 2016. Hlavním cílem výzkumu 

bylo zmapování situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Liberci. Zpráva se opírá o 

výsledky již realizovaných výzkumů, především pak Analýzy sociálně vyloučených lokalit a 

ubytoven na území města Liberec (Šolková 2015), které aktualizuje a rozšiřuje o další 

informace podle potřeby pracovních skupin Lokálního partnerství (LP). Text je rozdělen do 

kapitol pojmenovaných podle tematického zaměření, které kopírují členění pracovních 

skupin: bydlení, vzdělávání, sociální služby, bezpečnost a zaměstnanost. 
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2. Metody analýzy 

Předkládaná analýza kombinuje kvantitativní a kvalitativní metody sběru a analýzy dat. 

Pracuje tedy jak se statistickými daty, tak i s výpověďmi a zkušenostmi oslovených 

institucionálních aktérů a obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Při sběru dat jsme zpočátku 

používali převážně tzv. „desk research“, neboli sekundární analýzu dat. Ta slouží k 

vyhodnocování informací z existujících analýz, politických dokumentů a médií. Většina 

potřebných dokumentů a materiálů byla poskytnuta zaměstnanci Magistrátu města Liberec a 

příspěvkových organizací města, kteří po dobu šetření poskytovali výzkumníkům nezbytnou 

součinnost. Další údaje jsme získali od pracovníků neziskových organizací, úřadů státní 

správy, ze statistik Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ), od zaměstnanců Agentury a 

z dalších zdrojů. Řada údajů byla rovněž k dispozici z veřejně dostupných internetových 

zdrojů. 

Na desk research navazovaly polo-strukturované rozhovory s nájemníky bytů či 

ubytoven v sociálně vyloučených lokalitách a hloubkové strukturované rozhovory s 

představiteli města, zaměstnanci jednotlivých městských odborů, zaměstnanci státní správy 

a neziskových organizací. Dalšími respondenty byli rovněž vybraní odborníci Agentury. 

  Celkem jsme uskutečnili 25 rozhovorů v délce 30–160 minut se systémovými aktéry 

a přibližně 12 rozhovorů v délce 20–90 minut s nájemníky v sedmi sociálně vyloučených 

lokalitách. Účastníci kvalitativního šetření jsou ve zprávě označeni jako respondenti, u 

jednotlivých výpovědí zůstává vyjádřeno pohlaví (respondentka/respondent). Respondenti 

jsou očíslováni a rozděleni do kategorií – pracovníci města, příspěvkových organizací města 

či zástupci vedení města (MĚ), zaměstnanci nevládních neziskových organizací (NO), 

pracovníci státní správy (ST) a obyvatelé jednotlivých bytů či lokalit (OL) a náhodně vybraní 

obyvatelé města (OM). 

Údaje byly od jednotlivých systémových aktérů získány v období únor – červenec 

2016. Vzhledem k časovému rozmezí mohlo dojít ve výpočtech k určitým odchylkám a údaje 

se také mohou mírně lišit od aktuálního stavu v době finalizace analýzy. Veškeré informace 

použité v této studii byly získány se souhlasem respondentů a s vědomím účelu, k němuž 

budou využity. Data jsou zpracovávána anonymně a osobní sdělení jsou v textu označena 

písemnou zkratkou. Získané informace slouží výhradně pro účely této zprávy nebo pro další 

činnost pracovních skupin v rámci Lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování. 

Sociálně vyloučená lokalita je dále v textu uváděna pod zkratkou SVL, Agentura pro 

sociální začleňování zkráceně jako Agentura či ASZ a obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 

jako obyvatelé, nájemníci, sociálně vyloučení či zkratkou OL (obyvatelé lokality). 

Představitelé státní správy, samosprávy a neziskových organizací jsou na některých místech 
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v textu souhrnně označováni jako systémoví aktéři nebo jako aktéři. Další zkratky budou dále 

vysvětleny v patřičných kapitolách textu.  

3. Sociální vyloučení 

Pro popis situace užíváme koncept sociálního vyloučení, který je srozumitelný většině 

evropských a českých institucí a je rovněž centrálním pojmem Agentury pro sociální 

začleňování. Chápeme jím proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj společnosti, do 

chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se manifestuje na různých úrovních, např. 

sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučené skupiny lidí se tak ocitají 

v situaci, kdy se s mírou narůstající exkluze snižuje jejich schopnost udržovat sociální 

kontakt s obyvateli mimo situaci sociálního vyloučení, a snižuje se též míra přístupu ke 

zdrojům běžně dostupným většině obyvatel (přístup na trh práce, ke kvalitnímu 

a dlouhodobému bydlení, k plnohodnotnému vzdělání apod.). Lze sledovat vnější příčiny 

tohoto procesu, jako jsou schvalované zákony, postoje institucí, tržní mechanismy a 

stanoviska zbytku společnosti i faktory vnitřní, mezi které se řadí přístup a návyky samotných 

sociálně vyloučených, které se často mezigeneračně reprodukují. 

Sociální vyloučení je spojeno s řadou sociálních problémů, které se vyskytují v různé 

intenzitě a v různých kombinacích. Mezi obvyklé problémy sociálního vyloučení řadíme 

dlouhodobou nezaměstnanost, závislost na dávkách pomoci v hmotné nouzi, nízkou kvalitu 

bydlení a nejistotu v bydlení, ztížený nebo nemotivovaný přístup ke vzdělávání, vysokou 

míru zadlužení, výskyt rizikového chování a kriminality a zvýšenou míru migrace. Jednotlivé 

problémy sami o sobě k sociálnímu vyloučení nevedou. Pokud ale daní jedinci či rodiny 

zápasí s kombinací problémů, ocitají se v sociální izolaci a nejsou schopni vést plnohodnotný 

život. Na různých úrovních tak jsou vylučováni ze společnosti (ať už jde o úroveň 

ekonomickou, symbolickou či občanskou). Pokud dochází k vyšší koncentraci osob (které 

ovšem v daném místě tvoří většinu) s kombinací několika nebo všech výše zmíněných 

ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě (SVL). Sociálně vyloučené lokality obvykle 

vznikají působením souběhu různých systémových či tržních mechanismů. 

V Analýze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec bylo 

identifikováno celkem sedm sociálně vyloučených lokalit, devět lokalit ohrožených a několik 

desítek ubytovacích zařízení, kde se koncentrují lidé chudí, závislí na dávkách pomoci 

v hmotné nouzi.  Z tohoto výčtu lokalit jsme vycházeli rovněž v této zprávě a došlo pouze 

k několika dílčím úpravám. 

Identifikované lokality v Liberci vykazují různou mírou sociálního vyloučení, většinou 

se však jedná o jednotlivé objekty, které nejsou výrazně prostorově odděleny od okolní 
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zástavby. U části z nich nelze dokonce považovat za sociálně vyloučené všechny obyvatele 

a daná místa potom lépe vystihuje termín lokality s vyšším podílem sociálně vyloučených 

osob, nebo také lokality s vyšším podílem osob ohrožených chudobou. Část obyvatel těchto 

lokalit totiž znaky sociálního vyloučení nenese, podíl sociálně vyloučených osob je zde 

ovšem vyšší než v jiných částech města. Zároveň se v rámci výzkumu ukázalo jako účelné 

pracovat s těmito lokalitami jako s celky, tedy nevydělovat z nich pouze skupinu osob 

sociálně vyloučených. Zásadních důvodů je pro to několik:  

1) Hranice mezi sociálně vyloučenými a sociálně začleněnými obyvateli domů je 

neostrá. Jedná se spíše o škálu, kde na jedné straně stojí pracující, vzdělanější a 

nezadlužení nájemníci bytů a na straně druhé pak nezaměstnaní, nekvalifikovaní 

a zadlužení nájemníci, přičemž značná část obyvatel se nachází někde uprostřed. 

Rozlišováním v rámci lokality by došlo k rozpadu definice takového místa, kde 

bydlí velké množství sociálně vyloučených osob, přičemž místo jasně vykazuje 

další znaky sociálního vyloučení, jako jsou zhoršené služby spojené s bydlením, 

nízký hygienický standard, neúměrně vysoké nájmy apod.  

2) Problémy spojené se sociálním vyloučení se dotýkají všech obyvatel sledovaných 

lokalit. Dochází ke stigmatizaci všech lidí, kteří tam žijí.  

3) Popsaná situace generuje četné problémy v oblasti sousedského soužití, přičemž 

tyto spory jsou srozumitelné pouze v kontextu celého domu jako organismu. 

 

Lokality s vyšším podílem sociálně vyloučených osob v textu dále souhrnně označujeme jako 

potenciálně rizikové nebo lokality potenciálně ohrožené sociálním vyloučením. Významným 

faktorem sociálního vyloučení je také etnicita, která posiluje hranici vnímaného „my a oni“. 

V kontextu ČR je zejména okolím rozpoznaná romská etnicita1 přitěžujícím faktorem 

sociálního vyloučení.  

  

                                                           
1
 Pokud není uvedeno jinak, pojem užíváme v textu ve smyslu etnicity připsané, která se ovšem často překrývá 

s etnicitou dotyčným deklarovanou. Romství jakožto národnost, ke které je možné se přihlásit v rámci sčítání 
lidu, ve zprávě neužíváme vůbec.   

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

3.1 Sociální vyloučení v Liberci 

Na území města Liberce bylo identifikováno několik prostorově vymezených sociálně 

vyloučených lokalit, které mají povětšinou charakter tzv. "menších městských vyloučených 

lokalit".2 Ty jsou většinou tvořeny jednotlivými činžovními domy či shluky domů. Většina 

lokalit byla zmapována v rámci Analýzy sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území 

města Liberec, kterou si statutární město Liberec nechalo vypracovat v loňském roce.3 

Sociální vyloučení v Liberci však kopíruje celorepublikové trendy, a tak i zde platí, že 

"rychlost dynamiky sociálního vyloučení se nepočítá v řádu let, ale projevuje se 

i v řádu měsíců či dnů".4 Jedním z hlavních rysů sociálního vyloučení v Liberci je tak fakt, 

že se jedná spíše o sociálně vyloučené domy či skupiny domů. Skutečně velká sociálně 

vyloučená lokalita v Liberci chybí. V podstatě zde můžeme rozlišit dva hlavní typy lokalit – 

sociálně vyloučené lokality (domy či shluky domů) a lokality (domy) se zvýšeným 

potenciálem sociálního vyloučení.  Tyto druhé lokality, které z hlediska sociálního 

vyloučení můžeme označit jako potencionálně rizikové, jsou rozptýlené po celém městě. 

Podrobněji jsou popsány v Analýze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města 

Liberce (2015). Na jedné straně tak v Liberci existuje omezený počet sociálně vyloučených 

lokalit, které nejsou nijak velké, na druhé jsou ve městě další lokality s potenciálem rychle se 

v SVL proměnit.   

V tzv. Gabalově zprávě5 je Liberecký kraj popisován jako kraj, v němž se lokality 

stejnou měrou rozšiřují, jako mizí, ale zároveň zde i vznikají lokality zcela nové. Mezi lety 

2006 a 2014 tak došlo v Libereckém kraji k nárůstu identifikovaných sociálně vyloučených 

lokalit z 26 na 48. V samotném Liberci jsme identifikovali 7 vyloučených (ve čtvrtích 

Františkov, Vesec, Doubí, Pavlovice, Jeřáb a Rochlice) a 11 vyloučením ohrožených 

lokalit (ve čtvrtích Machnín, Růžodol I, Staré Město, Vesec, Rochlice, Ruprechtice a Nové 

Město). Jen několik měsíců po Analýze z roku 2015 jsme tak do výčtu lokalit přidali další dvě 

nově ohrožené lokality na Novém Městě. Vzhledem k dynamice vývoje SVL bude proto 

vhodné situaci pravidelně monitorovat. 

Co se týče celkového odhadovaného počtu sociálně vyloučených osob žijících v 

Liberci, kvalifikované odhady se značně liší, a bohužel neexistuje dostatečná datová opora 

ani standardizovaná definice pro exaktní určení jejich počtu. Počty sociálně vyloučených tak 

můžeme pouze odvozovat z dostupných dat o specifických skupinách obyvatel, u kterých lze 

očekávat ohrožení sociálním vyloučením. K 31. 12. 2015 evidoval v Liberci Úřad práce 2 059 

dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání (déle než 12 měsíců v evidenci).  

                                                           
2
 Typologie SVL podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, Čada et al. 2015: 46. 

3
 Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec, 2015. 

4
 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, Čada et al. 2015: 10. 

5
 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, Čada et al. 2015. 
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Liberec je také jedním ze severočeských center obchodu s drogami. Jedná se 

především o silný pervitinový a marihuanový trh. Naopak téměř chybí trh s opiáty. Drogy jsou 

zde dostupné a všímavý pozorovatel se o drogové scéně může poučit na několika místech 

přímo v centru města. Drogoví uživatelé jsou potenciálně sociálně vyloučenými osobami, 

tedy pokud již sociálně vyloučení nejsou. V Liberci kolem 200 z nich spolupracuje s terénními 

pracovníky, celkově by však mohlo jít až o 1 000 osob užívajících omamné 

a psychotropní látky (OPL), z nichž nejméně 300 by šlo zařadit do skupiny 

"problémových uživatelů“. V rámci sociálně vyloučených lokalit lze říci, že zneužívání 

OPL, zejména marihuany a pervitinu, je zde také přítomno.  

V rámci SVL a potenciálních lokalit lze hovořit o následujících číslech. SVL – 

cca 350 osob, potenciální lokality nejméně dalších 350 osob. Připočteme-li další cca 

1500 lůžek na soukromých ubytovacích zařízeních, dostáváme se ke kvantifikaci 

nejméně 2200 sociálně vyloučených osob. Další sociálně vyloučení obyvatelé Liberce 

jsou rozptýleni po jednotlivých domácnostech. Významnou skupinu sociálně vyloučených 

osob tvoří také lidé bez domova, kterých by odhadem mohlo být kolem 150 osob (na 

základě výpovědí našich informátorů).  

