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1. Analytická část  
 

1.1 Geografická, administrativní a demografická specifikace obce 

 
Obec Vřesová se nachází v ORP Sokolov v Karlovarském kraji. Nejbližší město je Chodov, 

nacházející se 6 km od Vřesové. V obci žije dle ČSÚ (k 1. 1. 2021) 395 obyvatel, jejichž věkový 

průměr je dlouhodobě ve srovnání s celorepublikovým průměrem velmi nízký (32,9 let). Obec 

však na rozdíl od jiných obcí v rámci Karlovarského kraje netrpí úbytkem obyvatel (mezi roky 

2019 a 2020 dokonce zaznamenala půlprocentní přírůstek).  

Obec možno chápat jako prostorově odloučenou, nacházející se na periferii periferie a 

vzhledem na socioekonomickou situaci obyvatelstva, velikost obce, absenci institucí a 

specifický charakter osídlení je celou obec nutno nahlížet jako sociálně vyloučenou.   

Obec má hned několik zvláštních rysů. Ačkoliv je první písemná zmínka o obci doložena z roku 

1492, její současný charakter je plně určen vývojem poválečné socialistické industrializace a 

jejím průběhem ve druhé polovině 20. století. Původně německá obec čítající na 160 domů se 

po násilném vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce nejdříve vylidnila a 

zbytek zástavby byl v následujícím desetiletí zlikvidován za účelem výstavby rozsáhlého 

průmyslového areálu navázaného na místní těžbu hnědého uhlí (Hnědouhelné doly a Palivový 

kombinát 28. únor). Bytová zástavba tvořící jádro současné Vřesové vznikla v rámci podpory 

dalšího budování tohoto areálu a původně neměla mít trvalý charakter. Proto většinu katastru 

současné obce zabírá výrobní areál nástupnické společnosti Sokolovská uhelná, a.s., který je 

od obytných domů, v nichž žije celá populace obce, vzdálený jen pár desítek metrů, a život 

v obci ve všech aspektech citelně ovlivňuje. Obyvatelé obce žijí koncentrováni v relativně 

malém prostoru v panelových domech vlastněných Sokolovskou uhelnou, kromě toho je v obci 

ještě (obcí vlastněná) budova obecního úřadu, v níž sídlí také obchod, pošta, knihovna a 

hospoda. Kromě výše zmíněných se v obci nenacházejí sídla žádných dalších institucí: nejbližší 

školy, detašované pracoviště úřadu práce, ambulance lékařů či služebna Policie ČR se nachází 

v Chodově. Zejména absence ambulance praktického lékaře je s ohledem na zdravotní rizika 

plynoucí z provozu výrobního areálu nacházejícího se v obci výrazným problémem.    

 

Bytová zástavba v obci je tvořena čtyřmi panelovými domy vystavěnými v 60. letech minulého 

století, které jsou v současnosti kolaudovány jako ubytovny. Domy jsou převážně v původním 

stavu, vyměněná jsou plastová okna, nicméně se jejich životnost bez dalších oprav chýlí ke 
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konci. Pátou budovu představuje budova obecního úřadu, kolaudována jako rodinný dům. 

Tato budova v současnosti prochází rozsáhlou svépomocnou rekonstrukcí a obec plánuje 

výstavbu nové budovy obecního úřadu. Většina pozemků v katastru obce je ve vlastnictví 

Sokolovské uhelné, a.s., malá část je ve vlastnictví osob žijících mimo obec. Skutečnost, že 

obec nevlastní žádné pozemky, na kterých by bylo možné realizovat bytovou výstavbu, a žádné 

pozemky, které by byly napojeny na inženýrské sítě, značně komplikuje rozvoj obce a možnosti 

budování sociálního bydlení či potřebné infrastruktury. Obec má v současné době připravený 

koncept územního plánu a jedná se zúčastněnými aktéry o jeho podobě, především pak se 

Sokolovskou uhelnou, a.s. Velká část zastavěného území obce nicméně spadá do isofonní zóny 

vymezené vyhláškou města Chodov kolem paroplynového výrobního areálu Sokolovské 

uhelné, a. s. a pozemky v katastru obce dále mohou trpět dosud nevyčíslenou ekologickou 

zátěží, což představuje významný faktor jakýchkoliv plánů výstavby nebo revitalizace bydlení 

a infrastruktury.  

 

 

Obr. 1: Bytová zástavba a veřejný prostor 
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Obr. 2: Výrobní areál Sokolovské uhelné, a. s.  

 

V bytových domech žije celkem 138 domácností, z nichž většina bydlí jen na ubytovací 

smlouvu, pouhých 5 domácností má nájemní smlouvu. Transformace nájemních vztahů se 

udála z iniciativy pronajímatele (Sokolovské uhelné, a. s.) v devadesátých letech. Obyvatelé 

s ubytovacími smlouvami musí pravidelně docházet podepisovat krátkodobé ubytovací 

smlouvy (jejich doba platnosti se liší dle platební disciplíny a dalších faktorů relevantních pro 

ubytovatele) do sídla společnosti v Sokolově. Ubytovací smlouvy neumožňují obyvatelům 

pobírat klíčovou dávku podpory bydlení (příspěvek na bydlení) a výrazně snižují stabilitu 

bydlení. Další domácnosti (4 domácnosti čítající cca 10-15 osob) žijí v zahradních domcích 

neurčených k trvalému bydlení v zahrádkářské kolonii nacházející se v nevelké vzdálenosti od 

bytových domů.  

