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I. Důvody pro zavedení sociálního bydlení v ČR a jeho atributy: 

 

1)   Nejednotnost výkladů a realizace sociálního bydlení v současných podmínkách České republiky 
(dále jen ČR) 

2)   Vysoké náklady na bydlení - nájemné a platby za služby nadměrně zatěžují rozpočty některých 
domácností  (část domácností bydlení sice hledá, avšak  nemá dostatek peněz na kauci) 

3)   Diskriminace některých cílových skupin v přístupu k dostupnému a důstojnému bydlení 

4)   Rostoucí počet osob bez domova nebo osob ohrožených ztrátou bydlení 

5)   Rezidenční segregace, rozšiřování sociálně vyloučených lokalit 

6)   Další bariéry pro udržení nebo získání bydlení (např. zadluženost) 

7)   Nedostatečná provázanost mezi nástroji státních a municipálních veřejných politik 

8)   Nízká informovanost o možnostech pomoci 

9)   Místní nedostupnost sociálních služeb nebo sociální práce 

10)   Nedostatečně vymezené (i legislativně) povinnosti jednotlivých aktérů sociálního bydlení 

11)   Nedostatečné nástroje v oblasti prevence ztráty bydlení a přechodu do bydlení 

12)   Chybí systematické sledování dat o sociálním vyloučení z bydlení a o bezdomovectví 

13)   Roztříštěná spolupráce jednotlivých aktérů 

14)   Nedostatečnost sociálních služeb dosud pomáhajících lidem bez domova, resp. neexistence 
nástrojů pro návrat těchto lidí zpět k bydlení (od legislativních podmínek až po sociální služby 
nutné pro zvládnutí bydlení, spolupráci se zdravotnickými zařízeními, důstojné zajištění dožití 
každého člověka atd.) 

15)   Neexistence garancí a určení jejich nositele pro sociální práci nutnou k návratu k bydlení pro  
vlastníky bytů vztahujících se k nájemnému, začlenění  se do obvyklého způsobu života 

16)   Přetrvávající parciální přístupy k řešení celé problematiky a neexistence hierarchizace procesu 
naplňování bydlení s podporou 

 



 4 

Dále je třeba konstatovat, že: 1 

 neúplné rodiny s dětmi tvoří v ČR největší skupinu občanů ohrožených chudobou (37,7 % z 

celkového počtu), a to  se promítá do oblasti sociálních věcí, místního rozvoje, školství, 

spravedlnosti a zdravotnictví a jen některý resort činí v tomto ohledu příslušná opatření; 

 drahota bydlení a služeb spojených s náklady na služby stoupá, navíc u lidí ohrožených 

chudobou vzrůstá potřeba finančních rezerv, zejména na kauce na bydlení, které nejsou 

schopni si opatřit; 

 antidiskriminační zákon nepřispěl k odstranění diskriminace v oblasti bydlení. Prohlubuje se 

segregace chudých rodin, k diskriminaci dochází zejména ze strany pronajímatelů. Za 10 let 

vzrostl počet vyloučených lokalit v ČR z 300 na 400. Omezování dávek na bydlení v 

substandardních podmínkách znamená z dlouhodobého hlediska nárůst nákladů na sociální 

služby; 

 tržní nájemné vede k vytlačování lidí ohrožených chudobou. Vlastnické bydlení nemá v 

oblasti sociálního bydlení perspektivu, vlastníci bytů se však mohou systému sociálního 

bydlení (dále jen „SB”) zúčastnit a mohou být dokonce jeho oporou; výstavba obecních bytů 

spotřebovala v posledních letech 80 % celkových výdajů na bydlení, přičemž investiční 

záměry nejsou pro obce atraktivní – do budoucna lze spíše uvažovat o zákonem dané 

povinnosti ORP mít dostatek sociálních bytů. To však musejí doprovázet nebo tomu 

předcházet příslušné legislativní změny včetně principiálních úprav Rozpočtového určení daní 

( dále jen „RUD”); komunitní plánování se musí stát povinnou součástí územního plánování a 

mělo by odpovídat nebo nejlépe vycházet ze strategického plánu rozvoje kraje; 

 chybí údaje o tom, kolik je potřebných bytů, a kolik je volných bytů. Chybí analýzy, které 

lokality jsou vhodné z hlediska dopravní dostupnosti, nabídky pracovních příležitostí, 

možnosti vyššího vzdělání aj. 

V úvahu jako možnosti řešení přicházejí tyto sub-varianty: 

 regulované nájemné; 

 nákup a rekonstrukce levných bytů nestátními neziskovými organizacemi za pomoci 

Evropského sociálního fondu (ESF); 

 vytvoření mechanismů získávání prostředků z národních zdrojů -  Státní fond rozvoje 

bydlení (SFRB), změny v RUD apod.; 

 další podpora obcí a provázání se systémem zdravotně-sociální péče, např. právě 

komunitním Systémem integrovaných podpůrných služeb (dále jen „SIPS”), jak pojednáno 

dále. 

                                                             

1    Na základě dat Českého statistického úřadu (dále jen “ČSÚ”), publikovaných v časopisech Demografie a Statistika&my a na webových 

stránkách http://www.czso.cz . 
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II. Důvody pro podporu rozvoje SIPS – komunitního systému integrované 

podpory služeb – v obcích a jeho atributy: 

 prožíváme zásadní civilizační přelom – demografickou změnu s nástupem dlouhověké 

společnosti, a tedy zásadní změnou počtu a role seniorů ve společnosti, jak řekl generální 

tajemník OSN v roce 2002 v Madridu: „Žijeme uprostřed tiché revoluce, která svými 

zásadními ekonomickými, sociálními, kulturními, psychologickými a duchovními dopady 

daleko přesahuje oblast demografie“; 

 mnohé může a musí vykonat stát, ale těžiště života a řešení smyslu života ve stáří je na úrovni 

rodiny, obce, spolku prostě komunity, ve které člověk žije a pracuje; 

 změna rozpočtového a legislativního rámce je potřebná, společenské využití potenciálu 

seniorů bude stále více žádoucí (Strategie a akční plán pro zdravé stárnutí v Evropě 2012 – 

2020 zpracovaná Evropskou komisí); 

 Světová zdravotnická organizace (WHO) společně s Evropskou komisí zpracovala projekt 

„Age-friendly Environments in Europe“ – Prostředí přátelské stáří v Evropě – AFEE 2 s cílem 

zavádět inovace zdola, na místní a regionální úrovni, v přirozeném duchu sousedství s využití 

místních tradic, zdrojů a vazeb – podrobně se tím zabývají národní sítě zdravých měst – 

www.nszm.cz 3;  

 SIPS může efektivně pracovat především na stupni veřejné správy – obec s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP”), resp. v rámci takto definovaného správního obvodu – 

mikroregionu 4, popřípadě v obcích s přenesenou působností státní správy (v nichž působí 

tzv. pověřený obecní úřad) a v jejich správním obvodu 5; 

 klíčová role je na samotných obcích a jejich společenstvích – možno využít i místních akčních 

skupin (MAS) 6 a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO”) 7; 

                                                             

2   Age-friendly Environments in Europe (AFEE). WHO Europe: World Health Organization, Regional Office Europe [online]. Dostupné z: 

http://www.euro-who.int/ . 