Specifickou otázkou je vztah etnicity k sociálnímu vyloučení. Již na základě Analýzy 

z roku 20156 a bez výrazné snahy o etnizaci celého problému můžeme konstatovat, že 

Romové tvoří cca 80 % obyvatel SVL. Na druhou stranu je zjevné, že ne všichni Romové 

v Liberci jsou sociálně vyloučení, a ne všichni sociálně vyloučení v Liberci jsou Romové.  

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2015 hovoří o 5 300 Romech 

žijících na území ORP Liberec (oproti 3 300 Romů v roce 2007) a odhaduje, že 30 % z nich 

je sociálně vyloučených. Pokud bychom jednoduše srovnali poměr obyvatelstva ORP a 

samotného města, v Liberci by mohlo žít cca 3 800 Romů (k roku 2015), z nichž 1 300 by 

mohlo být sociálně vyloučených. Etnicita Romů, ať už připsaná zvnějšku, či zvnitřnělá 

samotnými Romy, může do situace přinášet sociální zvyklosti a kulturní normy, které mohou 

ovlivňovat sociální začleňování. 

Další analytický podklad, Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti 

sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji z roku 2013 hovoří o 4 000 

lidí ohrožených sociálním vyloučením "z důvodu zadlužení, exekucí, dlouhodobě 

nezaměstnanosti, bezdomovectví, neukončeného vzdělání, rizikového užívání návykových 

látek či nelátkových závislostí (hrací automaty), psychických onemocnění, fyzických 

hendikepů či kombinace výše zmíněných sociálních problémů a patologií"7.  

                                                           
6
 Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce (2015) 

7
 viz Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce (2015), s. 43 
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Na základě předložených dat o populaci Liberci doporučujeme pracovat 

s kvalifikovaným odhadem 2 000 osob sociálně vyloučených (kombinace dlouhodobě 

problémového bydlení, nezaměstnanosti, případně i OPL, dluhů) a dalších 2 000 osob, 

které jsou sociálním vyloučením ohrožené v důsledku nestabilní životní situace (zejména 

nestabilní bytová situace a nestabilní zaměstnání, rizikové chování). Sem mohou spadat i 

postupně chudnoucí senioři, lidé se zdravotními a psychickými obtížemi atd.   

4. Stručná charakteristika města 

Statutární město Liberec se nachází v severních Čechách pod Jizerskými horami nedaleko 

polských a německých hranic, tedy na tzv. trojmezí. Je pátým největším městem v České 

republice a zároveň metropolí Libereckého Kraje. Rozmístěný obyvatel okresu Liberec je 

nerovnoměrné a koncentruje se do městských sídel. Liberec je také správním centrem ORP, 

které zahrnuje 28 obcí a s celkovým počtem 142 929 obyvatel8. Jak ukazuje graf 1, počet 

obyvatel samotného města průběžně narůstá. K 31. 12. 2015 činil 103 288 osob. Město je 

rozděleno na 33 městských obvodů a jeden obvod samostatný, Vratislavice nad Nisou.  

 

Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel v Liberci 

Liberec patří mezi tradiční průmyslová města. Jeho historie je spjata převážně 

s textilní výrobou, kterou ale po pádu komunistického režimu a přechodu na tržní 

hospodářství postupně nahradil automobilový průmysl, zaměřený především na 

subdodavatelské práce pro velké automobilky. V posledních letech se v Liberci rozvíjí nové 

odvětví průmyslu zaměřené na nanotechnologie. Mezi další významná odvětví v rámci 

celého okresu patří výroba kovodělných výrobků, strojů a zařízení a plastikářský 

průmysl. Významnými zaměstnavateli jsou vedle průmyslové sféry také stavební a 

dopravní podniky a značné postavení na trhu práce má také sektor služeb, jehož část je 

                                                                                                                                                                                     
 
8
 http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/liberecky-kraj/verejna-sprava/spravni-cleneni/obce-s-rozsir-pusobnosti/ 
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spojena s turistickou atraktivností města danou jeho historií a polohou v blízkosti přírody 

Jizerských hor a Ještědsko-kozákovského hřbetu. 

 

5. Identifikované sociálně vyloučené lokality 

Podrobný výčet sociálně vyloučených lokalit se objevuje v Analýze sociálně vyloučených 

lokalit a ubytoven na území města Liberec. Ve stejné zprávě jsou také uvedeny lokality 

vyloučením ohrožené a veškerá ubytovací zařízení, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace 

lidí závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi, ze kterých pokrývají svoje náklady na 

bydlení.  

 

Mapa 1 – Mapa sociálně vyloučených lokalit (červeně)/rizikových lokalit (žlutě) a 
ubytovacích zařízení (zeleně). (Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven 

na území města Liberec, 2015) 
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Na mapě 1 můžeme pozorovat rozptýlení sociálně vyloučených lokalit, potenciálně 

ohrožených míst a ubytoven po městě. Z grafického znázornění je patrné, že lokality 

nevytvářejí žádnou ucelenou koncentraci v podobě domovních bloků či celých čtvrtí, ale 

jedná se víceméně o „ostrůvky“ sociálního vyloučení, které však nejsou izolovány od 

okolní zástavby. Úskalím širokého rozptylu lokalit je především nepřehlednost situace a 

obtížné zacílení integračních opatření, což souvisí i se soukromým vlastnictvím lokalit. 

V rámci výzkumu vstupní analýzy se žádné další SVL neobjevily, a data jsme tak 

sbírali za již známé adresy. K jediné změně došlo přeřazením lokality H (viz tabulka 1) do 

skupiny sociálně vyloučených lokalit ze skupiny lokalit ohrožených. Skupinu potenciálně 

rizikových či ohrožených lokalit jsme naopak po rozhovorech s poskytovateli terénních 

sociálních služeb rozšířili o lokality Q a R, nacházející se na ulicích Rybářská a Truhlářská 

ve čtvrti Nové Město. Pro doplnění uvádíme v tabulce výčet všech lokalit včetně jejich 

dalších charakteristik. Původní červené tabulky (tabulka 1) jsou převzaté z v Analýzy 

sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec. Tabulka 2 doplňuje 

informace o počtu a základních charakteristikách dalších zjištěných rizikových lokalit 

a tabulky 3 a 4 (rovněž původní) poskytují výčet ubytoven. Žádná z identifikovaných lokalit či 

ubytoven není ve vlastnictví města. Celkově se tedy dostáváme k počtu 8 vyloučených lokalit 

a 10 rizikových. 

Počet ohrožených lokalit ve městě je pravděpodobně ještě vyšší, nicméně dochází 

zde k velice rychlým změnám a situace je nepřehledná. Určitým vodítkem při identifikaci 

dalších lokalit může být analýza vlastnické struktury majitelů stávajících lokalit, kterou 

uvádíme na straně 16. 

Podle odhadu žije v identifikovaných sociálně vyloučených lokalitách 370–380 lidí, 

z toho je podle údajů KoP ÚP Liberec 37 příjemců dávky HN doplatku na bydlení (duben 

2016). V potenciálně rizikových lokalitách žije přibližně 355–385 lidí, z nichž je 25 příjemců 

doplatku na bydlení. Kvalita bydlení v těchto místech je nízká, nájemné se pohybuje 

v závislosti na velikosti bytu a zálohové platby za vodu. S náklady na další služby spojené s 

užíváním bytu se náklady na bydlení vyšplhají až na 8 000–18 000 měsíčně Kč na jeden byt.  
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Tabulka 1 – Přehled identifikovaných SVL nebo lokalit rizikových (Zdroj: Analýze 
sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec) 
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Označení 
lokality 

Městská 
část 

Kapacita 
lokality* 

Odhadovaný 
počet lidí* 

Cena za 
bydlení* 

Dostupnost 
sociální 
služby 

Lokalita Q Nové 

Město 

10 - 15 

bytů                          

25 - 30  5.500 - 

10.000 

 

Lokalita R Nové 

Město 

10 - 15 

bytů 

25 - 30 5.500 - 

10.000 

 

*Jedná se pouze o odhady 

Tabulka 2 – Další identifikované lokality potenciálně ohrožené sociálním vyloučením 
(Zdroj: Vlastní šetření) 

Tabulka 3 - Přehled ubytovacích míst na území Liberce 1 (Zdroj: Analýza sociálně 
vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec) 
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Tabulka 4 - Přehled ubytovacích míst na území Liberce 2 (Zdroj: Analýza sociálně 
vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec) 

 

Ubytovací zařízení uvedená v tabulce 3 a 4 mají kapacitu 1 455 lůžek + 20 bytů. Obvyklou 

cenou za, ubytovaní osoby na dvoulůžkovém či vícelůžkovém pokoji je částka 3 400 – 3 700 

Kč, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy je suma vyšší, přibližně 4 500 – 5 100 Kč za osobu.  

V ubytovacích zařízeních se počet příjemců dávky HN - příspěvku na bydlení 

pohyboval okolo 160. Počet příjemců dávky HN, příspěvku na živobytí se zjistit nepodařilo, 

nicméně porovnáním s tabulkou 2, kde najdeme počet všech dávek vyplácených KoP ÚP 

Liberec za období leden – březen 2016 zjistíme, že počet vyplacených příspěvků na živobytí 

(PnŽ) je obvykle téměř trojnásobný než počet vyplacených doplatků na bydlení (DnB) a tento 

poměr můžeme použít k lepšímu odhadu počtu vyplacených PnŽ v lokalitách. Celkový počet 

vyplacených dávek má rovněž ilustrační hodnotu pro míru sociálního vyloučení v celém 

ORP. 
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Tabulka 5 - Výplaty dávek v nezaměstnanosti pro Liberec se zvýrazněním dávek 
pomoci hmotné nouze, leden–březen 2016 (Zdroj: MPSV)9 

 

5.1 Počty nezaměstnaných v identifikovaných lokalitách 

Porovnáním údajů o lokalitách s výpisem z evidence uchazečů o zaměstnání Kontaktního 

pracoviště ÚP Liberec (KoP ÚP) byl zjištěn počet uchazečů o zaměstnání v jednotlivých 

lokalitách, který shrnujeme v grafech 2 a 3. Zároveň je možné tyto údaje porovnat 

s odhadovaným počtem obyvatel jednotlivých lokalit, který je uveden na straně 11. Celkový 

počet osob v evidenci ÚP za SVL je tedy 71  (z cca 350 obyvatel včetně dětí a seniorů) a u 

ohrožených lokalit je to 75 osob (ze 350 obyvatel včetně dětí a seniorů). Vzhledem k tomu že 

nemáme podrobnější informace o demografické struktuře obyvatel SVL, nelze z těchto dat 

mnoho vyvozovat. Analýze struktury nezaměstnaných v jednotlivých lokalitách se dále 

věnujeme v kapitole Zaměstnanost. Naopak přesné počty nezaměstnaných v ubytovnách 

nebylo možné zjistit, protože ubytovaní zde nemají trvalý pobyt. 

                                                           
9
 Vysvětlivky:, HN = hmotná nouze; PnŽ = příspěvek na živobytí; DnB = doplatek na bydlení; MP = mimořádná okamžitá pomoc; SSP = 

státní sociální podpora; PnP = příspěvek na péči 
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Graf 2 – Počet uchazečů o zaměstnání ze sociálně vyloučených lokalit (Zdroj: KoP ÚP 
Liberec) 

 

Graf 3 – Počet uchazečů o zaměstnání z potenciálně rizikových lokalit (Zdroj: KoP ÚP 
Liberec) 

 

5.2 Terénní programy realizované v identifikovaných lokalitách 

Aktuálně realizují terénní sociální programy ve vyloučených nebo potenciálně rizikových 

lokalitách obecně prospěšné společnosti Romodrom, Člověk v tísni a Most k naději. 

Romodrom a Člověk v Tísni se zabývají sociálními souvislostmi chudoby, zatímco Most 
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k naději je primárně službou spojenou s terénem užívání OPL. Poskytované služby však 

nemají působnost ve všech identifikovaných lokalitách a následující graf 4 tak kromě 

rozložení působnosti poskytovatelů zároveň odkazuje na mezery v pokrytí. Z výpovědí 

terénních pracovníků a dalších odborníků na téma sociálních služeb je zjevné, že kapacity 

terénní práce v Liberci nejsou pro rozsah sociálního vyloučení dostatečné. Z toho vyplývá 

jasná potřeba tyto kapacity pro OPR Liberec navýšit.  

 

 

Graf 4 – Počty klientů terénních programů v lokalitách 

. 

5.3 Vlastnická struktura bytů v SVL 

Prověřováním vlastnické struktury stávajících lokalit jsme analýzou dostupných údajů 

identifikovali dalších několik adres, které vzhledem k předchozí praxi majitelů mohou být 

koncentrací sociálně vyloučených osob do budoucna ohroženy. Dle informací z katastru 

nemovitostí jsme identifikovali celkem tři majitele (označeni jako M1, M2 a M3), kteří vlastní 

více než jednu budovu, kde se nachází SVL, nebo potenciálně riziková lokalita. Majitel, 

označený v našem souboru jako M1, který je vlastníkem nemovitostí, identifikovaných 

v úvodním výčtu lokalit jako D, vlastní dále budovy na adresách Strakonická 178/24, Dr. 

Milady Horákové 112/67 a 215/93 na adrese Šlikova 112/2. Majitelé M2 a M3 jsou 

spolupodílníky lokalit A a L. Samotný majitel M2 potom vlastní ještě lokality O, I, N a C. 