Veřejný prostor v obci je relativně malého rozsahu, je však upravený a udržovaný a obsahuje 

hned několik záchytných bodů pro další rozvoj volnočasové a komunitní infrastruktury. O 

údržbu, úklid a investice do veřejného a společně využívaného prostoru se stará především 

obec, a to i navzdory tomu, že není vlastníkem zdaleka všech dotčených pozemků. Ve 

střednědobém horizontu obec také plánuje revitalizaci veřejného prostoru zacílenou na 

úpravu sportovních hřišť, parku a vytvoření několika míst pro komunitní setkávání.  



5 
 

Bydlení obyvatel obce možno charakterizovat jako nejisté (ubytovací smlouvy), s výraznými 

komplikacemi pro možnost realizace dostupného a důstojného sociálního bydlení. Tyto 

komplikace možno sumarizovat ve čtyřech základních bodech: 

 

1. obec sama nedisponuje vhodným stavebním pozemkem a bytový fond je v soukromém 

vlastnictví, 

 

2. prodej bytového fondu nebo výstavba sociálního bydlení je v rozporu s ekonomickými 

zájmy současného pronajímatele bytů v obci, 

 

3. současný pronajímatel má možnosti blokovat nebo výrazně komplikovat výstavbu ze 

strany obce či jiných aktérů,  

 

4. případný výkup a scelování pozemků za účelem výstavby sociálního bydlení ze strany obce 

může narazit na těžko řešitelný problém ekologické zátěže vzniklé za desetiletí ekonomické 

činnosti v rámci výrobního areálu, který je v současnosti ve vlastnictví Sokolovské uhelné, a. 

s.  

 

Obec nicméně opakovaně a konzistentně projevuje vůli problém nejistého bydlení řešit, a to 

s ohledem na limity plynoucí ze zmíněné ekologické zátěže a zájmy dominantního 

ekonomického aktéra v obci. I když se jako jedno z možných řešení s ohledem na 

komplikovanost situace jeví přestěhování obyvatel obce nebo celé obce na jiné místo, 

obyvatelé obce v rámci dostupných platforem, veřejných diskusí a v kontaktu s vedením obce 

většinově projevují silný vztah k tomuto místu a vůli na místě setrvat, a to při vědomí rizik, 

které z toho plynou. Setrvání obce na místě je proto základním předpokladem řešení otázek 

spojených s bydlením. 
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1.2 Zadlužení, nezaměstnanost, chudoba a dostupnost sociálních služeb 

V obci Vřesová bylo dle Mapy exekucí v roce 2017 postiženo exekucemi celkem 35,12 

procenta populace, což je jeden z nejvyšších podílů v ČR. Průměrná jistina na osobu činila 

144 716 Kč, průměrný počet exekucí na osobu 6,4, alarmující je také podíl osob 

s vícenásobnými exekucemi: až 75 procent osob postižených exekucemi mělo 3 a více exekucí. 

Podíl osob v insolvenci je naproti tomu dle Mapy bankrotů relativně nízký – v roce 2019 to byly 

jen 4 osoby, přičemž trend je výrazně klesající (2017 18 osob, 2018 11 osob). Tyto parametry 

činí obec Vřesová jednu z nejvíce postižených obcí v ČR, co se týče předluženosti, což také 

jasně vypovídá o mimořádně vysoké potřebnosti dluhových služeb.  

 

Dle Úřadu práce je v obci k 30. 3. 2021 evidovaných celkem 53 nezaměstnaných, tedy 13,76 

procenta celé populace. Tento stav je výrazně ovlivněn hromadným propouštěním ve 

společnosti Sokolovská uhelná, a. s. a dceřiných společnostech, jakožto i uzavřením hranic a 

nemožností nebo výrazným zkomplikováním cestování za prací pro pendlery pracující 

v Německu. Kromě toho je třeba však vzít do úvahy relativně vysoký počet osob sankčně 

vyřazených z evidence Úřadu práce (za rok 2020 to bylo celkem 12 osob). Vzhledem k absenci 

pracovních příležitostí přímo v obci (mimo areálu Sokolovské uhelné) a nepříliš dobré situaci 

v regionu nelze očekávat, že se bez výrazné intervence v oblasti zaměstnanosti tento stav 

změní. Nabízené pracovní pozice jsou zpravidla ohodnoceny nižší mzdou, než si to vyžaduje 

situace nezaměstnaných obyvatel, zejména pokud se jedná o osoby v exekuci nebo insolvenci, 

nezřídka jsou také tyto pozice spojeny s dalšími náklady (dojíždění, kvalifikace). 