3    Národní síť Zdravých měst ČR [online]. Dostupné z: http://www.nszm.cz/ . 

4    Hlava III. (§§ 66 – 66c) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 128.                 
PORTÁL územního plánování. Správní uspořádání ČR – obce – obecní úřad obce s rozšířenou působností. MMR: Ministerstvo pro místní 

rozvoj [online]. Dostupné z: http://www.portal.uur.cz/ .                                                                                                                                  

Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP). ČSÚ: Český statistický úřad [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz/ . 

5   Hlava III. (§§ 61 – 65) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 128.                   

PORTÁL územního plánování. Správní uspořádání ČR – obce – obec s pověřeným obecním úřadem. MMR: Ministerstvo pro místní 

rozvoj [online]. Dostupné z: http://www.portal.uur.cz/ . 

6    NS MAS ČR: Národní síť Místních akčních skupin ČR [online]. Dostupné z: http://www.nsmascr.cz/ . 

7    §§ 46 – 54 (zejména § 49) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 128. 

http://www.nszm.cz/
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 seniorskou populaci vnímejme v celé její heterogenitě, od lidí elitních, strádajících 

nedostatkem seberealizace až po lidi křehké, závislé, umírající; 

 cílem rozvoje SIPS je především sociální inkluze – začlenění postarších lidí do společnosti, 

včetně těch s omezenou soběstačností, resp. jejich nevytlačování do ústavů a speciálních 

zařízení; jde o podporu bezvěké – ageless – společnosti v níž věk nehraje zásadní roli, 

společnosti soudržné, solidární a přátelské všem generacím a profesním zaměřením bez 

kastovnictví a zvláštní hierarchie; 

 rozvoj podpůrných možností je především v nových informačních a komunikačních 

technologiích – ICT; medicína sama opouští dlouhá ošetřování na lůžku a jejím těžištěm se 

stávají preventivní diagnostické metody a ambulantní léčebné výkony, po nichž může 

doléčení, rehabilitace a rekonvalescence probíhat v přirozeném prostředí – v rodině, obci; 

 současná vícegenerační rodina žije často velice odloučeně bez fyzické možnosti postarat se 

samostatně bez pomoci zdravotní a sociální infrastruktury; právě sladění služeb různého 

charakteru při koordinaci činností úřadem ORP je podstatou SIPS. 

Demografická změna se obecně chápe jako pozitivní evoluční jev. Pomalost společenské reakce na 

tuto změnu, neujasněnost pojetí dlouhého života a stáří, z toho vyplývající tlak na mandatorní výdaje 

státního rozpočtu – penzijní systém, financování zdravotní péče a sociálních služeb z veřejných 

rozpočtů – má za následek ageismus, gerontofobii a v neposlední řadě snahu o marginalizaci 

problémů starších a neproduktivních lidí k jejich kvalifikaci jako přítěže a brzdu 

konkurenceschopnosti. Etické důsledky a dopad na sociální potenciál, mravnost a soudržnost takové 

společnosti je devastující. 
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III. Kompetence jednotlivých úrovní veřejné správy ve vztahu k SIPS 

Postavení  veřejné správy v ČR vyplývá přímo z Ústavy  ČR. V její preambuli 8 je obsažen přístup k 

utváření právního  řádu v ČR, a tedy i kompetencí veřejné správy. Podrobněji se k nim vyjadřuje její 

hlava sedmá 9, která se týká postavení územních samospráv v rámci státu – ČR. Z citací Ústavy ČR 

vyplývá, že chceme-li zavést efektivní SIPS v obcích, musí být  jejich kompetence součástí legislativy 

platné a účinné v ČR, jinak totiž obec nemůže v dané oblasti podle článků 101 a 104 – 105 žádnou 

činnost vykonávat. Nikde v ústavě nenalézáme pravomoc nařizovat obcím, co mají dělat a jak. To 

lze stanovit jen zákonem ČR. 

                                                             

8 My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím 

dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu 

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností 

vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské 

společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, 

hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených 

zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. 

9
                            Článek 99 

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky.  

Článek 100 

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními 

obvody. 

(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. 

(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.  

Článek 101 

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. 

(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. 

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 

zákonem.  

Článek 102 

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. 

(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho 

funkčního období.  

Článek 103 

Zrušen  

 

Článek 104 

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. 

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného 

celku. 

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.  

Článek 105 

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon. 
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V současné době se projednává Koncepce sociálního bydlení 10, zpracovaná Ministerstvem práce a 

sociálních věcí (dále jen „MPSV”), která byla pro závažné připomínky stažena z projednání Vládou ČR 

k dopracování. Hlavní problém se skrývá právě v principech českého ústavního pořádku zavedeného 

při oživení naší samostatné státnosti 1. 1. 1993, podle nichž základní jednotkou samosprávy je občan 

a obec. MPSV toto ve své koncepci přehlédlo a strhlo tak lavinu odporu z mnoha stran, především 

pak ze strany obcí. Samozřejmě bez role obcí je sociální bydlení prázdnou, nenaplněnou deklarací a 

zákon o něm v takové podobě jen množí již existující normy bez součinnosti se samosprávou. SIPS z 

role obcí vychází a není uskutečnitelný bez podpory veřejné správy v místě a v regionu.  

                                                             

10   Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. Praha: MPSV, březen 2015. 
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IV. Projekt meziobecní spolupráce, sociální služby, bydlení a SIPS 

Projekt „Podpora meziobecní spolupráce” 11, realizovaný v současné době Svazem měst a obcí ČR, 

uvádí priority, které si starostové obcí dali v rámci provedeného průzkumu. Tyto priority mohou být 

východiskem a návodem, kudy se vydat, abychom pro zavádění SIPS a jeho legislativní zakotvení 

získali podporu rozhodujících činitelů:  

 

1. podpora samostatného fungování obcí a možnost spolupráce mezi nimi 

2. vytvoření kapacity v území pro zlepšení dostupnosti a kvality služeb 

3. dosažení úspor prostředků využitelných pro další rozvoj obcí 

4. nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí o formě 

meziobecní spolupráce  

5. využití výstupů k podloženým legislativním úpravám – motivační prvky v RUD, národní 

dotační tituly, změny v jednotlivých řešených oblastech apod.  