Kromě těchto lokalit vlastní společně M2 a M3 ještě objekty na adresách Kateřinská 5, 8. 

Března 89/9, Budyšínská 502/4, Na Srázu 287, Nad Strání 188, ale i například v okolních 

obcích (Chrastava apod.).  
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6. Bydlení 

Bytová politika města v minulosti nepočítala s dlouhodobými sociálními dopady transformace 

ekonomiky a privatizace městského bytového fondu. Během let 1992–2015 odprodalo město 

15 731 bytů, tedy 92,8 % veškerého bytového fondu a v současné době tak nemá kapacity 

na koncepční řešení bytové nouze některých skupin obyvatelstva. Kromě rozsáhlého prodeje 

městského majetku docházelo v Liberci k růstu počtu ubytoven a k rozvoji fenoménu tzv. 

obchodu s chudobou (tj. soukromých pronájmů pro chudé a sociálně vyloučené za účelem 

zisku z tzv. dávek na bydlení).   

V současné době tak má mnoho lidí potýkajících se se sociálním vyloučením problém 

sehnat bydlení na běžném trhu s byty, ať už kvůli předsudkům majitelů, nebo kvůli vysokým 

vstupním kaucím, na které nemají dostatek financí. Za těchto podmínek proto lidé v bytové 

nouzi často řeší svou situaci tím, že se uchylují do ubytoven nebo se spokojí s bytem bez 

kauce, jehož stav však neodpovídá vysoké ceně nájmu. Mnoho lidí tak končí ubytováno 

v nevyhovujících podmínkách a často střídají adresy, takže nemají možnost vytvořit si 

skutečný „domov“, a z bytové nouze se stává nekonečný příběh stěhování. Problém se 

postupně rozrostl do stávajících rozměrů, kdy je ve městě množství sociálně vyloučených 

lokalit, několik desítek ubytoven zaplněných chudými či sociálně vyloučenými lidmi a další 

vysoké procento obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (a tedy i ztrátou standardního 

bydlení).  

I v důsledku zmíněných okolností se město Liberec rozhodlo akutní situaci řešit a na 

konci srpna 2015 vypracovalo koncepci sociálního bydlení, podle které jsou volné byty 

přidělovány jen žadatelům v tíživých životních situacích. Pro realizaci sociálního bydlení 

zvolilo město model tzv. prostupného bydlení.  

 „Sociálním bydlením chceme primárně vyjít vstříc lidem, kteří třeba nemají na 
vysoké vstupní kauce u soukromých pronajímatelů nebo narážejí na 
přemrštěné nájmy. Mnohé z nich také soukromí majitelé z nejrůznějších důvodů 
odmítají nebo přímo diskriminují. Liberec má po dlouholeté nekoncepční 
privatizaci ve vlastnictví asi 7 % původního bytového fondu, tedy kolem 1200 
bytů, a s tímto množstvím si nemůže nadále dovolit poskytovat byty například 
žadatelům s běžnými příjmy, kteří nemají problém se na trhu s byty uplatnit 
sami. (…) Definujeme ale i nový proaktivní přístup k nájemníkům, kteří se třeba 
nenadále zadluží a nejsou schopni dočasně hradit nájemné, aby se výpověď z 
nájmu stala až krajní možností. To ale v žádném případě neznamená, že 
rezignujeme na úsilí získávat maximum z pohledávek města za bydlení.“ 

Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci 
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6.1 Bytový fond města 

Město v současné době vlastní celkem 1219 bytů rozdělených do kategorií podle určení. 

Nejvíce zastoupené jsou byty zvláštního určení s pečovatelskou službou, naopak nejméně 

zastoupené jsou tzv. vstupní byty. Počty bytů v jednotlivých kategoriích a výši nájemného 

přibližují tabulky 5 a 6. Každoročně se v městském bytovém fondu uvolňuje přibližně 30 bytů.  

 

Kategorie městských bytů 
Počet bytových 
jednotek 

Výše nájmu za 1 
m2 

Celkový počet bytů ve vlastnictví města  
(k 1. 9. 2015) 

1 219 
 

A. Sociální byty 1162  

1. Sociální byty standardního typu 
 (z toho 2 pro azylanty)  

221 
56,84 Kč a 63,16 
Kč 

2. Startovací byty (z toho 6 pro azylanty) 168 76,65 a 78,85 Kč 

3. Byty pro příjmově vymezené osoby 94 25,02 Kč 

4. Byty s věcně usměrňovaným nájemným 230 78,00 Kč 

5. Byty zvláštního určení 
(bezbariérové/upravitelné) 

125 23,42 - 54,40 Kč 

6. Byty zvláštního určení (domy s 
pečovatelskou službou) 

324 23,42 Kč 

7. Vstupní byty 21 25,02 Kč 

B. Byty určené organizacím 26  

1. Služební byty 26 78,00 Kč 

C. Ubytování nízkého standardu, 
 noclehárna  

10 + 32 lůžek 
 

1. ubytování nízkého standardu 
(poskytnutí přístřeší) 

10 ubytovacích 
jednotek 

45,51 Kč 

2. noclehárna 32 lůžek  

Další byty postavené se státní dotací, kde 
je statutární město Liberec 
spoluvlastníkem nemovitostí (bytová 
družstva) 

1 151 

20 Kč-50 Kč/1 

osoba/1 noc 

Tabulka 6 – Kategorie městských bytů  (Zdroj: Magistrát města Liberec) 

V současné době jsou všechny prodeje městských bytů zastavené. Město v rámci aktuálního 

programovacího období EU (2014–2020) - Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a 

Integrovaný regionální operační program (IROP) - uvažuje o následujících investičních 

projektech:  

- Rekonstrukce městské sociální ubytovny (objekt Dvorská 169, příp. objekt Na 

Žižkově, příp. jiný vhodný objekt) – projekt je součástí tzv. prostupného bydlení (viz 

kapitola 3, které do bytové politiky statutárního města Liberec zavede trojstupňové 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

bydlení (krizové, tréninkové a sociální) pro lidi s chybějícími nebo jen velmi nízkými 

kompetencemi (bydlení, zaměstnaní, zadlužování aj.).10  

- Nízkoprahový typ bydlení je spojený s intenzivním poskytováním sociálních služeb 

(externě prostřednictvím organizací Člověk v tísni, Naděje, Romodrom, Most k naději, 

Oblastní charita Liberec, D. R. A. K.).  

- Výstavba bytových jednotek pro sociální bydlení (zejména domy s pečovatelskou 

službou) 

Správa bytového fondu 

Správu bytového fondu po technické stránce zajišťuje odbor majetkové správy. Podklady pro 

přidělování městských bytů zpracovává oddělení humanitní, které následně předává 

podklady tzv. humanitní komisi, jež vyjadřuje stanovisko o přidělení bytu v souladu s Pravidly 

pro přidělování bytů11. Humanitní komise pak předkládá podklady do Rady města, která o 

přidělení bytu rozhoduje.  

 

6.2 Sociální a prostupné bydlení 

Výše uvedenou novou prosociální bytovou politiku města formulují některé důležité 

materiály, například Metodika prostupného bydlení na území statutárního města Liberec 

z roku 2015. Na základě tohoto dokumentu vznikl systém, kde je prostupnost řešena 

vytvořením třech samostatných stupňů bydlení: 

• krizové bydlení (1. stupeň) na bázi nízkoprahového ubytování – noclehárna, azylové 

domy, domy na půl cesty, ubytovny pro rodiče s dětmi, městská ubytovna aj.,  

• tréninkové bydlení (2. stupeň) s intenzivní sociální prací – byty ve vlastnictví města,  

• sociální bydlení (3. stupeň) s nízkou intenzitou sociální práce – byty ve vlastnictví 

města nebo společnosti RealByt  

Cílem systému prostupného bydlení je „…zlepšit kvalitu života dotčených obyvatel města, 

aktivizovat nájemníky k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby a preventivně 

předcházet ztrátám bydlení a spojeným sociálně patologickým jevům.“12 Jednotlivce nebo 

rodiny do systému vybírá komise PB, která je jmenována členy Humanitní komise města 

                                                           
10

 V době poslední editace této analýzy v lednu 2017 již bylo od této varianty upuštěno, zejména vzhledem 
k argumentům ASZ ve vztahu k segregačnímu charakteru ubytoven, ale také vzhledem k podmínkám IROP na 
sociální bydlení (pozn. Lokální konzultant Martin Chochola) 
11

 http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/byty.html 
12

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-humanitni/metodika-systemu-prostupneho-
bydleni.pdf 
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Liberec. Klienti mohou přitom do systému nastoupit dle potřeby v kterémkoliv stupni. Kromě 

města a neziskových organizací je do prostupného systému zapojena také soukromá 

společnost RealByt. 

Nejnižším stupněm prostupného bydlení je bydlení krizové. Aktuálně krizové bydlení 
nabízejí: 

Zařízení 
Poskytovatel / 
Provozovatel 

Cílová skupina 

Azylový dům Speramus Návrat, o.p.s. muži starší 18 let 

Domov sv. Anny Oblastní charita Liberec matky s dětmi 

Domov sv. Moniky Oblastní charita Liberec matky s dětmi 

Noclehárna Kateřinky Naděje muži 

 

Druhým stupněm prostupného systému je tzv. tréninkové bydlení v (aktuálně) volných 

městských bytech po dobu maximálně 24 měsíců. První i druhý stupeň je doprovázen 

intenzivní sociální prací. Ve stupni třetím - tzv. sociálním bydlení (ve stejných bytech jako 

ve druhém stupni) je pak sociální práce spíše okrajovou či doplňkovou. Ideálním výsledkem 

by po absolvování systému mělo být vstup klienta do samostatného bydlení v komerčním 

sektoru. Zároveň je nutno poznamenat, že ne všichni klienti systému budou vzhledem ke 

svým dlouhodobým či trvalým handicapům schopni na běžném trhu s byty obstát. Nabízí se 

otázka, zda pro tuto kategorii klientů neuvažovat o dlouhodobém sociálním bydlení. Můžeme 

tedy říci, že město Liberec započalo nové období koncepčního řešení sociálních problémů, 

zejména bydlení, což je jistě posun vpřed. Systém prostupného bydlení je nicméně nutné 

průběžně monitorovat a vyhodnocovat tak, aby bylo dosaženo jeho co největší možné 

efektivity ve smyslu posouvání klientů systémem vzhůru. 

 

6.3 Bezdomovectví  

Dle kategorizace ETHOS (Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v 

prostředí ČR13) se v Liberci můžeme setkat s jedinci a rodinami bez střechy (osoby 

přežívající venku, osoby v noclehárně), bez bytu (osoby na ubytovnách pro bezdomovce, 

v azylových domech), v nejistém bydlení (osoby žijící v nejistém bydlení, osoby ohrožené 

vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím) a v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící 

v nevhodném bydlení). 

                                                           
13

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=221&cle=8e3e51a42f60896a7e21557b9fd
a79992e7f8833&file=pdf%2Fcz.pdf&lang=en 
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V dokumentech, na které v této práci odkazujeme, se objevuje několik různých 

kvalifikovaných odhadů počtu lidí bez domova. Například v Analýze sociálně vyloučených 

lokalit a ubytoven na území města Liberec se odhaduje, že „v roce 2002 se po Liberci 

pohybovalo cca 17 osob (bez přístřeší), o deset let později to bylo 70 osob a v tomto roce 

(2015) žije na ulici již 170 lidí. Většinou se jedná o muže, podstatnou část tvoří lidé nad 40 

let, kteří jsou na ulici již několik let a průběžně střídají život na ulici s obdobím zaměstnání v 

rámci sezónních prací a životem na ubytovnách. Pětinu této cílové skupiny tvoří lidé 

seniorského věku, kteří na ulici zestárli, mají nejrůznější zdravotní problémy a život venku je 

pro ně již náročný. Objevují se také případy lidí, kteří střídají pobyt v LDN s životem na ulici 

či azylovým domem. Narůstající a rizikovou skupinou jsou pak mladí bezdomovci, u kterých 

narůstá drogová závislost. Vedle zjevného bezdomovectví narůstá v Liberci míra skrytého 

bezdomovectví – do této kategorie lze zařadit lidi žijící dlouhodobě na ubytovnách, obývající 

legálně či nelegálně nejrůznější příbytky (zahradní domky, garáže) či lidi, kteří přespávají u 

známých, rodičů či jiných příbuzných (…) Směrem k lidem bez přístřeší probíhá terénní 

sociální práce v omezené míře, aktuálně tuto službu zajišťuje pouze organizace Most k 

naději jedním pracovníkem a to ne na plný úvazek.“14 

Mírně odlišné jsou odhady městské policie: „…počet lidí bez domova se v Liberci 

pravděpodobně snižuje. Každý den v ulicích narazí na dlouholeté liberecké bezdomovce a 

těch je cca 20. Pak jsou zde ti, kteří se v Liberci objevují dočasně a ti, kteří v ulicích nejsou 

moc vidět, teoreticky by jich mohlo být okolo stovky.“ Odhad okolo 100 jedinců deklaruje i 

vedení ubytovny o.p.s. Naděje. Odhad pracovníků neziskových organizací Most k Naději a 

Speramus je cca 150 osob. 

Sociální služby a pobytová zařízení pro lidi ohrožené ztrátou střechy nad hlavou 

Sociální práci s lidmi ohroženými ztrátou bydlení nebo lidmi z ulice se věnuje několik 

neziskových organizací. 

NADĚJE  z. s. 