Co se týče pendlerství, v obci je aktuálně několik osob, které za prací na kvalifikovaných 

dělnických pozicích dojíždí do příhraničních oblastí Německa. Dle informací od terénních 

aktivizačních pracovnic v obci je zájem o tento typ práce a zejména s ním spojené lepší 

pracovní podmínky a mzdy, nicméně klíčovou překážku konstituují potřebné jazykové znalosti, 

kterými většina zájemců nedisponuje. 

Obec v současnosti na základě Tematického akčního plánu pro obec Vřesová realizuje projekt 

financovaný z OPZ, v rámci kterého zaměstnává dva terénní asistenty. Terénní asistenti se pod 

vedením metodičky soustřeďují na poskytování dluhového poradenství a základního 

poradenství pro obyvatele obce. Kromě terénních asistentů v obci také působí organizace 

Člověk v tísni. Problémy spojené s dluhy a nezaměstnaností se snaží řešit i obec sama, a to 
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zaměstnáváním obyvatel obce s podporou od Úřadu práce (v současnosti jsou takto 

zaměstnány 4 osoby, podpořeny v rámci projektu Podpora dlouhodobě evidovaných uchazečů 

o zaměstnání).     

Rozsah problémů v oblasti zaměstnanosti a předluženosti v obci Vřesová je však podstatně 

vyšší než existující kapacity odpovídajících služeb. Bez navýšení těchto kapacit, a to ideálně na 

úrovni obce a ve spolupráci s Karlovarským krajem, není možné počítat se zlepšením.  

 

1.3 Bezpečnost, soužití a komunitní vztahy 

I když v obci Vřesová není možné identifikovat zvýšenou kriminalitu nebo přestupkovou 

činnost, která by byla v kontextu regionu nebo kraje významná (což může samozřejmě být 

ovlivněno také odloučeností obce a obecným poklesem kriminality v kontextu pandemie 

COVID-19), bezpečnost jako téma mezi obyvateli a politickými představiteli obce silně 

rezonuje. Nejvýraznějším a nejčastěji zmiňovaným problémem je užívání a distribuce 

omamných a psychotropních látek ve veřejném prostoru obce a s tím spojené negativní jevy. 

Dle informací z terénu je v obci několik aktivních uživatelů pervitinu, a i když je jejich počet 

relativně nízký, v omezeném prostoru malé obce jsou pro obyvatele dobře viditelní. V obci 

zatím nepůsobí žádná terénní adiktologická služba. První náznaky preventivních a osvětových 

aktivit nicméně byly realizovány v rámci běžícího projektu OPZ „Podpora sociálního 

začleňování ve Vřesové“.  

Dalším tématem, které se v obci pravidelně objevuje, je polarizace obyvatel, která je podobně 

jako problém s užíváním drog znásobená velikostí obce a jejího veřejného prostoru. Polarizace 

je zčásti rámována jako etnorasová („Romové“ vs. „bílí“), zčásti jako politická (současný 

starosta vs. bývalý starosta). Tato polarizace do jisté míry také narušuje probíhající aktivity 

v oblasti řešení dluhů a omezuje možnosti obce či dalších aktérů identifikované problémy řešit. 

K polarizaci také negativně přispívá špatná socioekonomická situace obyvatel a obrovské 

problémy, které mnozí z nich v kontextu pandemie COVID-19 a hromadného propouštění musí 

řešit.  

Absence bezpečnostních institucí v obci (do obce pravidelně zajíždí jen motorizovaná hlídka 

PČR, není tu služebna PČR, obecní policie ani asistenti prevence kriminality) je výrazným 

faktorem výše zmíněných problémů. Jediná institucionální autorita na místě je politická 

reprezentace obce, která nedisponuje kompetencemi řešit složitější občanské spory a její 

angažovanost v některých z nich může působit negativně na existující polarizaci obyvatel obce.  
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Komunitní život v obci je limitován možnostmi existující infrastruktury v rámci veřejného 

prostoru, malým rozsahem veřejného prostoru a izolovaností obce, jakožto i existující 

polarizací. Obyvatelé jsou však zvyklí na realizaci několika hromadných ozdravných pobytů 

ročně (zpravidla na Moravě) a relativně intenzivně se angažují na zasedáních zastupitelstva, 

zejména pokud se jedná právě o veřejnou/komunitní infrastrukturu (obchod/restaurace, 

zahrádky apod.). 

 

Klíčovým, nicméně však doposud nezmapovaným bezpečnostním rizikem jsou dlouhodobé 

dopady výroby v areálu SUAS na zdraví obyvatel obce. Obec Vřesová je místem, kde se několik 

desítek let nepřetržitě odehrávala těžba a výroba produkující vysokou zátěž pro životní 

prostředí a zdraví obyvatel. Rozsah zdravotních problémů obyvatel obce je nicméně zatím 

doložen jen anekdoticky – informace z terénu hovoří o výrazném rozšíření respiračních 

onemocnění u dětí a kardiovaskulárních a onkologických onemocnění u dospělých.  