 

K naplnění těchto cílů vedou nástroje: 

a) podpora vytvoření struktur meziobecní spolupráce (dále jen „MOS”), které budou 

dlouhodobě reprezentovat rozvoj daného území; 

b) strategický a systémový přístup ke koordinaci veřejných služeb v území; 

c) vytvoření nezpochybnitelného partnera pro orgány státu v území a kraje; 

d) zpracované rozvojové dokumenty za dané území reprezentující dlouhodobou strategii rozvoje 

MOS; 

e) šíření myšlenky meziobecní spolupráce, posilování vzájemné důvěry, vytváření příznivého 

prostředí, budování kapacit; 

f) tvorba Souhrnného dokumentu jako podkladu pro rozvoj MOS; 

g) vedení debaty o společném zajištění základních služeb umožňujících chod obcí; 

h) problematika institucionalizace MOS. 

 

                                                             

11   Informace o projektu, jeho průběhu a výsledcích jsou zveřejněny na portálu Svazu měst a obcí ČR http://www.obcesobe.cz . 
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Přímo ve výsledcích průzkumu se mluví o společném zajištění podpůrných služeb, přičemž dále se 

poznamenává, že: 

 reálná možnost společného zajištění těchto služeb je však mj. ovlivněna právní úpravou 

MOS, respektive postavením DSO 12; jedná se tedy o potřebu nalezení takového 

mechanismu, který by vybalancoval zájmy jednotlivých obcí a měst tvořících společenství, 

svazek;  

 jde rovněž o možnost úpravy postavení svazku tak, aby mohl po dohodě s členskými obcemi 

svými akty zavazovat občany těchto obcí, případně další aktéry působící na území 

spolupracujících obcí tak, jak je to možné ve Francii, Německu, Rakousku apod.; 

 v tomto kontextu by se stala výzvou i úprava závazků vyplývajících ze selhání poskytování 

těchto služeb prostřednictvím společného střediska. 

 prosazení těchto center by znamenalo provedení výrazných legislativních úprav v oblasti 

postavení obcí, DSO a jejich financování z veřejných zdrojů; je zřejmé, že podobně jako v 

jiných zemích s podobnou sídelní strukturou je nejvhodnější cestou zajištění kvalitních 

veřejných služeb na místní úrovni podpora intenzivní MOS.      

 

Společné zajištění podpůrných služeb vede i k možnosti zavedení SIPS, který může být integrální 

součástí těchto meziobecních dohod. Tedy promítnutí SIPS do dokumentů MOS se přímo nabízí! 

 

Toto lze již připravovat hned v rámci vytváření rámcových aktivit pro naplnění nezbytných 

organizačních podmínek pro efektivní koordinaci a možnost zvládnutí řízených procesů v rámci dohod 

MOS, což jsou zejména: 

1. vznik jednotného informačního systému sociálních služeb, který má zajistit lepší 

informovanost a dostatečné a kvalitní poradenství občanů o možnostech využití zařízení 

sociálních služeb; 

2. vytvoření webové stránky za účelem vyřešení problém s nekoncepční nabídkou a 

spoluprací subjektů v sociální oblasti; součástí webových stránek by měla být většina 

poskytovatelů sociálních služeb; vzájemnou spoluprací by mělo dojít ke zlepšení 

poskytování sociálních služeb; 

3. vytvoření centrální databáze pracovních příležitostí, která zlepší zaměstnanost a 

především optimalizuje pracovní obsazení v jednotlivých zařízeních sociálních služeb; 

4. vznik jednotlivých center služeb. 

 

                                                             

12   §§ 46 – 54 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 128. 
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Doporučený postup pro jednání o okamžitém zařazení SIPS do legislativního procesu je tento: 

 projednat s reprezentanty obcí jaké jsou jejich představy a potřeby při zavedení SIPS; 

 vyvolat debatu a následný proces změny Zákona o rozpočtovém určení daní; 

 vytvořit takovou koncepci politiky bydlení v ČR, která by zahrnovala jasná pravidla pro 

označení pojmu sociální bydlení včetně vymezení toho, kdo bude rozlišovat mezi tržní 

cenou v daném místě a čase a cenou vyměřenou k zaplacení bydlícímu; 

 dojednat ostatní práva a povinnosti všech zúčastněných stran a připravit v gesci 

Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen “MMR”) příslušný zákon při konzultaci MPSV a 

Ministerstva zdravotnictví. 
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V. Sociální bydlení a věcné potřeby jeho definice a implementace 

 Vypracování definice sociálního bydlení, resp. bytové nouze: 

Sociální bydlení je soubor nástrojů zajišťujících přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně 

standardního a prostorově nesegregovaného nájemního bydlení (tj. od nástrojů sociální práce, 

sociální dávky přes různé garanční nástroje až po investiční podporu bydlení); sociální bydlení má být 

důstojné, nestigmatizující, dostupné, levné, bezpečné, flexibilní, poskytující dostatečnou jistotu, s 

individuálně nastavitelnými doprovodnými službami a s možností podpory prostřednictvím sociální 

práce. 

 Určení cílové skupiny, nejlépe podle evropské typologie ETHOS13: 

Poznámka: Typologie ETHOS je vhodná pro práci směřující k sociálnímu začlenění a snižování         

bezdomovectví nejen v evropském prostoru. Bezdomovectví je komplexní, diferencovaný proces v 

jehož rámci jednotlivci i skupiny procházejí různými vstupními a výstupními body. Vzdělávání a osvěta, 

dostatek dat a jejich komplexní využívání jsou poukázkou k úspěchu stejně jako de-stigmatizace 

zejména v oblasti přístupu k ošetřovatelské a zdravotní péči. SIPS pak může obstarat komplexnost 

sociálně-zdravotních služeb a komplexu postarání se o dotyčnou osobu nebo skupinu osob. Je třeba si 

vždy uvědomovat, že jde mimo jiné o bezpečnostní otázku a zdravotní prevenci v daném místě a čase. 