Organizace Naděje provozuje Denní centrum Valdštejnská a noclehárnu s ubytovnou 

v městské části Kateřinky. Postup klientů z ulice přes denní centrum a noclehárnu na 

ubytovnu funguje jako varianta prostupného systému. Ve dvou případech se již klientům 

podařilo dostat se z ulice do městského bytu. Momentálně je služba zařazena do 

prostupného bydlení města Liberec. Naděje neprovozuje klasickou terénní službu, nicméně 

pracovníci organizace docházejí do bytů za klienty, kteří procházejí prostupným bydlením. 
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 Analýzy sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec. S. 70. 
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Návrat o. p. s, azylový dům pro muže Speramus  

Většina klientů do azylového domu Speramus přichází z některé z libereckých komerčních 

ubytoven (výjimečně z ulice). Do problémů se často dostávají kvůli nefungujícím rodinným 

vztahům, malé kapacitě bytů (rozrůstající se rodiny) apod. U klientů je dle vedení organizace 

obtížné vytvořit dostatečné kompetence k samostatnému bydlení a často je spíše „drží, aby 

se nepropadli dolů na ulici“15. Po určité době strávené v azylovém domě (max. jeden rok), se 

klienti v lepším případě vrátí na ubytovnu, v horším případě na noclehárnu nebo ulici. 

Trajektorie klientů Speramu je tak velmi často cyklická: „Jsme součástí toho nešťastného 

kolečka“16. Pro azylový dům je přitom mnohdy obtížné konkurovat právě nabídce komerčních 

ubytoven: „Vzhledem k nutnému navýšení ceny za službu (80 Kč/noc) se stal pro některé 

klienty azylový dům příliš „drahý“, eventuálně někteří již nevidí „výhody“ oproti komerčnímu 

ubytování. Dále chybějící terénní práce, která by se zaměřila na osoby ohrožené sociálním 

vyloučením z důvodu ztráty přístřeší a která by je motivovala k využití služby azylového 

domu. A konečně azylový dům s pravidly ztrácí atraktivitu oproti ubytovnám, kde je bez 

omezení možno konzumovat alkohol/drogy atp.“17 

 Řada klientů, převážně staršího věku, rovněž přichází z léčeben pro dlouhodobě 

nemocné (LDN) „V některém období se na LDN různých nemocnic zřejmě nakumulují klienti 

bez přístřeší - kteří přišli na LDN z ulice a zase by na ni měli pak odejít, a pak jsme různě 

kontaktováni, zdali bychom klientovi mohli po propuštění nabídnout soc. službu - aby nešel 

opět ven. Často to jsou nemotivovaní klienti, kteří velmi brzy na azylovém domě končí z 

vlastní vůle.“18 

Možnosti rozšíření služeb pro osoby bez přístřeší 

Bezdomovectví je v Liberci palčivým problémem, přičemž jeho pokrytí sociálními službami 

má stále rezervy. Podle některých zainteresovaných aktérů jsou to například:  

- absence terénního psychiatra a pobytových terapeutů (v azylových domech a na 

noclehárnách). 
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 Osobní sdělení respondenta NO 5. Vlastní terénní záznamy 
16

 viz 15 
17

 viz 15 
18

 viz 15 
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- úvazkově poddimenzované kapacity terénní práce s lidmi bez domova, potřeba 

terénní práce v této oblasti je v Liberci velmi potřebná, zvláště z hlediska prevence a 

včasného sociálního kontaktu  

- absence azylového domu pro ženy a azylového domu pro rodiny „Přesný odhad 

počtu žen, které by využily azylový dům nedokážu odhadnout, nicméně za mou 

patnáctiletou praxi na ubytovně v Kateřinkách (pod vedením Naděje, z. s.) se nám 

několikrát stalo, že přišly ženy, my jsme jim vyhověli v krizi, ale druhý den jsme 

museli situaci řešit a hledat pro ně jiné řešení. Problematika ženského 

bezdomovectví je velmi důležité téma – ženy, které nemají možnost azylového domu, 

často zůstávají v nefungujících, mnohdy násilných vztazích, protože nemají kam jít. 

Azylový dům pro ženy by se v Liberci jistě zaplnil.“19 

- absence krizové pomoci – zejména možnost zázemí pro lidi bez domova v době, kdy 

není například denní centrum Naděje otevřeno (každý den do 18h, víkendy a svátky 

zavřeno), dodává svou zkušenost ze zimních měsíců 

- absence sociální pracovnice v nemocnici (např. sociálně zdravotního 

pracovníka/pomocníka se specializací na lidi bez domova nebo na sociálně 

vyloučené) 

7. Sociální služby 

V následující kapitole představíme poskytovatele sociálních služeb, které jsou určeny 

osobám či rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Zaměříme se především na rozsah 

poskytovaných služeb v identifikovaných lokalitách, využívání některých služeb a jejich 

efektivitu. Zmíníme také sociální služby, které v Liberci chybí nebo mají nedostatečný 

rozsah, ať z pohledu oslovených institucí nebo podle názoru výzkumníků. Věnovat se 

budeme i spolupráci mezi jednotlivými aktéry, bariérám, které jí brání a naopak možnostem, 

jak ji rozvíjet. Jako specifickou podkapitolu, zasluhující zvláštní pozornost, přidáváme 

dluhovou problematiku. 

Kapitola se věnuje pouze vybraným aspektům problematiky sociálních služeb. 

Kompletní seznam všech poskytovatelů a detailní popis náplně jejich činnosti jsou 

zpracované v Komunitním plánu sociálních služeb města Liberec pro roky 2014 až 201620 a 
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 Osobní sdělení respondenta NO 6. Vlastní terénní záznamy 
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 http://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/socialni/Komunitni_plan_2014_2016.pdf 
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v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb21, kde je možné nalézt všechny podrobnosti a 

doposud plánovaná opatření. 

Město Liberec se snaží aktivně rozvíjet a formulovat vlastní základní síť sociálních 

služeb, v loňském roce si proto nechalo vypracovat Dílčí analýzy sociálních služeb na území 

Statutárního města Liberec (2015). Z analýz vyplynuly zejména tyto problémy: absence 

azylového domu pro ženy, nedostatečné kapacity terénních služeb sociální prevence – 

zejména v odlehlejších a sídlištních lokalitách (např. části města Františkov, Doubí, 

Kateřinky, Kunratická), omezená dostupnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (mj. 

chybí v centru města), nedostatečná kapacita prostorů kontaktního centra pro uživatele drog 

a osoby ohrožené závislostmi, která brání dalšímu rozvoji služby.  

Námi oslovení informátoři identifikovali několik faktorů ovlivňujících růst problému sociálního 

vyloučení v Liberci:  

- relativně vysoký podíl nezaměstnaných na počet pracovních míst (2,8 

pracovního místa na jednoho žadatele o práci) 

- obchod s chudobou, existence sociálně vyloučených lokalit a potenciálně 

ohrožených lokalit 

- početná drogová scéna – podle kvalifikovaného odhadu krajské protidrogové 

koordinátorky se v kraji nachází přibližně 3000 drogově závislých osob, podle odhadu 

terénního pracovníka organizace Most k naději může jít až o 5000 osob, z toho je cca 

900 problematických uživatelů přímo v Liberci (zejména se jedná o pervitin a v menší 

míře i o marihuanu) 

- vysoká koncentrace heren 

- geografická pozice – velké město blízko hranic s Německem a Polskem a z toho 

vyplývající širší možnosti pro obchod s drogami 

- strukturální problémy v oblasti zaměstnanosti - úbytek průmyslu a s ním spojený 

úbytek pracovních míst 

- vysoká zadluženost 
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7.1 Poskytovatelé sociálních služeb pro cílové skupiny LP: 

Pro cílovou skupinu ohrožených sociálním vyloučením působí v Liberci několik aktivních 

poskytovatelů sociálních služeb. Výčet registrovaných sociálních služeb k roku 2015 za 

Liberecký kraj předkládá následující tabulka. 
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 pracovníci přímo poskytující sociální službu dle §115 
23

 osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným, 
osoby se sluchovým osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 
etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, senioři 
24

 klienti pobytové formy se povinně účastní ambulantní formy). Celková kapacita (ambulantní + pobytová) tedy není 30, ale 20 

Základní údaje Zacílení Kapacita 

Poskytovat
el 

Název 
služby 

Paragraf Formy 
Působno

st 

Místo 
poskytová
ní služby 

Cílová 
skupina 

Úvazky
22 

Počet 
lůžek 
2015 

Počet 
lůžek 
(síť 

2016) 

Počet 
uživatelů 
(rodin) 

Počet 
uživatelů 

`D` 
občanské 
sdružení 

Občanská 
poradna 
Liberec 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

Ambulant
ní 

ORP 

Turnov, 
Jablonec 
nad Nisou,  
Jilemnice, 
Česká 
Lípa, 
Liberec, 
Frýdlant, 
Nový Bor  

rodiny s 
dítětem/dětm
i, děti a 
mládež ve 
věku od 6 do 
26 let 
ohrožené 
společensky 
nežádoucími 
jevy23 

3,934     

max. 
týdenní 
kapacita 
služby 
100 
intervenc
í 

  

ADVAITA, 
z. ú. 

Centrum 
ambulantní
ch služeb - 
doléčovací 
program 

§64 - 
Služby 
následné 
péče 

Pobytová 
,Ambulant
ní 

Kraj 
Liberecký 
kraj 

osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na 
návykových 
látkách 

1,95 10 10 

20 (z 
toho 10 
pouze v 
ambulant
ní formě 
a 10 
zároveň 
v 
pobytové 
formě24   
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ADVAITA, 
z. ú. 

Terapeutick
á komunita 
ADVAITA 

§68 - 
Terapeutick
é komunity 

Pobytová Kraj 
Liberecký 
kraj (Nová 
Ves) 

osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na 
návykových 
látkách 

8,35 15 15     

ADVAITA, 
z. ú. 

Centrum 
ambulantní
ch služeb - 
program 
ambulantní
ho 
poradenství 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

Ambulant
ní 

Kraj 
Liberecký 
kraj 

osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na 
návykových 
látkách 

2,15     15   

Člověk v 
tísni, o.p.s. 

Člověk v 
tísni, o.p.s., 
Programy 
sociální 
integrace 

§62 - 
Nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

Ambulant
ní 

PO2 Liberec 

děti a 
mládež ve 
věku od 6 do 
26 let 
ohrožené 
společensky 
nežádoucími 
jevy 

2     20   

Člověk v 
tísni, o.p.s. 

Člověk v 
tísni, o.p.s. 
Programy 
sociální 
integrace - 
pobočka 
Liberec 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní PO2 
Liberec, 
Hrádek 
nad Nisou 

osoby žijící v 
sociálně 
vyloučených 
komunitách 

3,5       4 

Člověk v 
tísni, o.p.s. 

Odborné 
sociální 
poradenství 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

Ambulant
ní 

PO2 
Liberec, 
Hrádek 
nad Nisou 

osoby žijící v 
sociálně 
vyloučených 
komunitách, 
rodiny s 
dítětem/dětm

0,25     2   
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 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

i 

Laxus o.s. 

Centrum 
drogových 
služeb ve 
vězení 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

Ambulant
ní 
,Terénní 

ORP 

Jablonec 
nad Nisou, 
Liberec, 
Česká Lípa 

osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na 
návykových 
látkách, 
pachatelé 
trestné 
činnosti 

2     2 2 

MAJÁK 
o.p.s. 

NZDM 
Zapes 

§62 - 
Nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

Ambulant
ní 
,Terénní 

PO2 Liberec 

děti a 
mládež ve 
věku od 6 do 
26 let 
ohrožené 
společensky 
nežádoucími 
jevy25  

6,5     40 35 

Most k 
naději 

Dům na půl 
cesty 

§58 - Domy 
na půl cesty 

Pobytová Kraj 
Liberecký 
kraj 

osoby do 26 
let věku 
opouštějící 
školská 
zařízení pro 
výkon 
ústavní péče 

3,04 10 10     
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 oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti 
27

 Maximální denní kapacita = 60 klientů. Počet klientů při práci se skupinou: 4/1 pracovníků 

Most k 
naději 

Kontaktní 
centrum 
pro lidi 
ohrožené 
drogou - 
kontaktní 
centrum 

§59 - 
Kontaktní 
centra 

Ambulant
ní 

ORP Liberec 

osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na 
návykových 
látkách 

2,375     1/4; 4/17   

Most k 
naději 

Most k 
naději – 
Terénní 
program 
sociální 
prevence 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní ORP 
Česká 
Lípa, 
Liberec 

osoby, které 
vedou 
rizikový 
způsob 
života nebo 
jsou tímto 
způsobem 
života 
ohroženy26  

1,67       

4/1 tzn. 4 
osoby na 
jednoho 
pracovníka 

Most k 
naději 

Most k 
naději – 
Terénní 
programy 
pro 
uživatele 
drog 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní ORP 

Tanvald, 
Jablonec 
nad Nisou, 
Jilemnice, 
Česká 
Lípa, 
Liberec, 
Frýdlant, 
Nový Bor, 
Turnov 

osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na 
návykových 
látkách 

6     
244/měsí
c  

okamžitá 
individuální 
kapacita = 
6/6 
pracovníků
.27  

NADĚJE 
o.s. 

Dům 
Naděje 
Jablonec 
nad Nisou 

§61 - 
Nízkopraho
vá denní 
centra 

Ambulant
ní 

ORP Liberec 
osoby bez 
přístřeší, 
osoby v krizi 

2,65     35   
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 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny 

NADĚJE 
o.s. 

Středisko 
Naděje 
Liberec - 
terénní 
program 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní ORP Liberec 

osoby, které 
vedou 
rizikový 
způsob 
života nebo 
jsou tímto 
způsobem 
života 
ohroženy 28 

5,6       65 

NADĚJE 
o.s. 

Středisko 
Naděje 
Liberec - 
noclehárna 

§63 - 
Noclehárny 

Ambulant
ní 

ORP Liberec 
osoby bez 
přístřeší, 
osoby v krizi 

1,65 24 24 24   

NADĚJE 
o.s. 