 

1.5 Sumarizace komplexu klíčových problémů v obci Vřesová a možností jejich řešení 

Základní problémy, které je nutno ve střednědobém a dlouhodobém horizontu řešit, je možno 

uspořádat hierarchicky. Klíčovou pozici má oblast bydlení. Jeho prekérní charakter a 

nemožnost dosáhnout na klíčovou dávku podpory bydlení výrazně ovlivňuje možnosti řešit 

problémy předlužení a nezaměstnanosti. Tento problém je prohlouben také dosluhujícími 

bytovými domy a absencí jakékoliv alternativy k nim v obci v podobě dostupného, stabilního 

a důstojného bydlení. Vzhledem k tomu, že jediný vlastník bytových domů a bytů v obci se řídí 

především svými ekonomickými zájmy bez ohledu na blaho obyvatel obce, je nutné, pokud 

obec má přežít, sociální bydlení v obci vybudovat. Jako vhodné se jeví za tímto účelem využít 

pozemky nacházející se na okraji isofonní zóny disponující vlastními inženýrskými sítěmi (jejich 

odkoupení už je schválené zastupitelstvem obce a dle studie ekologické zátěže je možné na 

nich bydlení vybudovat). Sociální bydlení budované na tomto pozemku by mělo být 

realizováno s ohledem na nedostatek prostoru (orientace do výšky), zároveň jako energeticky 

a ekonomicky udržitelné a s důrazem na postupné budování infrastruktury pro sociální služby 

a komunitní práci. 

 

Stabilizace bydlení je také nutným předpokladem řešení komplexu vzájemně se posilujících 

problémů předlužení a nezaměstnanosti. Zejména u předlužení nemožno počítat s řešením, 
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které by bylo alespoň představitelné v kratším než střednědobém horizontu, problematický je 

také záchyt a spolupráce předlužených klientů v obci. V tomto smyslu je vhodné navázat na 

v současnosti realizovaný projekt OPZ „Podpora sociálního začleňování ve Vřesová“ a dále 

budovat infrastrukturu pro realizaci terénní práce přímo v obci, která by výše zmíněné 

problémy adresovala.  

 

Problém nezaměstnanosti v kontextu útlumu průmyslové a energetické výroby v regionu si 

také vyžaduje dlouhodobé a inovativní řešení. Jednou z logických možností, která navazuje na 

už běžící snahy obce, je vytváření pracovních míst spojených s prohlubováním kvalifikace 

přímo pod obcí, a to ideálně ve formě sociálního nebo společensky odpovědného podniku. 

S ohledem na nutnou rekultivaci uhelného regionu, v němž se obec nachází, by bylo nanejvýš 

vhodné, pokud by takový podnik byl vytvořen s důrazem na (energetickou, ekonomickou) 

soběstačnost a ekologickou udržitelnost. Další možností je vytvoření pendlerské sítě 

zaměstnanosti, která by se soustřeďovala na zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli 

v Německu a na doplnění potřebných jazykových znalostí či nutné kvalifikace pro zájemce.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komplex problémů v obci Vřesová 
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2. Návrhová část  

Nestabilní 
bydlení 

Předlužení Nezaměstnanost a 
chudoba  

Polarizace a komunita Bezpečnost, zdraví 
a užívání OPL 

Bydlení 
v rukou 
soukromého 
vlastníka 

Extrémně vysoký 
podíl obyvatel v 
exekuci 

Vysoký podíl 
evidovaných 
nezaměstnaných 

Rozdělení obce po 
etnorasové a politické 
linii 

Vysoká viditelnost 
uživatelů OPL, 
pociťovaná 
nepřítomnost 
bezpečnostních 
institucí v terénu 

Krátkodobé 
ubytovací 
smlouvy místo 
nájemních 

Nedostatečné 
kapacity 
sociální/terénní 
práce na obci mimo 
projekt OPZ 

Vysoký počet sankčně 
vyřazených osob 

Oslabení komunitních 
vazeb v důsledku 
polarizace 

Frustrace 
z přítomnosti 
uživatelů OPL ve 
veřejném prostoru, 
strach z jejich aktivit 

Absence 
bytového 
fondu obce a 
sociálního 
bydlení 

 Nedostatek vhodných 
pracovních příležitosti 
v obci/regionu 

Oslabené možnosti 
komunitního rozvoje 
z důvodu odloučenosti 
obce a 
socioekonomické 
situace obyvatel 

Nejasné zdravotní 
dopady výroby 
v areálu SUAS 

 
 Nízká kvalifikace 

uchazečů 
o zaměstnání, 
logistické problémy 
související 
s odloučeností obce 

 Absence 
protidrogové 
prevence a 
adiktologických 
služeb na místě 
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Na základě problémů popsaných výše bude dlouhodobá podpora ze strany Agentury zacílena 

na tematické oblasti bydlení, předluženosti, nezaměstnanosti a chudoby, komunitní práce 

a bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplex vzájemně propojených problémů, je 

žádoucí, aby navrhovaná řešení byla realizována souběžně a ve vzájemné provázanosti.  