 Koncepce sociálního bydlení má disponovat komplexem nástrojů: 

Nástroje sociálního bydlení musí být schopny reagovat na různé potřeby různých osob, a to již od 

okamžiku ohrožení ztrátou bydlení (prevence) po návrat či vstup do bydlení. Podpůrné služby mají být 

nabízeny všem osobám nebo domácnostem, které je budou využívat podle svých individuálních 

potřeb, bez kategorizace těchto osob na kompetentní a nekompetentní (to by zabránilo 

individuálnímu přístupu, který je základem sociální práce). 

 Sociální bydlení (dále jen “SB”) není sociální službou ani předmětem sociální péče, avšak 

sociální práce může být atributem souvisejícím s poskytováním sociálního bydlení - SB dává 

jistotu s individuálně nastavitelnými doprovodnými službami.  

 SB není ubytovna ani jiný typ přechodného bydlení, tedy sociální bydlení se může stát 

běžným bez přestěhování: 

SB dává možnost zapojit se do sociální práce; veškerá podpora musí být směřována na podporu 

přístupu osoby nebo domácnosti k bydlení nikoliv k ubytování. 

 Při nastavení systému SB lze využít zkušeností z deinstitucionalizace zdravotních a sociálních 

služeb a zařízení; zapojit se do systému poskytování SB mohou všechny formy vlastnictví, včetně 

soukromého (osobního). 

                                                             

13   ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. FEANTSA: Fédération Européenne des Associations 

Nationales Travaillant avec les Sans-Abri [online]. Dostupné z: http://www.feantsa.org/ . 
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 Technické a hygienické standardy v rámci SB by měly být obdobné jako u běžné domácnosti; 

prevence vystěhování musí být podchycena velice striktně v legislativní úpravě SB. 

  Máme velký potenciál neobydlených bytů, které se pro SB dají využít. Systém SB se stanoví 

zákonem, realizaci provádějí územní samosprávy za podmínek v tomto speciálním zákonu 

stanovených. Systém SB by se dal propojit se SIPS právě proto, že zahrnuje i pomoc s 

podvýživou, nezaměstnaností, drogovou a jinou závislostí apod. 

Příkladem prevence vystěhování je program FAWOS (spočívající v aktivním vyhledávání osob, 

kterým hrozí exekuce) ve Vídni, kde soud nesmí zahájit exekuci bez vyjádření příslušného sociálního 

úřadu, který zkoumá danou situaci. Věc se řeší i za součinnosti poskytovatele sociálních služeb. Takto 

se podařilo udržet až 75 % postižených nájemců ve stavu bydlících. 

 

Řešení systému SB se týká novelizace řady zákonů (Zákona o hmotné nouzi, Zákona o sociálních 

službách, Zákona o exekucích, Zákona o obcích, Zákona o rozpočtovém určení daní atd.). Prakticky je 

nezbytná společenská dohoda o potřebnosti systému SB, s kterým hladce může být propojen i SIPS 

nebo na něj navazovat. Zavedení obou těchto systémů je podmíněno úpravou stejných zákonů a při 

dohodě zainteresovaných činitelů může jít o společný, vnitřně integrovaný proces vzájemné 

podpory a koordinovaného postupu. Oba systémy mají společné i to, že v konečném důsledku 

vedou k efektivitě vynakládání veřejných prostředků a omezení závislosti na sociální pomoci i 

zneužívání dávek a příspěvků. ORP při tom volí jednotlivé nástroje politiky sociálního bydlení. Je to 

vlastně služba nebo veřejný produkt, který se nabízí těm, kteří ho potřebují. SB se poskytuje v 

různých lokalitách smíšeně s běžným bydlením, aby nedocházelo k prvkům posilování sociálního 

vyloučení – vytváření ghett. 

 

Pro přehlednost se budeme dále zabývat problémy, které jsou rozebrány v oficiální koncepci pro 

přípravu definice sociálního bydlení a jevů, které vedou k nutnosti reálného stanovení podmínek  a 

rámce celého systému, jehož navazující částí nebo integrální součástí může být právě SIPS. 
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VI. Základní právní rámec pro sociální bydlení 

Na mezinárodní úrovni je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako právo na 

přiměřenou životní úroveň. Všeobecná deklarace lidských práv 14 upravuje v čl. 25 tzv. právo na 

přiměřenou životní úroveň jako právo každého „na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a 

blaho i zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných 

sociálních služeb.“ Přestože je deklarace spíše doporučujícím dokumentem, Ústavní soud ČR 

Zdůraznil, že „ (…) má nesporně značný právně interpretační význam i význam pro formulaci 

univerzálních standardů lidských práv.“ 15 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který toto ustanovení prakticky 

přebírá, je svou povahou mezinárodní smlouvou, která je ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR součástí 

právního řádu ČR. Výslovně se v Mezinárodním paktu uvádí: „Státy, smluvní strany Paktu, uznávají 

právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu zahrnujíce v to 

dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy 

podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva uznávajíce pro dosažení tohoto 

cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce založené na svobodném souhlasu.“ 16 

Nejvýznamnějším nástrojem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dokument Rady 

Evropy, Evropská sociální charta publikovaná pod číslem 14/2000 Sb. m. s. Charta ratifikovaná ČR 

upravuje právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu následovně: „S cílem zajistit 

nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany 

zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky 

jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávek novomanželům, a 

jinými vhodnými prostředky.“ 17 V dodatkovém protokolu Charty je pak podobně právo na bydlení 

formulováno pro staré osoby: „S cílem zajistit účinné uplatnění práva starých osob na sociální 

ochranu se smluvní strany zavazují přijmout nebo podporovat přímo nebo ve spolupráci s veřejnými 

nebo soukromými organizacemi vhodná opatření zaměřená zejména k tomu: (…) umožnit starým 

osobám, aby si svobodně zvolily způsob života a vedly, jak dlouho chtějí a mohou, nezávislý život v jim 

známém prostředí poskytnutím: a) bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu stavu 

nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení; (…).“ 18 

Přestože ČR ve svém katalogu základních práv výslovně právo na ochranu přiměřené životní úrovně 

neuvedla, lze z výše uvedených dokumentů ochranu bydlení jako základního práva v ČR dovodit. 

Tento závěr jasně vyplývá z dosavadní judikatury Ústavního soudu: „Je pravdou, že Listina, coby 

                                                             

14   Všeobecná deklarace lidských práv. In: Lidská Práva. UNO: United Nations [online]. Dostupné z: http://www.osn.cz/ . 

15   Nález Ústavního soudu spis. zn. Pl. ÚS 3/2000 ze dne 21. června 2000. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 231. 

16   Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Sbírka zákonů ČR, 1976, č. 120, článek 11. 