Dům 
Naděje 
Jablonec 
nad Nisou 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní ORP 

Tanvald, 
Jablonec 
nad Nisou, 
Česká 
Lípa, 
Liberec, 
Turnov, 
Železný 
Brod 

osoby, které 
vedou 
rizikový 
způsob 
života nebo 
jsou tímto 
způsobem 
života 
ohroženy, 
osoby v krizi, 
osoby bez 
přístřeší 

1       7 

Návrat, 
o.p.s. 

Návrat, 
o.p.s. 

§57 - 
Azylové 
domy 

Pobytová ORP Liberec 
osoby bez 
přístřeší, 
osoby v krizi 

6 25 25     

Občanské 
sdružení 
D.R.A.K. 

Terénní 
programy 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní PO2 

Liberec, 
Turnov, 
Tanvald, 
Hrádek 
nad Nisou 

osoby s 
tělesným 
postižením, 
děti a 
mládež ve 

1,2       

1 
maximální 
okamžitá 
kapacita 
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 osoby s kombinovaným postižením, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi 
30

 osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi 

věku od 6 do 
26 let 
ohrožené 
společensky 
nežádoucími 
jevy29 

Občanské 
sdružení 
D.R.A.K. 

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 
D.R.A.K. 

§65 - 
Sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

Terénní 
,Ambulant
ní 

PO2 

Liberec, 
Turnov, 
Tanvald, 
Hrádek 
nad Nisou 

rodiny s 
dítětem/dětm
i 

4,7     1 3 

Občanské 
sdružení 
D.R.A.K. 

Sociální 
poradenství 

§37 - 
Odborné 
sociální 
poradenství 

Ambulant
ní 
,Terénní 

PO2 

Liberec, 
Turnov, 
Tanvald, 
Hrádek 
nad Nisou 

osoby s 
kombinovan
ým 
postižením, 
děti a 
mládež ve 
věku od 6 do 
26 let 
ohrožené 
společensky 
nežádoucími 
jevy 30 

1,2     1 1 

Oblastní 
charita 
Liberec 

Domov pro 
matky s 
dětmi v 
tísni - 
Domov sv. 
Moniky 

§57 - 
Azylové 
domy 

Pobytová ORP Liberec Senioři 6,5 17 17     
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Tabulka 7 - Databáze vybraných služeb, zaregistrovaných pod KÚ Liberec, kapacity a úvazky, 2014 – 2015, Zdroj: Odbor sociálních 
věcí, Krajský úřad Liberec 
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 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

Oblastní 
charita 
Liberec 

Domov pro 
matky s 
dětmi v 
tísni - 
Domov sv. 
Anny 

§57 - 
Azylové 
domy 

Pobytová ORP Liberec 
osoby bez 
přístřeší 

4,65 17 17     

Romodrom
, o.p.s. 

Romodrom 
pro regiony 
- Liberecký 
kraj 

§69 - 
Terénní 
programy 

Terénní ORP 

Tanvald, 
Liberec, 
Jablonec 
nad Nisou 

etnické 
menšiny, 
osoby žijící v 
sociálně 
vyloučených 
komunitách31  

4,4       14 
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Sociální služby poskytuje také MěÚ Liberec. Město má v současnosti k dispozici dva 

terénní pracovníky v sociálních službách zaměřené na prevenci ztráty bydlení v SVL a 

současně na osoby ohrožené sociálním vyloučením (oba pracovníci pracují na 0, 5 

úvazek).32 

7.2 Spolupráce a provázanost sociálních služeb 

Spolupráce a provázanost poskytovatelů sociálních služeb v Liberci je na velmi dobré úrovni. 

Podle místních aktérů je síť sociálních služeb postavená na silných osobnostech s určitými 

zkušenostmi a především ochotou problémy systematicky a dlouhodobě řešit. Jisté rezervy 

se nacházejí ve spolupráci státní správy a samosprávy. Ve chvíli, kdy by tato spolupráce 

začala fungovat efektivněji, mohlo by v Liberci dojít k ukázkovému příkladu řešení sociálních 

problémů a problematiky sociálního vyloučení. Jedná se zvláště o spolupráci ve sdílení dat a 

konzultací státní správy se samosprávou. 

Řešení sociálních problémů ve městě je ve svém principu závislé na politické situaci 

a vůli. Ke komunitnímu plánování a kooperaci pracovních skupin v rámci Komunitního 

plánu33 začalo v Liberci docházet v roce 2006. Tohoto faktu jsme se dotýkali v rozhovorech s 

institucionálními aktéry, kteří ho souhrnně reflektovali jako „pozdní začátek řešení 

problematiky sociálního vyloučení“. 

Za deset let komunitního plánování v Liberci došlo k velkým změnám, a to zvláště na 

poli poskytování sociálních služeb a zefektivnění spolupráce a komunikace partnerů 

(poskytovatelé služeb, samospráva, státní správa). Stále však existují výrazné rezervy (viz 

výše). 

Orgán sociálně právní ochrany dětí spolupracuje s vybranými NNO a se ZŠ, 

poskytuje poradenství a konzultace školám, pořádá dvakrát do roka víkendové aktivity – 

sociální a hygienické dovednosti pro děti doporučené školami, které se nejčastěji týkají 

těchto oblastí: zadluženost, drogy, gamblerství, bydlení, zaměstnávání, záškoláctví, rodinné 

vztahy 

 

7.3 Vybrané zdravotní aspekty sociálního vyloučení 

V rámci výzkumu jsme zaměřili dílčí pozornost také na problematiku zdraví v sociálně 

vyloučených lokalitách, především z hlediska dostupnosti lékařské péče a výskytu zdraví 

                                                           
32

 Tento údaj platil pro konec roku 2016. Na začátku roku 2017 byl při městě aktivní 1 TP, město nicméně 
získalo dotaci ÚV i na rok 2017. Zda a jak bude realizováno, je nyní předmětem jednání. 
33

 „Komunitní plánování služeb v sociální oblasti je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby dle zákona o sociálních 

službách a činnosti související a doplňující sociální služby (dále jen „sociální služby“) ve vymezeném regionu tak, aby odpovídaly potřebám 

občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem 
zajištění dostupnosti sociálních služeb.“ http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/ 
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ohrožujících faktorů. Několik oslovených respondentů z identifikovaných lokalit poukazovalo 

na nedostupnost lékařské péče, především pak zubního lékaře, gynekologa, psychologa a 

psychiatra. Podle našich zjištění v tom zásadní roli hrají především špatná informovanost 

obyvatel lokalit, obavy a všeobecná nedůvěra v instituce, která je v lokalitách častým jevem. 

Nelze však vyloučit také odmítnutí pacientů ze strany lékařů s odkazem na naplněnou 

kapacitu (ať už odůvodněnou či nikoliv) nebo dokonce předsudky. Do lokalit dochází terénní 

pracovníci Romodromu, Člověka v tísni, Mostu k naději a magistrátu města, ti ovšem ze své 

náplně práce a kompetence nemohou intervenovat v mnohdy velmi obtížných životních 

situacích obyvatel.  

Výrazněji než nedostupnost lékařské péče se však na zdraví obyvatel lokalit projevuje 

prostředí, ve kterém bydlí. To je často silně nevyhovující. Za vysoké komerční nájmy (částky 

se pohybují obvykle od 4 tisíc do 13 tisíc, objevují se i vyšší částky – záleží na počtu osob 

v bytě či na ubytovně) obývají stavebně a hygienicky velmi nekvalitní bydlení. Podle 

vyjádření pracovníků Krajské hygienické stanice se jako časté problémy bytových podmínek 

objevují výskyt štěnic a švábů a nevyhovující technický stav objektu. Často se také jedná o 

problém s kanalizací (ve všech lokalitách) nebo je problém s dodávkou vody z důvodu 

neplacení majitelů jejich provozovatelům.  

Výskyt zdravotních problémů souvisí také s častými sociálními patologiemi a 

závislostmi. Objevují se závislosti na marihuaně, pervitinu, alkoholu a gambling. Nutno 

podotknout, že v případě Liberce tyto jevy rozhodně nejsou typické jen pro sociálně 

vyloučené lokality.   

Sociálně vyloučené lokality v Liberci nejsou důležitými body obchodu s drogami. 

K tomu dochází na některých místech v širším centru města (v blízkosti brownfieldů v centru 

města a na dalších rizikových místech, viz mapa rizikových míst v kapitole Bezpečnost). 

 

7.4 Dluhová problematika  

Město Liberec se dlouhodobě potýká s problémem neplacení nájemného. K 26. 10. 2014 

celková pohledávka dlužníků vůči městu činila 12 153 155 Kč. Z této částky bylo však 

vymahatelných jen asi 9 000 000 Kč. V tuto chvíli jsou podány žaloby na vymáhání 

pohledávek v celkové výši přibližně 6 000 000 Kč. 

K 31. 3. 2016 MěÚ evidoval 418 dlužníků (v tomto čísle jsou zahrnuti – žalovaní, 

splácející, osoby v insolvenčním řízení i dluhy po osobách zemřelých, u kterých zatím nebyl 

učiněn odpis). Při neplacení nájemného město nabízí dlužníkům uzavření splátkového 

kalendáře. Při jeho nedodržování a dalším navyšování dluhu nebo při naprostém nezájmu ze 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

strany nájemníka cokoli řešit se pak po projednání v humanitní komisi přistupuje obvykle k 

výpovědi z nájmu bytu.  

V případě dlužné částky se připočítává rovněž penále. Do konce roku 2015 se platily 

zvlášť poplatky z prodlení úhrady záloh na služby ve výši 1 promile denně a zvlášť úrok 

z prodlení z nájmu ve výši 0,25 promile denně (8,5 % ročně)34. Od 1. 1. 2016 se v souvislosti 

s novelou zákona č. 104/2015 Sb., poplatky z prodlení ze záloh na služby zrušily a platí se 

už jen úrok z prodlení (stejný pro nájem a služby, v případě Liberce dohromady), činící 

maximálně 1 promile denně, neboli 36 % ročně. Nový zákon stanovuje horní hranici úroku 

z prodlení, avšak ponechává na volbě pronajímatele jak velký úrok (z maximální možné 

výše) stanoví. Obvykle se však přistupuje k maximální možné částce a od tohoto roku lze 

očekávat celkově vyšší penále a tedy i nárůst počtu dlužníků.   

V rámci výzkumu pro potřeby vstupní analýzy proběhlo také dotazníkové šetření mezi 

poskytovateli sociálních služeb zaměřené na dluhovou problematiku, kterého se zúčastnili tři 

NNO. 

Výsledkem dotazníkového šetření a srovnáním s dalšími dostupnými daty je zjištění, 

že kvalitní a hlavně vhodná podoba řešení dluhové situace občanů ze SVL, potažmo 

celé řady dalších občanů města Liberec, je kapacitně a odborně zcela nedostatečná a 

spíše podporuje vznik dalších rizik ve formě prodlužování dluhové situace a 

prohlubování problému, než jejich řešení a nemá preventivní funkci proti propadu 

dalšího množství osob do zadlužení. Dluhy se netýkají pouze osob ohrožených sociálním 

vyloučením, ale celé společnosti. Není možné řešit pouze následky zadlužení, ale je nutné 

se zaměřit především na prevenci problematického jednání, která je rovněž zcela 

nedostatečná.  

Poslední aktuální celorepublikové informace hovoří až o 10 % občanů, kteří mají 

zkušenost s exekucí. Více než 120 tis. osob má 10 a více exekucí. Více než 360 tis. osob má 

pak více než 3 exekuce, což je považováno za obecný ukazatel tzv. předlužení. Tedy pokud 

má člověk více než 3 exekuce je považován za předluženého a stabilizace jeho situace je 

výhledově velice problematická.  

Dle výsledků výzkumu Czech Credit Bureau (květen 2015) patří Libereckému kraji 

první místo v celkové zadluženosti v ČR. Zadlužení jsou obyvatelé i město jako takové: 

„Největší dluh na obyvatele mají obce v Libereckém kraji - v průměru 9 888 korun. Následuje 

Jihomoravský kraj s průměrným dluhem 7810 korun. Na krajský dluh má vliv hlavně 

zadlužení ve velkých městech, říká analytička CRIF - Czech Credit Bureau Věra 

Kameníčková. 
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 Tento postup se však nadále uplatňuje u dlužných částek vzniklých před 1. lednem 2016.  
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Problém poskytovatelů sociálních služeb – v tomto případě dluhových poraden 

spočívá na jedné straně nedostupnosti služby pro obyvatele sociálně vyloučených 

lokalit, ale také ve formě poradenství – často spíše ad hoc řešení momentální situace 

a nikoli dlouhodobého preventivního poradenství.  

Na základě šetření z veřejně dostupných informací a rejstříků, bylo v Liberci nalezeno 

více než 80 soukromých subjektů, které se zabývají oddlužením za úplatu. Tyto subjekty 

se zabývají přípravou návrhu na oddlužení v různých kvalitách. Není ojedinělé, že i osoby, 

které by dle zamýšlené novely insolvenčního zákona měly jako jediné provádět přípravu 

insolvenčních návrhů na oddlužení, nejsou v této oblasti dostatečně informovány, a pak tito 

„odborníci“ mohou situaci dlužníka paradoxně zhoršit. Oddlužení, které je jako jediné 

současným řešením předlužených domácností a jednotlivců, je velmi důležitou součástí 

prevence sociálního propadu. Avšak soukromí poskytovatelé se velice často dopouštějí 

neetického jednání a díky ceně za oddlužení, které se nejčastěji pohybuje ve výši od cca 

3000 - 25 000 Kč dle složitosti a jednotlivých úkonů, situaci svých klientů ještě dále zatěžují.  