Opatření popsaná v tomto dokumentu budou navazovat na už realizované aktivity 

v jednotlivých tematických oblastech, zejména pak aktivity plynoucí z Tematického akčního 

plánu pro obec Vřesová, výše zmíněného projektu OPZ realizovaného v obci a na organicky 

probíhající aktivity v oblasti komunitního života a participace v obci.  

 

Klíčovou roli v rámci těchto opatření sehrává sociální bydlení a to, jaká konkrétní forma bude 

v obci realizovaná. S ohledem na to, že do hry v obci vstupují zájmy silného ekonomického 

aktéra bez motivace řešit problémy sociálního vyloučení, je nutno počítat s potenciálními 

komplikacemi, zvýšenými nároky na vyjednání kompromisního řešení, které bude vyhovovat 

většině zúčastněných aktérů, a v neposlední řadě, s vysoce pravděpodobnou nutností úpravy 

a přizpůsobení existujících plánů tomuto kompromisu.      

  

Příprava sociálního bydlení musí jít ruku v ruce s mapováním potřeb obyvatel obce v oblasti 

řešení předlužení a s budováním kapacit pro sociální a terénní práci přímo v obci. Tyto kapacity 

by měly navázat na aktivity v současnosti realizovaného projektu OPZ (terénní pracovnice). 

S ohledem na objem problému předlužení a v kontextu nevalného zájmu poskytovatelů služeb 

o tuto oblast Karlovarského kraje není možno počítat s řešením problému předluženosti bez 

vybudování vlastních obecních kapacit. Řešení dluhů nicméně není možné, pokud se nevyřeší 

problém dostatečného zdroje příjmů (nezaměstnanosti) pro předlužené obyvatele. Budování 

kapacit pro terénní práci v obci proto musí být doprovázeno snahou obce o vytvoření nebo 

podporu vzniku pracovních míst v obci, a s budováním sítě zaměstnanosti, ideálně 

s přeshraničním přesahem a zacílením na pendlery a německé zaměstnavatele. Vzhledem k 

nepříliš dobré situaci v obci, co se týče vzdělání a kvalifikovanosti místní pracovní síly, musí mít 

síť zaměstnanosti také silný kvalifikační a vzdělávací rozměr.     
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1.  
Strategie 
intervence 
(název): 

Cíl: Důstojné, stabilní a dostupné bydlení v obci 

Tematická 
oblast/ 
tematické oblasti 
(v případě 
průřezových): 

Bydlení 

1.1 
Obecný cíl:  
 
 

Očekávaná 
změna/dopad:  
Vytvoření alternativy 
pro obyvatele obce 
v situaci prekérního 
bydlení 

Cílová skupina: 
Obyvatelé obce se 
zaměřením na osoby 
sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním 
vyloučením  
 

Rizika (kapacitní, externí, apod.):  
Zásah externího aktéra (SUAS) 
 

1.1.1  
Specifický cíl:  

Vytvoření systému 
obecného 
sociálního bydlení  

 
Rizika: 

Zásah externího aktéra 
 

Opatření: Termín: Garant: Indikátor výsledku: Náklady /zdroj:     (Alokace:) 

1.1.1.1  
 

2025 obec 20 bytů ve 
vlastnictví obce 
odpovídajících 
parametrům 
sociální ho bydlení 

IROP/Výstavba  

1.1.1.2  
 

Vytvoření systému 
krizového bydlení 
pro obyvatele obce 
v bytové nouzi 

6 krizových bytů ve 
vlastnictví obce 

IROP/Výstavba/obec  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.  Cíl: Řešení předlužení populace obce 
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Strategie 
intervence (název): 

Tematická oblast/ 
tematické oblasti (v 
případě 
průřezových): 

Terénní služby/dluhy 

2.1 
Obecný cíl:  
 
 

Očekávaná 
změna/dopad:  
Zvýšení dostupnosti 
terénních a dluhových 
služeb pro obyvatele 
obce 

Cílová skupina: 
Obyvatelé obce se 
zaměřením na osoby 
sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním 
vyloučením  
 

Rizika (kapacitní, externí, 
apod.):  
Polarizace obce vedoucí 
k odmítání služeb částí 
populace 
 

2.1.1  
Specifický cíl:  

Zvýšení kapacity a 
spektra nabízených 
terénních služeb  

 
Rizika: 

Nedostatečný zájem o 
pracovní pozice 
 

Opatření: Termín: Garant: Indikátor výsledku: Náklady 
/zdroj:     

(Alokace:) 

2.1.1.1  
 

2025 obec 3 terénní pracovníci 
v obci realizují 
dluhové služby a 
základní poradenství 

OPZ  
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3.  
Strategie 
intervence 
(název): 

Cíl: Snížení nezaměstnanosti obyvatel obce 

Tematická oblast/ 
tematické oblasti 
(v případě 
průřezových): 