17   Evropská sociální charta. Sbírka mezinárodních smluv, 2000, č. 14. 

18   Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. Sbírka mezinárodních smluv, 2000, č. 15. 
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ústavní zákon, neuvedla mezi vyhlášenými sociálními právy výslovně právo na ochranu přiměřené 

životní úrovně, včetně bydlení. Tato okolnost však nikterak nediskvalifikuje ústavní relevanci tohoto 

práva zakotveného ve výše uvedených mezinárodních smlouvách. V souladu s ustáleným principem 

jsou ústavní a smluvní katalogy lidských práv komplementární a působí ve vzájemné harmonii. Tento 

princip explicitně vyjadřují jak jednotlivé mezinárodní smlouvy o lidských právech, tak i moderní 

ústavy. Z uvedeného principu plyne, že neuvedení určitého práva (v tomto případě práva na ochranu 

přiměřené životní úrovně, včetně bydlení) v Listině nesmí být vykládáno jako omezení tohoto práva 

zaručeného jednotlivci podle mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, 

přičemž má jednotlivec zaručeno "příznivější zacházení" (v tomto případě podle mezinárodní 

smlouvy).“ 19 

Kompetenční předpisy: 

o zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. 

Nájem, vlastnictví a další úpravy zákonů souvisejících:  

o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; 

o zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 

Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů; 

o zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 

                                                             

19   Nález Ústavního soudu spis. zn. Pl. ÚS 3/2000 ze dne 21. června 2000. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 231. 
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o zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; 

o zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí; 

o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů; 

o novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

o zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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VII. Bezdomovectví a sociální vyloučení 

Bezdomovství, sociální vyloučení spojené s absencí bydlení, je jedním z problémů, kterého se týká 

Strategie sociální ochrany a začleňování EU. Prevence bezdomovství a reintegrace osob bez domova 

jsou otázkami, které vyžadují dobré pochopení procesů a mechanismů, které vedou do situací 

absence nebo ztráty domova. FEANTSA (Evropská federace národních sdružení pracujících 

s bezdomovci) vytvořila typologii bezdomovství a vyloučení z bydlení nazvanou ETHOS. Typologie 

ETHOS vychází z principu, že pojetí domova lze chápat ve třech oblastech, jejichž absence může vést 

k bezdomovství. Mít domov může být chápáno jako: mít přiměřené bydlení, které může osoba a její 

rodina výlučně užívat (fyzická oblast); mít prostor pro vlastní soukromí s možností sociálních vztahů 

(sociální oblast); mít právní důvod k užívání (právní oblast). Z toho vyplývají čtyři formy vyloučení 

z bydlení: bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevyhovující bydlení – všechny tyto situace ukazují 

na absenci bydlení. ETHOS tedy člení osoby bez domova podle jejich životní situace nebo situace 

jejich bydlení. Tyto koncepční kategorie se dále člení na 13 operačních (pracovních) kategorií. V rámci 

realizovaného národního projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR byl vytvořen soubor 

národních subkategorií. 20 

Právo na bydlení je jednoznačně právem požívajícím ochrany ze strany státu. Nutno však uvést, že již 

z formulace tohoto práva vyplývá, že toto právo není absolutní a je spojováno s určitými sociálními 

skupinami, s rodinami, starými osobami atp. Zároveň nemůže být vykládáno jako povinnost státu 

zajistit každému přiměřenou životní úroveň, včetně bydlení. Úkolem jednotlivých států je „pouze“ 

vytvořit takové podmínky, které umožní maximální možnou realizaci tohoto práva. V rámci budoucí 

právní úpravy vznikne osobám, které splní podmínky cílové skupiny, právo na pomoc státu pro 

vyřešení své bytové nouze.  

Toto právo bude v praxi realizováno pomocí nástrojů sociální politiky (sociální služby, sociální práce a 

sociální dávky) a nástrojů politiky bytové (dvou forem sociálního bydlení: sociální a dostupné byty). 

Definice cílové skupiny osob, které mají/budou mít nárok na poskytnutí sociálního bydlení poměru 

příjmů osob a jejich výdajů spojených s bydlením. Bytová nouze je posuzována v rámci kategorií, 

které vyplývají z definice ETHOS. Bytová nouze (definovaná jako absence bydlení, ohrožení ztrátou 

bydlení, či nevhodné bydlení) je jedním z objektivních kritérií pro vznik nároku na vstup do systému 

sociálního bydlení. Nejde pouze o fyzickou podobu místa, kde daná osoba přebývá, ale také o to, zda 

má (nájemní) smlouvu či ne, anebo zda mu bydlení umožňuje běžné psychosociální kontakty. Lidé, 

kteří nemají soukromí či normální sociální vztahy kvůli přeplněnosti domácnosti, či lidé, kteří žijí pod 

stálou hrozbou domácího násilí, považujeme za osoby v bytové nouzi (dále viz definice ETHOS). 

Z důvodu toho, že koncept cílové skupiny sociálního bydlení je širší než umožňuje definice ETHOS, je 

do definice cílové skupiny přidána i skupina osob či domácností, které vynakládají na bydlení 

nepřiměřeně vysokou část svých disponibilních příjmů, a to více než 40 % .  

                                                             

20 ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. FEANTSA: Fédération Européenne des Associations 

Nationales Travaillant avec les Sans-Abri [online]. Dostupné z: http://www.feantsa.org/ . 
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Jako prioritní skupiny pro získání formy dostupného bytu byly stanoveny tyto skupiny: senioři, 

zdravotně postižení a rodiny s dětmi nacházející se v situacích definovaných v ETHOS nebo splňující 

příjmovou podmínku (více než 40 % disponibilních příjmů vynakládaných na bydlení),  oběti 

domácího násilí, osoby opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů), ohrožené 

domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodiny.  

Jako prioritní skupina pro získání formy sociálního bytu byla stanovena tato skupina: rodiny s dětmi a 

osoby přežívající venku. 

Jako prioritní skupina pro získání formy krizového bytu byla stanovena skupina: lidé ohrožení na 

zdraví a životě. 

U všech prioritních cílových skupin musejí být naplněny podmínky disponibilních příjmů nebo bytové 

nouze. Součástí zařazení do prioritní cílové skupiny musí být provedení individuálního sociálního 

šetření, které zjistí konkrétní sociální situaci dané osoby. 
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VIII. Základní principy systému sociálního bydlení 

Princip solidarity – je základním principem sociální politiky státu. Společenská solidarita upevňuje 

sociální smír ve společnosti. V konceptu sociálního bydlení vede solidarita k tomu, že intervence státu 

je směřována k potřebným osobám. Míra solidarity by měla být definována tak, aby osoby, jež do 

systému nespadnou a budou těsně nad splněním kritérií, nepřispívaly do systému více než 

stanovenou měrou. 