Liberec má přes 100 000 obyvatel  - z šetření vyplynulo, že necelé 3 úvazky 

odpovídají odborné pozici pro dluhového poradce v rámci sociálních služeb a sociální práce. 

Existuje zde veliké množství soukromých subjektů, které se vydávají za řešitele dluhové 

situace, které jsou ale z našeho pohledu poměrně rizikové, a které eventuálně mohou řešit 

spíše situaci klientů, kteří jsou kompetentnější a jsou zejména sami schopni včasné 

intervence před propadem do předlužení. Zároveň také chápou dostatečně jednotlivé 

náležitosti během procesu oddlužení a zejména dopady života v režimu oddlužení. Řada 

osob dále operuje soukromě v oblasti oddlužení a tito lidé pak způsobují často jedny 

z nejzásadnějších pochybení v procesu oddlužení svých klientů. Za rok 2015 byla zjištěna 

poskytnutá podpora pouze asi 200 osobám přímo v rámci poskytované sociální služby, 

zodpovězeno bylo 678 dotazů a vypracováno nebo podáno 23 návrhů na oddlužení. 

Bohužel se zatím nepodařilo získat data k počtu podaných insolvenčních návrhů během roku 

2015 v Liberci, která by lépe znázornila počet osob žijících díky režimu oddlužení s minimem 

finančních prostředků.  

V Liberci se z poskytovatelů sociálních služeb věnuje dluhové problematice primárně 

Občanská poradna D a také organizace Člověk v tísni. Počet úvazků Občanské poradny je 

3, 9, přičemž se jedná o úvazky pro rozšířenou lokální působnost35 s maximální kapacitou 

100 krátkých intervencí denně. Za nejčastěji řešené problémy uvádí pracovníci poradny 

zadluženost, rozvodové řízení, majetkové vyrovnání a společné jmění manželů, pracovní 

právo a problematiku bydlení. Terénní službu poradna neposkytuje, nicméně pracovníci jí 

považují za potřebnou. Člověk v tísni v současné době provozuje poradenství pro menší 
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 Turnov, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Česká Lípa, Liberec, Frýdlant, Nový Bor 
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počet klientů, ale za to dlouhodobějšího a hlubšího charakteru. Dle zdrojů z organizace 

funguje vzájemné odkazování na služby obou organizací. 

Z uvedených čísel o počtu klientů a úvazků je zřejmé, že poradna může být často 

zahlcena prací a pracovníci se nemohou každému případu věnovat soustředěněji. Navíc 

ambulantní forma poradenství je pro klienty z identifikovaných lokalit příliš vysokoprahová  a 

náročná pro porozumění.  Z výše uvedeného plyne, že v Liberci je jednoznačná potřeba 

posílení služeb dluhového poradenství, a to jak terénní formy, tak poradenství 

dlouhodobějšího charakteru. 

8. Bezpečnost 

Bezpečnostní problematika je v Liberci bytostně spjata s příhraniční polohou města a s tím 

související kriminalitou. To se týká hlavně drogové problematiky. Přes region se pašují léčiva 

pro výrobu omamných látek a do Německa drogy vyráběné na Liberecku. Kromě své 

tranzitní polohy pro distribuci drog je však v Liberci značně vysoká také jejich konzumace. 

Některé zdroje hovoří dokonce o „promořenosti“. V celorepublikovém srovnání je patrný také 

zvýšený výskyt dalších typů kriminality. Analýzou bezpečnostní problematiky jsme dospěli 

k vymezení následujících závažných zjištění, které mají bezprostřední souvislost 

s problematikou sociálního vyloučení. 

- Liberec má v současné době devátý nejvyšší index kriminality v ČR36 (v 

celorepublikovém srovnání 12/2014–12/2015 podle územních obvodů) 

s hodnotou 324,7 (viz obrázek 2). 

- V Liberci je vysoká míra násilné kriminality, majetkové kriminality a mravnostní 

kriminality (ta je napojená na „obchod s chudobou“ a obchod s drogami) 

- V samotných sociálně vyloučených lokalitách není evidována statisticky vyšší 

trestná činnost. Prostor SVL nenabízí příležitosti pro majetkovou trestnou činnost.  

- Drogová problematika a počet problémových uživatelů drog jsou na vzestupu. 

Nejzávažnější je přitom zvýšený počet uživatelů ve věku do 20 let.  

- Městská policie Liberec je a ve srovnání s obdobně velkými městy personálně 

podhodnocená. 

- Kamerový systém řízený MP je rovněž poddimenzovaný.  V Liberci je 30 

kamerových bodů. Dosud např. nejsou dostatečně pokryty turisticky atraktivní 

cíle města a průjezdové rychlostní komunikace.   
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 Index je vypočítáván z počtu trestných činů na 10 000 obyvatel za zvolené období. 
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- Sociální a zvláště „protidrogové“ služby jsou poddimenzované.   

 

Město Liberec nechalo vypracovat Plán prevence kriminality 2016–2018.37 Dokument se 

zabývá se kriminalitou, institucionální analýzou v oblasti kriminality a bezpečnosti, 

provázaností institucí, představuje SWOT analýzu prevence kriminality a dlouhodobé, 

střednědobé a krátkodobé cíle prevence kriminality. Dokument, o který se může lokální 

partnerství opřít, tedy v této oblasti existuje. V žebříčku indexu kriminality38 se na čelných 

místech před Libercem kromě Prahy nacházejí Ostrava, Brno a Most. Z těchto měst je to 

pouze Most, rozlohou a počtem obyvatel menší než Liberec, jinak se jedná o města větší. 

Mapa 2 ilustruje výši kriminality měřenou indexem kriminality v jednotlivých územních 

obvodech ČR. 
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 „Plán prevence kriminality je sestavován na základě bezpečnostních analýz města. Ty jsou průběžně 
zpracovávány v Programech prevence kriminality nebo jsou podkladem k preventivním opatřením a žádostem o 
dotace projektů prevence kriminality. Dále je využíváno odborných zdrojů města Liberce nebo Libereckého kraje 
protidrogový koordinátor, romský poradce), státních subjektů (Policie ČR, Ministerstvo vnitra, Probační  a  
mediační  služba ČR,  OSPOD) nebo  dalších  zainteresovaných  subjektů  (komise, neziskové organizace).  S 
těmito subjekty jsou koncepty plánu konzultovány a jsou zohledňovány jejich podněty.  Plán prevence 
kriminality je zpracován  v souladu  s dalšími  koncepčními  a strategickými  materiály  města  Liberce,  jako  je 
Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020, Komunitní plán sociálních služeb  a  služeb  
sociálního  charakteru  v regionu  Liberec  na  období  let  2014  –  2016,  Analýza sociálně vyloučených lokalit a 
ubytoven na území města Liberce, Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec.“, 
dostupné online na : 
http://www.liberec.cz/files/mestska-policie/plany-prevence/plan_prevence_kriminality_2016.pdf 
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 index kriminality – počet spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném území, přepočtený na 

10 tisíc obyvatel. 
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Mapa 2 - Liberec na mapě kriminality v období 12/2014 – 12/2015 

 

Obrázek 1 - Index kriminality za územní odbor Liberec podíly druhů trestné činnosti za 
období 12/2014 – 12/2015 

 

Navzdory vysokému indexu kriminality procentuální podíl trestných činů mírně klesá. „Z 

pohledu PČR lze bezpečnostní situaci v ČR hodnotit kladně, neboť nápad trestné činnosti 

celkově klesá. Ve městě Liberci je stav obdobný, i když pokles kriminality je ve srovnání s 

jinými regiony velmi pozvolný39.“ Za poslední čtyři roky se jednalo o pokles 590 TČ, tedy o 
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 Osobní výpověď respondenta ST 1. Vlastní terénní záznamy. 
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10, 47 %. Nejvyšší podíl objasněné trestné činnosti tvoří majetková kriminalita (krádeže aut, 

loupeže, vloupání do obydlí), (viz tabulka 10). Podle PČR se navíc „Liberec se v posledních 

letech, také dlouhodobě potýká se s krádežemi motorových osobních vozidel a jak jsme už 

zmínili, také se zvýšeným nápadem kriminality spojenou s drogami. A to jak v rovině výroby 

distribuce narkotik, tak ale i například řízení motorových vozidel pod jejich vlivem.40“ 

Liberec se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků městské policie. V přepočtu 

na počet obyvatel jde o jedno z nejnižších čísel v republice a úplně nejmenší z krajských 

měst. Celkem je v Liberci pouze 85 strážníků MP, jde o cca 0, 85 strážníka na 1000 obyvatel 

města. Rovněž počet policistů PČR není vysoký. V celém Libereckém kraji slouží 1270 

policistů (údaje za samotný územní odbor se nepodařilo zjistit). Liberec je krajským městem 

od roku 2000, ale tamní policejní krajské ředitelství vzniklo až v roce 2010 v rámci reformy 

Policie ČR. Systemizovaný stav počtu policistů libereckého kraje nebyl ani v době vzniku, ani 

v pozdějších letech existence doposud naplněn.  

 

Tabulka 8 - – Typy a počet trestných činů za územní odbor PČR Liberec v období 2011 
- 2015 

 

 

8.1 Bezpečnost a sociální vyloučení 

Jak už jsme uvedli, v samotných sociálně vyloučených lokalitách není evidována statisticky 

vyšší trestná činnost. Nicméně zde pravděpodobně dochází k latentní trestné činnosti, která 

je obtížně zjistitelná zvnějšku.  „V sociálně problémových místech řešíme nejčastěji drobnou 

kriminalitu v rovině krádeží, vzájemných schválností, slovních a fyzických útoků. To řešíme 

ovšem napříč celým městem mimo tyto lokality, a to bez ohledu na sociální status 
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 Osobní výpověď respondenta ST 2. Vlastní terénní záznamy 

celkem 2 560 74 1036 1929 3361 559 669 412 5635

objasněno 1 416 56 263 485 855 457 591 232 2607

% 50 74,29 75,68 25,39    25,14 25,44 81,78 88,34 56,31 46,26

celkem 5 487 56          1106 2157 3648 522 605 356 5675

objasněno 5 342 42 200 577 865 428 547 161 2386

% 100 70,23 75 18,08 26,75 23,71 81,99 90,41 45,22 42,04

celkem 4 437 44 1339 2214 4016 553 643 463 6156

objasněno 2 292 35 310 542 952 470 574 246 2569

% 50 66,82 79,55 23,15 24,48 23,71 84,99 89,27 53,13 41,73

celkem 1 428 56 904 2000 3347 573 665 463 5532

objasněno 1 301 45 197 548 859 488 588 206 2487

% 100 70,33 80,36 21,79 27,4 25,66 85,17 88,42 44,49 44,96

celkem 4 416 40 803 1645 2861 498 682 548 5045

objasněno 4 283 27 191 380 673 368 563 265 2179

% 100 68,03 67,5 23,79 23,1 23,52 73,9 82,55 48,36 43,19

2011
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2013

2014

2015
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hospodářské 
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zúčastněných.“41 Lakonicky řečeno: „V sociálně vyloučených lokalitách nesledujeme 

závažnou a intenzivní kriminalitu a to proto, že (vyjma drogové problematiky) není na čem 

kriminalitu páchat.“42  

 

Mapa 3 – Kriminogenní zóny v Liberci – centrum města 

 

 

Mezi častými sociálními patologiemi a závislostmi v SVL, se objevují závislosti na marihuaně, 

pervitinu, alkoholu a gambling.  Nutno podotknout, že to v případě Liberce rozhodně není 

typické jen pro sociálně vyloučené lokality, nýbrž i pro osoby žijící mimo ně. Sociálně 

vyloučené lokality však podle terénních pracovníků a Policie ČR nejsou uzlovými body 

obchodu s drogami. K tomu z praktických důvodů dochází na strategických místech v centru 

města (v blízkosti brownfieldů v centru města a dalších rizikových místech). Z mapy 4 je 

patrné, že největší podíl přestupkové a trestné činnosti se odehrává na některých 

                                                           
41

 Osobní výpověď respondenta ST 1. Vlastní terénní záznamy. 
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 Osobní výpověď respondenta ST 2. Vlastní terénní záznamy 
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exponovaných místech v centru města. Jedná se především o některé rušné ulice, obchodní 

centra či opuštěné průmyslové komplexy. 

 „ 

8.2 Stav drogové scény  

Mapování stavu drogové scény se věnují zejména místní poskytovatelé služeb zaměřených 

na protidrogovou intervenci. Tato data následně poskytují humanitnímu oddělení a magistrát 

je předává Krajskému úřadu a krajskému protidrogovému koordinátorovi. Informace jsou 

každoročně vyhodnocovány v dokumentu města Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 

na období  2015 - 201843, kde je obsažen popis drogové scény, koordinace drogové politiky, 

finanční zajištění služeb pro uživatele drog, služby poskytované uživatelům drog a další 

údaje.  

Trendy v užívání drog 

Jak jsme již uvedli v úvodu kapitoly, konzumace drog a počet problémových uživatelů je 

v Liberci poměrně vysoký a dokonce průběžně narůstá.  Nejčastěji užívanými látkami jsou 

stále marihuana a pervitin. Trendem je rovněž nárůst nitrožilního užívání a celkově se 

snižující věk uživatelů (ačkoliv podle PČR mezi lety 2014 a 2015 nenastala zásadní změna v 

setrvalém snižování věku prvouživatelů). Data služeb primární prevence uvádějí meziročně 

setrvalý průměrný věk uživatelů drog 27 let.44  

Podle odhadů neziskové organizace Most k naději je v Liberci přibližně 900 

problémových uživatelů drog, a dominující drogou je zde pervitin. Ve struktuře uživatelů 

přitom dochází ke generační obměně, kdy postupně narůstá počet nových, mladých 

uživatelů ve věku pod 20 let. Počet starších uživatelů se snížil i kvůli činnosti tzv. Toxi týmu 

PČR, který zadržel množství uživatelů, kteří drogy zároveň produkovali. V souvislosti s tím 

došlo ke snížení kvality produkovaných drog a tedy k rozvoji souvisejících rizik (zejména 

zdravotních). 