Zaměstnanost 

3.1 
Obecný cíl:  
 
 

Očekávaná 
změna/dopad:  
Pracovní místa 
dostupná pro 
obyvatele obce 

Cílová skupina: 
Obyvatelé obce se 
zaměřením na osoby 
sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním 
vyloučením  
 

Rizika (kapacitní, externí, 
apod.):  
Nízká kvalifikace obyvatel 
obce, neochota místních 
zaměstnavatelů, dluhová 
situace obyvatel obce 
 

3.1.1  
Specifický cíl:  

Vytvoření 
pracovních míst v 
obci 

 
Rizika: 

Nedostupná podpora pro 
sociální podnikání, nízké 
kapacity v regionu pro 
tvorbu vhodných pracovních 
míst 
 

Opatření: Termín: Garant: Indikátor výsledku: Náklady 
/zdroj:     

(Alokace:) 

3.1.1.1  
 
 
 
 
3.1.1.2 
 

2025 
 
 
 
 
2025 

Obec, 
Agentura 
 
 
 
Obec, 
Agentura 

Vytvoření sítě 
zaměstnanosti ve 
spolupráci s místními 
zaměstnavateli 
 
Vytvoření sociálního 
podniku v obci 

N/A 
 
 
 
 
IROP/ÚP 
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4.  
Strategie 
intervence 
(název): 

Cíl: Snížení polarizace a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel obce 

Tematická 
oblast/ 
tematické oblasti 
(v případě 
průřezových): 

Komunitní práce/Bezpečnost 

4.1 
Obecný cíl:  
 
 

Očekávaná 
změna/dopad:  
Zvýšená participace 
obyvatel obce na 
komunitních aktivitách 

Cílová skupina: 
Obyvatelé obce se 
zaměřením na osoby 
sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním 
vyloučením  
 

Rizika (kapacitní, externí, 
apod.):  

Zvýšení polarizace 
v kontextu komunální 
volební kampaně 
 

4.1.1  
Specifický cíl:  

Vytvoření kapacit pro 
komunitní práci a 
mechanismů pro 
adresování zdrojů 
pocitu nebezpečí 

 
Rizika: 

Snížené možnosti řešit 
některé problémy lokálně 
Nedostupné financování pro 
komunitní práci v obci 
 

Opatření: Termín: Garant: Indikátor výsledku: Náklady /zdroj:     (Alokace:) 

4.1.1.1  
 
 
 
 
 
 
4.1.1.2 
 
 
 
 
4.1.1.3 

2025 
 
 
 
 
 
 
2025 
 
 
 
2025 
 

NNO 
 
 
 
 
 
 
Obec, 
Agentura 
 
 
Obec 
 

Realizace aktivit 
protidrogové 
prevence a 
přítomnost 
terénních služeb 
v obci  
 
Dva komunitní 
pracovníci v obci 
realizují průběžně 
a pravidelně 
komunitní aktivity 
Vybudování 
infrastruktury pro 
komunitní práci 

OPZ 
 
 
 
 
 
 
OPZ/Agentura 
 
 
 
Obec/IROP 
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Analýza rizik 
    

Název rizika Pravděpodobnost Závažnost Vyhodnocení Prevence 

Zásah externího aktéra vysoká vysoká  Průběžná jednání s externím 
aktérem, územní plán, 
budování kapacit obce 

Polarizace obce vysoká střední  Zcelování populace obce skrze 
komunitní práci, zvýšená 
aktivita při komunikaci s 
obyvateli 

Nedostatečný zájem o 
pracovní pozice 

střední střední  Vytvoření pracovních pozic 
dostupných pro obyvatele 
obce a spojených se zvýšením 
kvalifikace 
 
Nastavení vhodného 
motivačního mechanismu pro 
přilákání externích odborníků 

Nízká kvalifikace 
obyvatel obce 

vysoká střední  Vytvoření vzdělávacích 
možností a možností pro 
zvýšení kvalifikace pro 
obyvatele obce 

Neochota místních 
zaměstnavatelů 

vysoká střední  Jednání s místními 
zaměstnavateli ve spolupráci 
s dalšími institucemi  

Dluhová situace obyvatel 
obce 

vysoká střední  Terénní práce 

Nedostupná podpora 
pro sociální podnikání 

střední vysoká  Diverzifikace zdrojů pro 
podporu sociálního podnikání 

Nízké kapacity v regionu 
pro tvorbu vhodných 
pracovních míst 

vysoká střední  Cílená orientace na 
přeshraniční spolupráci 

Zvýšení polarizace 
v kontextu komunální 
volební kampaně 

vysoká vysoká  Oddělení aktivit komunitní 
práce od politické 
reprezentace obce 

Snížené možnosti 
adresovat některé 
problémy lokálně 

vysoká střední  Osvětová kampaň zacílená na 
obyvatele obce, regionální 
spolupráce s institucemi a 
NNO 

Nedostupné financování 
pro komunitní práci v 
obci 

střední vysoká  Diverzifikace zdrojů pro 
financování komunitní práce 
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3. Implementační část 

3.1 Role Agentury pro sociální začleňování v implementaci opatření  

Agenturu lze vnímat především jako odborného garanta PVDP a nástrojů a opatření v něm 

připravovaných a realizovaných. Agentura mimo jiné poskytuje projektové poradenství spojené 

s přípravou a realizací projektových záměrů, je odborným garantem rozvojových dokumentů v oblasti 

sociálního začleňování, tj. zejména PVDP. Agentura rovněž provádí analýzy a výzkumy v lokalitě a 

rovněž navrhuje možná řešení sociálních problémů a dalších nástrojů v oblasti sociální integrace. 