Princip rovnosti a nediskriminace – navrhovaná opatření nesmí vést k sociálnímu vyloučení či ho 

podporovat. Systém sociálního bydlení nesmí podporovat diskriminaci v přístupu ke konkrétním 

složkám sociálního bydlení. Vždy je nutné posuzovat individuální situaci každé osoby, které vzniká 

nárok na vstup do systému, zejména ve vztahu k sociální situaci a bytové nouzi. Diskriminace na 

základě rasy, věku, pohlaví, sexuální orientace apod., ani zadluženost osoby či domácnosti, nesmí být 

bariérou ke vstupu do systému.  

Delegování kompetence – konkrétní výběr nástrojů systému sociálního bydlení i způsoby jejich 

aplikace v rámci funkčnosti systému je třeba ponechat v závislosti na místních podmínkách na volbě 

příslušné úrovně veřejné správy a samosprávy.  

Princip bydlení na prvním místě - zásluhovost není podmínkou přístupu k bydlení, jehož uspokojení 

je prvním předpokladem pro úspěch cílené a účinné sociální pomoci. Cílem je zabezpečit bydlení 

v bytech (nikoliv v ubytovnách). Budou prioritizovány osoby/domácnosti, jejichž bytová nouze je 

nejnaléhavější. 

Individuální a diferencovaný přístup – nástroje sociálního bydlení musí být schopny reagovat 

na různé potřeby různých osob, a to již od okamžiku ohrožení ztrátou bydlení (prevence) po návrat či 

vstup do bydlení.  Podpůrné služby mají být nabízeny všem osobám nebo domácnostem, které je 

budou využívat podle svých individuálních potřeb. 

Princip dostupnosti – nástroje sociálního bydlení, které jsou realizovány, musí zajistit místní 

dostupnost sociálního bydlení nejen v úrovni materiální a faktické, ale i v oblasti informační. 

Princip dobrovolnosti – nástroje systému sociálního bydlení nesmí uživatele nutit k uspokojování 

potřeb bydlení určitým způsobem. 

Princip posilování kompetencí – k vlastní odpovědnosti a ke schopnosti udržení standardního 

bydlení. K naplnění tohoto principu bude zajištěna sociální práce nebo sociální služby. 

Princip sociální adaptace na podmínky bydlení – učení se obvyklému způsobu života. K naplnění 

tohoto principu bude zajištěna sociální práce nebo sociální služby a současně různé formy sociálního 

bydlení. 

Princip prevence – předcházení vzniku bytové nouze nebo jejího zhoršení až do situace, kdy bude 

k jejímu řešení nutné využít mechanismy krizových, sociálních a dostupných bytů. Preventivní aktivity 

jsou také realizovány v rámci systému sociálních služeb, ale musejí být vyvíjeny i v resortu školství aj. 
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Efektivní vynakládání veřejných prostředků a nastavení pravidel v oblasti sociálního bydlení takovým 

způsobem, aby systém nevytvářel jednoduše a systematicky zneužitelné mechanismy.  

Zásadní pro úspěch systému sociálního bydlení je souběžné poskytování takové podpory a po tak 

dlouhou dobu, kterou ten který člověk potřebuje (zejména podpora sociální práce). Pro splnění 

tohoto úkolu se předpokládá individuální sociální šetření a práce. 
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IX. Shodné potřeby řešení pro systém sociálního bydlení a SIPS 

Při přípravě zákona o sociálním bydlení nebo vytváření Systému integrovaných podpůrných služeb 

nebo začlenění SIPS do připravovaného zákona o sociálním bydlení bude nutno shodným 

způsobem reagovat na některé zásadní faktory, například: 

- Usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680, které ukládá všem členům vlády předkládat návrhy 

legislativních opatření měnících organizaci veřejné správy v území a řešit v případě nezbytné 

potřeby aktuální problémy na svěřeném úseku předložením návrhu legislativních opatření 

zasahujících do stávající organizace veřejné správy v území pouze se stanoviskem Ministerstva 

vnitra.  

- Právo obce nakládat s vlastním majetkem a samostatně s ním hospodařit patří mezi základní 

znaky samosprávy obce a je předpokladem její existence a efektivního fungování (viz § 35, odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).  

- Systém sociálního bydlení stejně jako SIPS musí nutně vytvořit obcím takové podmínky, které jim 

dají dostatečné nástroje (legislativní, finanční, sociální aj.) pro naplnění systémem zamýšlené role. 

- Při přípravě návrhů novel příslušných zákonů nebo při tvorbě samostatného zákona je nutné 

analyzovat nové povinnosti a jejich financování a právní zabezpečení tak, jak ukládají legislativní 

pravidla při přípravě dokumentů legislativní povahy. 

Tyto postupy jsou obsaženy ve zpracovávané koncepci sociálního bydlení 21, na kterou lze navázat 

integrovanými podpůrnými službami sociálně-zdravotních služeb. V současné době neexistuje 

právní ukotvení sociálního bydlení stejně jako integrovaných zdravotně-sociálních služeb z pozice 

municipalit. Díky tomu nelze adekvátně  reagovat na zvyšující se počet osob, které vynakládají 

nepřiměřeně vysoké náklady spojené s bydlením a osob sociálně vyloučených či osob ohrožených 

sociálním vyloučením. Pro řešení problému sociální práce je nezbytné identifikovat, přesně definovat 

a legislativně zakotvit režimy sociálního bydlení i SIPS a vymezit podmínky jejich provozování. 

Následně by měly být upraveny jednotlivé segmenty bytové, zdravotní a sociální politiky ve vazbě na 

tyto režimy tak, aby byla zejména posilována schopnost samostatného řešení situace občanem a 

obcí, ve které žije. K tomu je zapotřebí vytvořit tým expertů ze zaměstnanců MPSV, MMR, Úřadu 

vlády, Ministerstva vnitra, krom řešení situace je nutné agendu plně digitalizovat v rámci a zařadit tak 

do úkolů k projednání Radou vlády pro informační společnost a Radou vlády pro veřejnou správu, aby 

zajistila i požadavky na vedení dané agendy v koordinované podobě z úrovně státu, přičemž strategie 

rozvoje je na krajích a realizace jednotlivých akcí, kroků a opatření je plně na úrovni municipalit, tedy 

především ORP. V současné době není na úrovni obcí dostatečně řešeno zjišťování potřeb občanů 

spojených s bydlením a jejich včasné řešení. To může být důvodem, proč dochází k nárůstu sociálního 

napětí a postupnému rozvoji sociálně nežádoucích jevů. Neřešení popsané situace má za následek 

požadavek na finančně i odborně náročná řešení, která již přesahují kapacity lokální úrovně.  