Preventivní opatření 

Z hlediska prevence je nejpalčivějším problémem trvale kapacitně poddimenzovaná oblast 

primární prevence společně s koordinací opatření komplexně snižujících rizikové prostředí 

ve městě. Primární prevenci na školách zajišťuje, jako certifikovaný poskytovatel sociálních 

služeb, pouze Maják, o.p.s. a Advaita, z.ú. Advaita v roce 2015 rozšiřovala služby primární 

prevence o programy pro školy i pro dospělé (senioři, vedoucí pracovníci, pracovníci 

sociálních služeb, besedy pro rodiče). Dalším poskytovatelem služeb zaměřených na 
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   Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období  2015 – 2018, online dostupné na http://odbor-
socialni.kraj-lbc.cz/page1971 
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 Výroční zpráva ADVAITA z.ú. 
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závislostní a další rizikové chování je Laxus, o. s. poskytující prevenční služby vězňům a 

lidem po výkonu trestu. V roce 2015 bylo v rámci této služby podpořeno 160 osob.  

V oblasti sekundární prevence – služby pro uživatele návykových látek - působí v Liberci 

Advaita z. ú., která poskytuje služby následné péče (s registrací na celý kraj, kapacitou 10 

lůžek a 20 klientů – 10 pobytově, 10 ambulantně). Kromě toho provozuje Advaita službu 

terapeutické dílny a komunity v Nové vsi s kapacitou 15 lůžek a odborné sociální poradenství 

pro celý kraj s momentální kapacitou 15 klientů.  Terapeutická komunita ADVAITA v Nové vsi 

u Liberce je pobytové zařízení pro lidi ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na užívání 

návykových látek. Posláním terapeutické komunity je vyléčit lidi ze závislosti, zejména 

prostřednictvím postupů podporujících jejich osobní rozvoj a změnu životního stylu.  

Cílovou skupinou jsou osoby (muži a ženy ve věku od osmnácti let, avšak nikoliv 

partnerské dvojice) závislé na užívání návykových látek, především nelegálních, s těžším 

psychosociálním nebo somatických poškozením, u kterých je obvyklá kombinace několika 

následujících znaků: dlouhodobé užívání návykových látek, nitrožilní aplikace, závažné 

sociální dopady (dluhy, nezaměstnanost, sociální vyloučení, neschopnost pečovat o děti 

apod.), předchozí neúspěšné pokusy o skoncování se závislostí včetně předchozích léčeb 

pobytových i ambulantních, konflikty se zákonem, pobyty ve výkonu trestu odnětí svobody 

apod.45 

Dalším poskytovatelem protidrogové prevence je v Liberci Most k naději, o. s., které 

provozuje K-centrum, terénní programy pro uživatele drog a dům na půl cesty v Liberci a 

rovněž K-centrum, dům na půl cesty v České Lípě a terénní služby sociální prevence a 

poradenství v rámci celého kraje. 

 

8.3 Gambling a sázkové hry 

O regionálním rozložení povolených VHP (výherních hracích přístrojů) se pojednává v Plánu 

prevence kriminality 2016 – 2018 (SML), ale i ve Výroční zprávě o realizaci protidrogové 

politiky obce za rok 2014. Na mapě 1 vidíme Liberecký kraj, a speciálně pak Liberecko, jako 

region s jednoznačně největší koncentrací výherních hracích přístrojů na 10 tisíc obyvatel. „V 

Liberci bylo na konci roku 2014 registrováno 91 adres veřejně přístupných míst, ve kterých 

18 společností provozovalo 358 ks VHP. V průběhu roku 2015 se (…) snížil počet herních 

míst na 86, během roku 2015 16 společností provozovalo 325 ks VHP.“46   

Vysoká přítomnost heren přitom nejenže přispívá k rozvoji patologického hráčství a 

dalších doprovodných jevů jako jsou například krádeže a zpronevěry, ale je i 
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dostupným zázemím pro obchod s drogami. Drogová scéna je tak s gamblingem v Liberci 

výrazně provázána. Některé herny v Liberci jsou však považovány za rizikové i v souvislosti 

s majetkovou a násilnou trestnou činností, především pak s rizikem přepadení. 

 

Mapa 4 – Regionální rozložení VHP povolovaných obcemi v okresech ČR v roce 2014. 
Znázornění reflektuje rozložení VHP na 10 tisíc obyvatel. Zdroj: Národní monitorovací 

středisko pro drogy a závislosti. 

 

V minulém roce začalo vedení města usilovat o větší regulaci heren a hazardu. Výsledkem 

snahy je například několik regulujících vyhlášek. Nicméně o plošném zákazu heren se zatím 

nejednalo.  „V roce 2015 Zastupitelstvo města Liberec schválilo a vydalo Obecně závaznou 

vyhlášku statutárního města Liberec č. 2/2015 (dále jen OZV), kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných 

míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.“47 

Na konci roku 2016 prošel zastupitelstvem města Liberce návrh na plošný zákaz hazardu ve 

městě.48 
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 zdroj z MěÚ Liberec 
48

 V současné době není jisté, jakým směrem bude město postupovat. Na posledním zastupitelstvu roku 2016 

došlo k vážnému narušení koaliční dohody mezi Změnou pro Liberec a hnutím ANO. Nyní není jasné, jakým 

směrem se politika (a tedy i aplikace vyhlášek) bude ve městě ubírat (pozn. Lokální konzultant Martin Chochola) 
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Doporučení pro zlepšení bezpečnostní situace 

V rámci rozhovorů s místními aktéry jsme stanovili několik stručných doporučení pro zlepšení 

bezpečností situace, převážně pak v identifikovaných lokalitách. 

- Potřeba soustředit se na drogovou prevenci 

- Potřeba posílit protidrogového koordinátora 

- Potřeba omezit hazard 

- Potřeba revitalizovat brownfieldy v centru města 

- Potřeba zvýšení kapacit strážníků Městské policie Liberec 

- Potřeba zvýšení kapacit drogové prevence, streetworku + terénní sociální práce v 

SVL 

- Potřeba psychiatrické péče o drogově závislé a lidi bez domova 

- Potřeba zabezpečení veřejných prostor v SVL 

9. Zaměstnanost 

V této kapitole se zaměříme na problematiku zaměstnanosti se zvláštním ohledem na 

zaměstnanost v identifikovaných sociálně vyloučených lokalitách. Při šetření byly mezi 

institucemi zjišťovány a ověřovány nejrůznější statistické údaje k problematice v sociálně 

vyloučených lokalitách, pak především motivace a bariéry respondentů při hledání 

zaměstnání. 

K 30. dubnu 2016 činil podíl nezaměstnaných na celkovém obyvatelstvu Liberce 

6,7 %. Pro srovnání uvádíme, že stejný indikátor nezaměstnanosti za celý Liberecký kraj činil 

5,9 %, ke stejnému datu. Poměrně příznivý výsledek svědčí o slušné hospodářské kondici 

libereckých podniků a jejich průběžném oživení. Nezaměstnanost postupně klesá a firmy 

v současné době nabírají zaměstnance i z řad málo kvalifikovaných, což se projevuje 

v celém kraji. Podíl nezaměstnaných za ORP Liberec je však nejvyšší v celém kraji a 

stále se drží nad republikovým průměrem. Problematický je také počet uchazečů na jedno 

volné pracovní místo, který sice není vysoký (2,8 uchazečů – duben 2016. Viz tabulka 9), ale 

ukazuje, že o nabízené pozice není příliš zájem. Graf podílu nezaměstnaných v rozmezí let 

2008–2015 v Libereckém kraji znázorňuje vývoj nezaměstnanosti a podíl počtu uchazečů na 

jedno pracovní místo. Z grafu je patrný prudký pokles počtu uchazečů o pracovní místo 

v letech 2010–2015 a od roku 2014 i klesající podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu. 
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Graf 5 – Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji a počet uchazečů na 1 pracovní 
místo (Zdroj: MPSV) 

Mezi počtem pracovních míst v nabídce ÚP a počtem uchazečů v evidenci existuje nepoměr, 

a to i přesto, že patří mezi nejnižší v republice (viz tabulka 4) a průběžně klesá. K 30. 4. 2016 

bylo v evidenci 4 555 tzv. uchazečů, ale pouze 2 029 volných pracovních míst.  

 

Graf 9 – Srovnání počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst v Libereckém 
kraji (Zdroj: MPSV) 
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Celkově je ale nabídka volných pracovních míst v Liberci poměrně dobrá a uchazečům se 

nabízí relativně vysoký počet pozic. Problémem zůstává, že se do značné míry nejedná o 

atraktivní pozice, nejsou žádané a nedochází k očekávanému poklesu nezaměstnanosti. 

Příčinou tohoto stavu mohou být podmínky pracovních příležitostí – v drtivé většině jsou 

pracovní pozice nabízeny přes pracovní agentury na dohodu o provedení práce a dohodu o 

pracovní činnosti s řadou krátkodobějších zaměstnání. Kombinace pracovní smlouvy „na 

dohodu“ za nízkou mzdu není perspektivou pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří hledají více 

jistotu než příležitostný přivýdělek. K pozici agentur se vyjádřil i oslovený pracovník ÚP 

Liberec: 

„Práce přes agentury je velmi problematická, nejisté úvazky, nejistá výplata, absence 

ochrany zaměstnanců, jsem zastánce práce na hlavní pracovní poměr s jistotou 

zaměstnání.“ 49  

Jak však ukazuje tabulka 10, vyhlídky liberecké ekonomiky jsou v současné době velmi 

optimistické a například ve sledovaném období (duben 2016) došlo k meziměsíčnímu 

poklesu nezaměstnanosti o 3,3 %. 

Území 
Podíl 
nezaměstnaných 
osob v % 

Meziměsíční úbytek 
nezaměstnanosti v 
% 

Počet uchazečů na 
1 volné pracovní 
místo 

Liberec (ORP) 6,7 -3,3 2,8 

Česká republika 5,7 -6,4 3,3 

 

Tabulka 9 – Podíl nezaměstnaných osob, meziměsíční úbytek nezaměstnanosti a 
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v Liberci a v celé České republice (Zdroj: 

MPSV) 

 

I přes poměrně optimistické vyhlídky místní ekonomiky zůstává problémem tzv. 

prekarizovaná práce,50 tedy výrazný podíl nestabilních, nebo krátkodobých úvazků s nízkými 

mzdami, především pak v dělnických profesích. Řada místních aktérů v Liberci upozorňuje 

také na trend agenturního zaměstnávání (přes pracovní agentury), které prekarizaci ještě 

umocňuje. Navzdory oživení zůstává přibližně na stejné úrovni počet dlouhodobě 

nezaměstnaných. Po dlouhé době bez práce ztrácí řada lidí pracovní návyky i motivaci a 

jejich uplatnění na klasickém pracovním trhu se stává problémem. To se týká i velké části lidí 

                                                           
49

 Osobní sdělení respondenta ST 1. Vlastní terénní záznamy. 
50

 Sociologický termín prekarizovaná práce označuje nahrazování plného pracovního poměru jiným druhem 
pracovněprávního vztahu s menší jistotou pro zaměstnance Obvykle se jedná o plné nebo částečné úvazky 
s omezenou dobou trvání, dohody o provedení práce či pracovní činnosti nebo nákup služby OSVČ (Švarc 
systém) atp. Celkově se jedná o posun od práce víceméně jisté k práci nejisté. 
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z identifikovaných SVL.  V souvislosti s uvedenými problémy místní aktéři identifikovali 

následující problémy a potřeby: 

- Potřeba podporovaného zaměstnávání nejen pro osoby se zdravotním postižením 

(OZP), ale i pro dlouhodobě nezaměstnané, osoby po výkonu trestu, vycházející 

z dětských domovů aj.  

- Potřeba rozvoje sociálních podniků 

- Potřeba specifického přístupu (ze strany zaměstnavatelů) k lidem, kteří ztratili 

pracovní návyky a nejsou schopni okamžitě nastoupit na plný (mnohdy směnný) 

pracovní provoz. 

- „Práce na černo“ (nelegální práce): Exekuce dlouhodobě nezaměstnané demotivuje - 

nevyplatí se nastoupit do legální práce (dle Hospodářské komory odmítají nabírat 

uchazeče s exekucemi samotní zaměstnavatelé z důvodu zvýšené administrativní 

zátěže). 

- Problémem je tzv. prekarizovaná práce a související agenturní zaměstnávání. 

- Dochází k dovážení pracovní síly ze zahraničí - pracovní agentury vozí zaměstnance 

z východní Evropy (Slovensko, Bulharsko) za prací. Některé z nich se přitom 

dopouštějí podvodů - nevyplácí mzdy a dotčení pracovníci často končí bez prostředků 

na ulici. (zdroj: Romodrom, Hospodářská komora Liberec) 

- Pracovní trh se mění deindustrializací a strukturálními změnami zaměstnanosti. 

Vyučení či vzdělaní v některých odvětvích, např. v textilním průmyslu, již ve svém 

oboru nenacházejí uplatnění a musejí se orientovat na jiná odvětví. 

- V SVL se zaměstnání a vzdělání řeší až po saturaci základních potřeb, do těchto 

základních potřeb patří především bydlení. Problémem je kombinace nevyhovujícího 

a předraženého bydlení v SVL (vysoké nájmy a nízká kvalita bydlení) s 

nezaměstnaností v rodinách s dětmi (viz tabulka vyplácení dávek pomoci v hmotné 

nouzi do SVL) 

 

9.1 Nezaměstnanost na území města Liberec 

Zajímavou sondou do problematiky nezaměstnanosti je prostorové znázornění koncentrace 

nezaměstnaných, především pak dlouhodobě nezaměstnaných podle místa bydliště na 

území města Liberec. Červená a žlutá místa na mapách znázorňují místa zvýšené 
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koncentrace dané skupiny nezaměstnaných (všech nezaměstnaných, nebo nad 5 let). 