V neposlední řadě působí Agentura rovněž jako metodický konzultant PVDP a jeho jednotlivých 

opatření ve fázi realizace (metodická podpora komunitní práce: vzdělávání, Platforma pro komunitní 

práci, ověřování metodického nastavení a pilotování metodiky komunitní sociální práce). Agentura 

rovněž poskytuje podporu projektové činnosti ve vztahu k příslušným výzvám relevantním ve vztahu 

ke KPSVL. 

 

3.2 Role obce v implementaci opatření  

Obec bude vystupovat při implementaci dokumentu jako koordinátor a garant plnění cílů. Obec bude 

s garanty jednotlivých opatření domlouvat postup, konzultovat s realizátory přípravu opatření a 

kontrolovat jejich realizaci. Plnění PVDP bude periodicky monitorováno a jednou za kalendářní rok 

bude stav plnění plánu předložen zastupitelstvu obce, které navrhne případnou aktualizaci plánu a 

případnou revizi jeho cílů. 

 

3.3 Lokální partnerství  

Členy lokálního partnerství jsou političtí představitelé obce, zaměstnanci projektu OPZ, zástupci PČR, 

ÚP Sokolov, organizací Člověk v tísni, Kotec, Světlo Kadaň. Noví členové lokálního partnerství jsou 

přizváni na žádost stávajícího člena.  

 

3.4 Fungování pracovních skupin  

Jednání pracovních skupin bude organizačně zajišťováno pracovníkem obce, přičemž obsahová náplň 

bude garantována Agenturou společně s obcí Vřesová, které budou předávány kompetence pro 

zajištění fungování pracovních skupin i do budoucna S ohledem na fázi spolupráce, budou realizovány 

minimálně 2 setkání PS, předpokládá se, že konání PS však bude zajištěno kvartálně. 

Pracovní skupina funguje pro zajištění koordinace a synergie řešených témat, včetně návrhu 

souvisejících projektových opatření, naplňování opatření a aktivit PVDP a TAP pro obec Vřesová. 
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3.5 Nastavení evaluačního schématu pro vyhodnocení aktivit a plánu VDP 

 

Po dobu spolupráce budou průběžně vyhodnocovány jmenované cíle v rámci PVDP v perspektivě 

dopadu a naplnění cíle jmenovaného cíle. Konkrétní dopadové indikátory budou sledovány v rámci 

nastaveného evaluačního cyklu popsaném v rámci Tematických akčních plánů, který bude vystavěn na 

pravidelném monitoringu realizovaných činností.  

Na procesu hodnocení se budou aktivně podílet pracovníci obce (a dalších zapojených institucí) při 

úzké spolupráci s pracovníky Agentury – lokální konzultant, výzkumník, lokální a/nebo centrální experti 

pro dané tematické oblasti. 
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3.6 Seznam použitých zkratek  

 

PVDP – Plán vzdálené dílčí podpory  

TAP – Tematický akční plán  

PS – pracovní skupina  

ÚP – Úřad práce  

PČR – Policie České republiky  

OPZ – Operační program Zaměstnanost  

ČSÚ – Český statistický úřad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování  
k Plánu vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová 

 
Žadatel o vyjádření stanoviska: Obec Vřesová 
Plán vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová (PVDP) schválen členy lokálního partnerství obce 
Vřesová: 26. 11. 2021 
 

Kritérium Komentář 

Návaznost PVDP na předchozí strategické 
plány (jejich účinnost/úspěšnost)1 
 

- Datovou základnu pro Plán vzdálené dílčí podpory 
pro obec Vřesová tvoří realizovaný výzkum 
Agentury pro sociální začleňování v obci Vřesová, 
statistické údaje od relevantních institucí a 
statistické informace od vedení obce. Plán je úzce 
propojen s už realizovaným Tematickým akčním 
plánem pro obec Vřesová a navazuje na schválené 
Priority vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová. 
Charakter a spektrum plánovaných aktivit odpovídá 
velikosti, specifikům a možnostem obce Vřesová a 
spektru aktérů, kteří na jejím území v oblasti 
sociálního začleňování působí.  