                                                             

21   Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. Praha: MPSV, březen 2015. 
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Z výše uvedených důvodů byl vytvořen dotační titul na oblast sociální práce na obcích v zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (s účinností od 1. 1. 2015). Na tento dotační titul 

bylo pro rok 2015 alokováno 250 mil. Kč. Řešení potřeb spojených s bydlením má realizovat obec, jak 

v samostatné, tak v přenesené působnosti. V rámci přenesené působnosti by měl pověřený úřad ORP 

koordinovat aktivity s obcemi ve svém správním obvodu. Dalšími subjekty, které se podílejí na řešení 

potřeb spojených s bydlením jsou Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních služeb, pronajímatelé a 

další poskytovatelé bydlení a ubytovatelé, a další. Je zde nutná vazba na sociální služby, zaměření na 

prevenci ztráty bydlení, roli sociálních služeb v systému sociálního bydlení apod. Na základě definice 

sociálního bydlení má být vytvořena metodika spolupráce ORP a dalších subjektů na lokální úrovni 

zaměřená na provázání jednotlivých nástrojů bytové a sociální politiky za účelem trvalého řešení 

situace cílové skupiny. Proč tedy nezapojit principy SIPS do nově vytvářených vazeb v území 

spravovaném konkrétní ORP? 
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X. Sociální bydlení v členských státech Evropské unie 

Všechny členské státy Evropské unie (dále jen „EU”) se při vymezení sociálního bydlení shodují na 

třech prvcích: smyslem sociálního bydlení je obecný zájem, účelem je zvýšení nabídky cenově 

dostupného sociálního bydlení a konkrétní cíle sociálního bydlení. Neexistuje žádná obecná definice 

výrazu „sociální bydlení“ platná v celé Evropě, z níž by vyplýval právní status pronajímatele, režim 

pronájmu, metoda financování či cílová populace v závislosti na dané zemi. Díky nejednotnosti 

základních definičních pojmů vyplývají značné rozdíly i v úrovních sociálního bydlení v jednotlivých 

zemích EU.  

Bydlení hraje klíčovou úlohu v posilování sociální soudržnosti a odkazy na zajištění adekvátního 

bydlení jsou již dlouho zahrnuty mezi univerzální práva ve více než stovce národních ústav. 

Důležitým dokumentem v rámci EU se stala také Lisabonská smlouva 22, na základě které vznikla 

Listina základních práv EU 23, která právě obsahuje odkaz na právo na pomoc s bydlením. Většina 

Evropských států souhlasí s tím, že přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení představuje 

základní potřebu a právo, ale i přesto z dostupných statických údajů vyplývá, že cca 3 miliony občanů 

EU nemá přístup ke slušnému bydlení. 

I když sociální bydlení nezahrnuje pouze existenci „sociálního bytového fondu“, je zřejmá značná 

rozdílnost v objemu sociálního bydlení v jednotlivých zemích EU. Pokud se podíváme na podíl 

bytového fondu sociálního bydlení na celkovém bytovém fondu, zjistíme, že Nizozemsko, Rakousko a 

Dánsko dosahují nejvyšších hodnot (32 %, 23 % a 19 %) oproti průměru EU (8,3 %), zatímco země z 

východní Evropy a Středozemí mají podíl sociálního bydlení na celkovém bytovém fondu nižší než 5 

%. Řecko a Lotyšsko pak dokonce mají zcela nulový podíl. 

Rozdílnost v jednotlivých formách sociálního bydlení v zemích EU je také spatřována v různých 

modelech podpor. Tyto modely lze rozdělit do čtyř oblastí: jedná se o formu vlastnictví, 

poskytovatele služby, příjemce a charakter financování. Pokud jde o formu vlastnictví, poskytuje se 

sociální bydlení ve většině zemí jako nájemní bydlení, prodej bytů je však v mnoha zemích též možný. 

Dále některé země nabízejí přechodovou možnost sdíleného vlastnictví, kdy si nájemníci zakoupí 

podíl na bytu a platí nájem za zbývající část. Tento přístup je stále více uplatňován ve Spojeném 

království. Jiné země, včetně některých zemí ze Středozemí (například Kypr, Řecko a Španělsko), 

poskytují sociální bydlení jako bydlení, které se prodává za nízkou cenu. Do poskytování sociálního 

bydlení jsou v současné době zapojeny různé zúčastněné subjekty: místní orgány veřejné správy, 

veřejné korporace, neziskové asociace a společnosti, případně asociace a společnosti s omezeným 

ziskem, družstva a v některých případech dokonce i soukromí developeři a investoři počítající se 

ziskem. Nejnovější trend v tomto sektoru naznačuje stále větší zapojení mnoha zúčastněných osob. 

Soukromý i veřejný sektor má však v této oblasti jasně stanovené úlohy.  

                                                             

22   Lisabonská smlouva. EUR-Lex – Accsses to European Union law [online]. Dostupné z: http://www.eur-lex.europa.eu/ . 

23   Listina základních práv. EUR-Lex – Accsses to European Union law [online]. Dostupné z: http://www.eur-lex.europa.eu/ . 
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Orgány místní veřejné správy spravují stávající bytový fond sociálního bydlení, zatímco soukromý 

sektor odpovídá za vznik nového sociálního bydlení. V některých zemích také hrají klíčovou úlohu 

družstva, především v Rakousku, Belgii, Estonsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, 

Španělsku a Švédsku. V Dánsku a v Nizozemí je poskytování sociálního bydlení doménou soukromého 

neziskového sektoru. 

Významné geografické rozdíly nalezneme též v oblasti potenciálních příjemců služeb sociálního 

bydlení. V některých zemích představuje sociální či veřejné bydlení univerzální službu namířenou 

potenciálně na všechny občany, přičemž veřejný sektor hraje v této službě úlohu regulátora trhu 

a v souladu s místními politikami vylepšuje sociální nabídku. 

V některých zemích pak na druhou stranu představuje sociální bydlení cílenou službu, přičemž sektor 

funguje odděleně od soukromého nájemního trhu a přínos ze sociálního bydlení je určen pouze 

pro ty domácnosti, které nemohou získat bydlení na trhu. Obvykle je v některých zemích způsobilost 

k získání sociálního bydlení testována formou příjmových limitů, v jiných zemích cílová populace 

konkrétně zahrnuje nejzranitelnější skupiny domácností. Příjmové limity představují nejčastější 

kritérium při definování způsobilosti pro získání sociálního bytu. 