Především mapa nezaměstnanosti delší než 5 let může indikovat problematické lokality či 

čtvrti, ve kterých z různých důvodů dochází ke koncentraci dlouhodobě nezaměstnaných a 

lze tedy předpokládat, že i lidí chudých či závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi. 

Může se jednat o sociálně vyloučené lokality, lokality vyloučením ohrožené, ale také 

například o sídlištní bloky, kde vlivem nejrůznějších tržních či jiných mechanismů dochází 

k odlivu části střední třídy, k poklesu zájmu o bydlení a celkové změně struktury nájemníků. 

V případě Liberce se podle dostupných informací může jednat například o sídliště 

„Dobiášovka51“ v Rochlicích, které se na našich mapách objevuje v dolní části. 

 

 

Mapa 4 – Místa koncentrace (všech) nezaměstnaných podle adresy bydliště (Zdroj: 
KoP ÚP Liberec) 
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 Jedná se o vžitý název mezi místními obyvateli.  
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Mapa 5 – Místa koncentrace nezaměstnaných více než 5 let podle adresy bydliště 
(Zdroj: KoP ÚP Liberec) 

 

9.2 Struktura nezaměstnaných v Liberci 

Kdo jsou uchazeči o zaměstnání, evidovaní na ÚP v Liberci? Jak je vidět v grafu 9 mezi 

uchazeči dominují lidé se základním, středním odborným a maturitním vzděláním. 

V souvislosti s tím je zajímavé srovnání grafu se strukturou nabízených volných pracovních 

míst. Rešerší na webu MPSV jsme získali data o nabízených pracovních příležitostech pro 

uchazeče. Data jsou za stejné období jako údaje v grafech 9, 10 a 11. 

Strukturu volných míst jsme pro potřeby analýzy rozdělili na nabídky pro uchazeče s:  

- s maturitou – 295 nabídek zaměstnavatelů, které obsahují 451 volných míst 

- se ZŠ 182 nabídek zaměstnavatelů, které obsahují 697 volných míst 

- pro OZP 54 nabídek zaměstnavatelů, které obsahují 131 volných míst 

 

 

 

 

 

 Graf 10 – Délka evidence uchazečů o zaměstnání (Zdroj: KoP ÚP Liberec) 
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Graf 11 – Struktura uchazečů o zaměstnání v Liberci dle nejvyššího dosaženého 
vzdělání (Zdroj: KoP ÚP Liberec) 
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Graf 12 – Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Liberci (Zdroj: KoP ÚP Liberec) 

 

Dle grafu 12 pocházejí uchazeči ze všech věkových skupin, nevíce zastoupenými jsou však 

lidé ve věku 35–44 let.  

Graf 13 ukazuje na vysoký počet uchazečů, kteří jsou v evidenci méně než 3 měsíce. 

Největší podíl ve statistikách nezaměstnaných však zabírají lidé, kteří jsou v evidenci déle 

než 24 měsíců. Společně se skupinou nezaměstnaných nad 1 rok tak dlouhodobě 

nezaměstnaní tvoří výrazně nejvyšší poměrný podíl ve skladbě nezaměstnaných. Jedná se o 

více než 2000 lidí. 
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Graf 13 – Počet uchazečů o zaměstnání na ÚP dle délky evidence (Zdroj: KoP ÚP 
Liberec) 

 

9.3 Struktura nezaměstnaných v identifikovaných lokalitách 

Jak jsme již předestřeli v kapitole školství, obyvatelé identifikovaných lokalit mají z velké části 

nižší vzdělání. Převážná většina obyvatel těchto lokalit má dokončenu pouze základní či 

praktickou školu. Jak však ukazují grafy 14 a 15, nezanedbatelné procento lidí nemá ani toto 

vzdělání.  

Ačkoliv v současné nabídce volných míst ÚP je také velké množství pracovních příležitostí 

pro lidi se základním vzděláním, jistota, kvalita a platové ohodnocení práce na těchto 

pozicích jsou velmi nízké.  
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Graf 14 – Vzdělanostní struktura nezaměstnaných v identifikovaných SVL (KoP ÚP 
Liberec) 

 

Graf 15 – Vzdělanostní struktura nezaměstnaných v ohrožených lokalitách (Zdroj: KoP 
ÚP Liberec) 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 
 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci projektu 
„Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz 

 

 

 

Nezaměstnané v identifikovaných lokalitách jsme sledovali také z hlediska délky evidence na 

ÚP. Jak ukazují grafy 16 a 17, v lokalitách převažují lidé dlouhodobě nezaměstnaní nad 2 

roky, čímž se však neliší od statistických údajů za celé město Liberec. Naopak počet 

krátkodobě nezaměstnaných do 1 roku je nízký.   

 

 

Graf 16 – Délka evidence nezaměstnaných v identifikovaných SVL (Zdroj: KoP ÚP 
Liberec) 

 

 

Graf 17 – Délka evidence nezaměstnaných v ohrožených lokalitách (Zdroj: KoP ÚP 
Liberec) 
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9.4 Překážky a bariéry v zaměstnanosti 

Uvedenými problémy a bariérami při hledání zaměstnání u (dlouhodobě nezaměstnaných) 

obyvatel sociálně vyloučených lokalit se ukázaly především: 

- tlak zaměstnavatelů na flexibilitu práce, krátkodobé práce, práce za minimální mzdu, 

prekarizovaná práce přes pracovní agentury (kdy v nejhorším případě došlo 

k neodvádění odvodů za zaměstnavatele) 

- jiné státní občanství (Slovenské) – z důvodu daňové registrace a odvodů státu za 

zaměstnance – administrativní náročnost pro zaměstnavatele 

- diskriminace na trhu práce 

Problematiku dobře vystihuje sdělení jednoho z respondentů v SVL: „Práci sehnat lze, ale 

jaký typ práce? A na jak dlouho? Jaké jsou jistoty pro zaměstnance?“52  O velké části lidí 

z identifikovaných lokalit lze říci, že práci dlouhodobě hledají, nicméně naráží na výše 

uvedené bariéry, ke kterým se ještě přidávají dluhy a s tím spojené exekuce na mzdu. Často 

se tedy jedná o typy uchazečů, kteří z různých důvodů přišli o pracovní návyky a nyní by 

potřebovali pomoct s návratem na pracovní trh – nejlépe formou podporovaného zaměstnání 

za mzdu, která by byla vyšší než minimální mzda, s kvalitními smluvními podmínkami. Tedy 

podporované zaměstnávání, které by se jim, vzhledem k časté zadluženosti „vyplatilo“. 

 

9.5 Pracovní agentury 

Pracovní agentury, podobně jako v jiných místech ČR, jsou v Liberci nejčastějším 

zprostředkovatelem zaměstnání. Jsou prostředníkem mezi uchazeči o zaměstnání a 

soukromým subjektem. Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním jsou obyvateli SVL často 

popisovány jako negativní. Tuto zkušenost mají, podle terénních pracovníků, i lidé ohrožení 

sociálním vyloučením (lidé léčící se ze závislostí, lidé po výkonu trestu apod.). Podle MPSV 

je na území Liberce celkem 69 registrovaných pracovních agentur. Svou negativní zkušenost 

s nejmenovanou agenturou popisuje informátorka z jedné navštívené SVL: 

„Byla jsem zaměstnaná přes agenturu, která za nás neplatila odvody, teď 

splácím dluhy na zdravotním a sociálním 13 000 – 14 000,- Kč. Od takovejch 

bych se zaměstnat už nenechala a ostatním to neradím“53 
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 Osobní sdělení respondenta OL 1. Vlastní terénní záznamy. 
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 Osobní sdělení respondentky OL 1. Vlastní terénní záznamy. 
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9.6 Anketa Krajské hospodářské komory mezi firmami z Liberce 

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování oslovila v květnu 2016 Krajská 

hospodářská komora libereckého kraje několik stovek libereckých firem, kterým rozeslala 

dotazníky týkající se zkušeností se zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných, nebo 

sociálně znevýhodněných osob prostřednictvím příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti ÚP. 

Přestože návratnost dotazníků byla méně než 10 % a výsledky šetření nelze tedy považovat 

za reprezentativní, i tento úzce profilovaný vzorek ukazuje některé základní parametry 

problematiky a v některých ohledech dokonce vyznívá výsledek nečekaně optimisticky. Jak 

například vyplývá z grafu 15, významný podíl firem prostřednictvím APZ nakonec přijal 

pracovníka na stálo. 

 

Graf 18 – Výsledky ankety 1 (Zdroj: Krajská hospodářská komora Libereckého Kraje) 

 

Z grafu 18 je zase patrné, že nejzajímavější pomoc pro firmy spočívá právě v možnosti 

mzdového příspěvku na dobu minimálně 0,5 roku, čemuž ostatně odpovídá i aktuální 

nastavení APZ. 
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Graf 19 – Výsledky ankety 2 (Zdroj: Krajská hospodářská komora Libereckého Kraje) 

 

Z grafu 20 je zřejmé, že dlouhodobě nezaměstnaní, kteří byly přijati prostřednictvím APZ54 se 

ve většině případů jako zaměstnanci osvědčili. Přestože řada zaměstnavatelů má také 

negativní zkušenosti a je k  dalšímu zaměstnávání této skupiny lidí skeptická, v rámci 

dotazníkového šetření výrazně převládaly pozitivní zkušenosti. 

                                                           
54

 Aktivní politika zaměstnanosti, program financovaný z ESF přes MPSV 
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Graf 20 – Výsledky ankety 3 (Zdroj: Krajská hospodářská komora Libereckého Kraje) 

 

10. Shrnutí 

Sociálně vyloučené lokality v Liberci jsou rozptýleny po městě a jde spíše o jednotlivé 

domy a byty. Kvůli dynamické migraci se tyto drobné vyloučené lokality rychle mění. Ačkoliv 

některé lokality zanikají, další také vznikají a celkovým trendem je narůst jejich počtu. 

Aktuálně je v Liberci identifikováno 8 vyloučených lokalit (ve čtvrtích Františkov, Vesec, 

Doubí, Pavlovice, Jeřáb, Rochlice, a Machnín) a 9 vyloučením ohrožených lokalit (ve 

čtvrtích Růžodol I, Staré Město, Vesec, Rochlice, Ruprechtice a Nové Město). 

Na území města Liberec žije odhadem 2 000 osob, které se potýkají s problémy 

typickými pro sociální vyloučení. Jde zejména o chudobu, nestabilní bydlení, dlouhodobou 

nezaměstnanost, mnohdy i o dluhy a problémové užívání OPL. Dalších zhruba 2000 osob 

je sociálním vyloučením ohroženo v důsledku nestabilní životní situace. Pro tyto osoby je 

typické, že svou tíživou životní situaci nedokáží řešit vlastními silami a jejich situace je 

umocňována diskriminačním a předsudečným chováním, se kterým se často setkávají. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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 V oblasti bydlení lze stanovit několik cílových skupin, na které by se měla zaměřit 

strategie sociálního začleňování. Jde především o osoby žijící v nevyhovujících podmínkách, 

osoby, které nemají zdroje na placení nájmu (zejm. zadlužené osoby), osoby bez stabilního 

bydlení (včetně všech forem bezdomovectví). Pro řešení situace těchto osob doporučujeme 

nadále rozvíjet koncept prostupného bydlení, navýšit omezené kapacity městského 

bytového fondu, rozvíjet dluhové poradenství, navýšit počet terénních pracovníků 

zaměřených na práci s lidmi bez domova, vybudovat azylový dům pro ženy, hledat 

způsoby slaďování sociálních a psychiatrických služeb (terénní psychiatr, terapeuti 

v pobytových službách), rozvíjet nabídku krizové pomoci (chybí zejména krizové 

pobytové služby dostupné i ve večerních hodinách a o víkendech). Stejně tak je 

v Liberci zřejmá potřeba navýšení terénní práce v SVL, sociálně aktivizačních služeb, dále 

navýšení služeb drogového terénu. V neposlední řadě je třeba uvést to, co je již uvedeno 

v analýze z roku 2015 – bude vhodné zvážit možnosti realizace efektivního case 

managementu v případě sanace rodinného prostředí, zejména ve vztahu k dětem a 

dospívajícím, kteří při vhodných zásazích mohou zvýšit své šance na smysluplnou realizaci 

svých životů v rámci majoritní společnosti. 

 Osoby potýkající se se sociálním vyloučením mají ve většině případů pouze základní 

vzdělání, často jen tzv. „praktické“. Na střední školy se dostane jen minimum dětí ze SVL. 

Tento fenomén by mělo řešit efektivní inkluzivní vzdělávání. Bylo by také vhodné navrhnout 

koncepci prostupného zaměstnávání, v ideálním případě podpořit vznik místního sociálního 

podnikání, dále podporovat vzdělávací aktivity mládeže a slaďování potřeb trhu se 

vzdělávacím systémem. V oblasti bezpečnosti podpořit vznik uceleného systému prevence, 

který by zahrnul místní organizace, školy, policii i státní správu. V rámci zmírnění možného 

sociálního napětí by bylo vhodné realizovat projekt asistentů prevence kriminality.  

 Je třeba zdůraznit, že město Liberec již podniklo některé důležité kroky ke 

zlepšení situace, bude ovšem nutné systémová opatření soustavně monitorovat a 

evaluovat tak, aby bylo možné navrhnout jejich zlepšení. 
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