- Na tvorbě dokumentu se podíleli zástupci Agentury 
pro sociální začleňování, představitelé obce 
Vřesová, pracovníci terénního programu obce 
Vřesová a partneři z neziskových organizací 
působících v obci. Agentura pro sociální začleňování 
je z hlediska obsahového odborným garantem 
Plánu. Organizační zajištění realizace plánovaných 
opatření je vázáno na garanty jednotlivých 
opatření, jimiž jsou primárně obec Vřesová ve 
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 

Soulad PVDP se strategickými dokumenty kraje 
a ČR v oblasti sociálního začleňování a se 
souvisejícími dílčími politikami, strategiemi a 
plány 

- Plán vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová, 
včetně jeho cílů a opatření je v souladu se Strategií 
sociálního začleňování 2021-2030 a se Strategií 
romské integrace 2021-2030. Plán navazuje na 
Výzkum Agentury pro sociální začleňování v obci 
Vřesová a Tematický akční plán pro obec Vřesová. 

Kvalita procesu strategického plánování 

- Plán vzdálené dílčí podpory pro obec Vřesová byl 
projednán v rámci lokálního partnerství obce 
Vřesová. Metodologicky byl dokument projednán a 
připomínkován v rámci Agentury pro sociální 
začleňování, která je jeho odborným garantem. 

- Příprava, plánování a projednávání Plánu probíhalo 
od analytické přes návrhovou až po implementační 
části. 

- Projednání dokumentu v rámci lokálního 
partnerství obce Vřesová a v rámci Agentury pro 
sociální začleňování zaručuje relevanci a adresnost 

                                                           
1 Pokud je relevantní. 



 
 

definovaných problémů, jejich příčin a řešení 
s ohledem na potřeby cílové skupiny Plánu. 

Kvalita zpracování PVDP 

- Při zpracování PVDP došlo k dodržení požadavků dle 
formuláře osnovy PVDP, přičemž v dokument je 
členěn na analytickou část včetně problémové 
analýzy, návrhovou část strukturovaná na oblasti 
podpory, priority, hlavní cíle, specifické cíle, 
opatření a kroky s uvedením odpovědných subjektů 
a termínů. Dále jsou v této části stanoveny 
indikátory a předpokládané zdroje (za celý PVDP a 
z toho ESIF, tj. výhradně OPZ), v PVDP je dále 
popsána i implementační fáze, která spolu 
s návrhovou částí uvádí způsob řízení realizace 
jednotlivých opatření a plnění cílů včetně analýzy 
rizik. 

Respektování intervenční logiky 
(dodržení principu 
„problém-příčina-návrh řešení“) 
 

- PVDP popisuje základní strukturální problémy obce 
Vřesová v oblasti sociálního vyloučení, stanovuje a 
argumentuje příčiny těchto problémů, definuje cíle 
a následně navrhuje dlouhodobá řešení těchto 
problémů, jejich harmonogram a indikátory plnění.  

- Analytická část Plánu představuje soubor 
komplexních problémů obce a jejich příčin a 
diskutuje možná řešení. 

- Návrhová část Plánu adresuje problémy 
identifikované v analytické části a jednotlivá 
opatření odpovídají identifikovaným příčinám.  

- Každé opatření má formulovaný výstup a indikátory 
plnění. 

Dopady PVDP 

- PVDP se zaměřuje na podporu participativních a 
komunitních aktivit, překonávání polarizace 
populace obce, hledání řešení problému 
nestabilního bydlení v obci Vřesová, řešení 
předluženosti obyvatel obce a problémy chudoby 
prohloubené nárůstem nezaměstnanosti. 

Způsobilost PVDP pro čerpání dotací z výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost určené 
pro podporu sociálního začleňování v sociálně 
vyloučených lokalitách 

- Některé cíle, opatření a cílové skupiny PVDP, u nichž 
se předpokládá financování z operačních programů 
zařazených do Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám, odpovídají cílům, 
podporovaným aktivitám/opatřením a cílovým 
skupinám příslušných investičních priorit těchto 
programů. 

Celkový komentář 

PVDP se zaměřuje na podporu terénní práce, bydlení, 
komunitní práce a občanského soužití obyvatel obce 
Vřesová a je propojen s naplňovaným TAP pro obec 
Vřesová. Plán je rozdělen na tři základní části: 
analytickou, návrhovou a implementační. PVDP 
obsahuje přehled cílů, vhodných opatření a náčrt 
harmonogramu plnění společně s indikátory. PVDP je 
v souladu s relevantními rozvojovými dokumenty, 



 
 

přičemž tento dokument byl vytvářen a projednán s 
Agenturou pro sociální začleňování. Agentura je 
odborným garantem tohoto dokumentu. 
Agentura SOUHLASÍ se zněním Plánu vzdálené dílčí 
podpory pro obec Vřesová.  

 
Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, Oddělení regionálního centra západ zpracoval dne 1. 
12. 2021 Ľubomír Lupták, Ph.D., lokální konzultant.  
       
 
Potvrzení stanoviska ředitelem Agentury pro sociální začleňování: 
 
 
V Praze dne                    
 

PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS. 
      Ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) 
      Ministerstvo pro místní rozvoj ČR                                   
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