Charakter financování využívaného pro sociální bydlení má různé podoby. V některých zemích je 

tento sektor téměř výhradně financován z veřejných prostředků, jinde bývají poskytovatelé bydlení 

do velké míry závislí na půjčkách získávaných na finančních trzích. V zemích EU je stále větší část 

obyvatelstva ohrožena vyloučením v oblasti bydlení, což se projevuje rostoucí poptávkou po 

sociálním bydlení: počet lidí zapsaných na čekacích seznamech sociálního bydlení vykazoval 

vzestupný trend prakticky ve všech zemích EU, kde je systém sociálního bydlení legislativně ukotven. 

Počet lidí, kteří potřebují bydlení poskytované místními orgány veřejné správy, se např. v Irsku zvýšil 

od roku 2008 o 75 % (z 56 000 žadatelů na 98 004). V Anglii rostly čekací seznamy žadatelů o bydlení 

nepřetržitě od roku 1997 do roku 2011 (z 1 milionu na 1,8 milionu domácností) a bytová družstva 

sídlící v jižní a jihozápadní Anglii vykázala mezi roky 2008 a 2009 nárůst žadatelů o 200 %. V roce 2012 

bylo na čekacích seznamech na sociální bydlení zapsáno ve Francii 1,2 milionu žadatelů, v Itálii to 

bylo 630 tisíc žadatelů. Nedávné průzkumy prováděné v Itálii odhalují, že je třeba postavit přibližně 

milion jednotek sociálního bydlení. 

Náklady na sociální bydlení vyjadřované jako procento HDP zažily prudký nárůst v letech 2007 a 

2008. Následoval méně rychlý, ale stále pozitivní růst v období od roku 2008 do roku 2009, jak 

ukazuje obrázek 2, kde jsou údaje vyjádřeny jako průměr pro celou Evropu. V průměru představovaly 

v EU náklady na sociální bydlení 1 % HDP. Členské státy nedávno zjistily, že se nacházejí v situaci 

rostoucí poptávky po sociálním bydlení a omezení tradičních zdrojů financování. Změny ve 

společnosti navíc působí na diverzifikaci potřeb populace v oblasti bydlení, což přináší nové problémy 

v otázce sociálního bydlení, a to: 

1) zranitelnost na trhu s bydlením již dále nepostihuje pouze ty nejvíce znevýhodněné, ale také 

domácnosti s nízkými a středními příjmy, přičemž pro posledně jmenované je v důsledku 

hospodářské krize stále obtížnější nést náklady na bydlení; 
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2) problém ekologické udržitelnosti a úspora energií hrají v programu EU stále důležitější roli, 

uplatňují se konkrétními opatřeními a účelovými zdroji financování a souvisí s opatřeními k 

potírání energetické chudoby nájemníků sociálních bytů; 

3) hledání alternativních zdrojů financování jiných než zdrojů veřejných nabývá na významu. 

Toho lze dosáhnout prostřednictvím partnerství se soukromými zúčastněnými stranami a 

neziskovým sektorem. Z výše uvedených důvodů musí členské státy přijmout nové přístupy 

a originální opatření, která by reagovala na tyto výzvy. 

Mezi takového inovativní projekty lze zařadit např. projekt kombinovaného bydlení pro mladé matky 

a seniory v Nizozemí, nebo výstavbu nízkoenergetických a finančně dostupných bytů ve Spojeném 

království za využití solárních panelů, dřevěných a betonových trámů společně s rekuperací tepla. 

Zajímavých projektem je i bytový komplex s pečovatelskou službou pro seniory, zdravotně postižené a 

matky samoživitelky v Paříži, společně s nabídkou dalších komerčních a veřejných služeb (mateřská 

škola, obchody). Jiný přístup zvolila Itálie, kde vznikl projekt vlastního sociálního bydlení a vytvoření 

sociálních sítí prostřednictvím stavebních oprav prováděných vlastními silami. Vzniklo tak 43 

bytových jednotek v 10 nemovitostech. V Maďarsku vznikl projekt, který je zaměřen na osoby, které 

jsou v exekuci či dluhové pasti. Cílem byla rekonstrukce vytipovaných a zdevastovaných nemovitostí, 

které byly ve vlastnictví obce. V rámci projektu byly zorganizovány pracovní skupiny k opravě budov s 

využitím práce nájemníků společně s mladými dobrovolníky. Nárůst hodnoty nemovitostí, vytvořený 

opravami, byl pak započítán nájemníkům ke snížení nezaplaceného nájemného a zamezení tak riziku 

následného vystěhování.  

 

Hlavní výsledky pilotních testování v zahraničí jsou: 

 Vysoká míra udržení bydlení ve 4 z 5 testovaných měst pohybující se mezi 74 % a 97 %, pouze 

v Budapešti byla míra udržení nižší než 50 % (zde hrála roli malá finanční a institucionální 

podpora z relevantních míst). Bydlení si udržely i osoby, které měly kombinovanou závislost a 

další problémy.  

 Zkušenosti z Kodaně ukázaly, že koncentrace většího množství lidí s komplexními problémy 

přispívá k vytváření problematického prostředí, konflikty a neočekávané negativní sociální 

dopady. Z těchto důvodů by mělo být podporováno především rozptýlené dostupné bydlení 

(tzv. sociální mix).  

 Zkušenosti z projektu ukázaly spíše pozitivní vliv na mentální zdraví a zvládání závislostí 

uživatelů. Standardní bydlení snižuje stres a zvyšuje jistotu a umožňuje tak snadnější přístup 

k normalizaci života.  

 Housing first přístup („nejprve bydlení“) ukázal méně pozitivní výsledky v oblasti 

nezaměstnanosti, finančních problémů a zvládání samoty (ačkoliv je nutné uvést, že tento 

přístup sám si nečinní nároky na vyřešení těchto problémů – je přístupem k řešení 

bezdomovectví). 

 V průběhu projektu se v Kodani, Glasgow a Lisabonu objevovaly konflikty a problémy s 

obyvateli pouze v minimu případů a nehrály tak zásadní roli. V Amsterdamu se i opakovaně 
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objevovaly stížnosti na třetinu uživatelů bydlení. Většina stížností však byla vyřešena velmi 

rychle a uživatelé si udrželi své bydlení. Další získali druhou šanci v jiném bytě a pouze 

se 3 uživateli byla ukončena spolupráce.  

Místní příslušnost 

Většina systémů dostupného sociálního bydlení v Evropě je založena na prokázání oficiálního trvalého 

pobytu v místě podání žádosti o byt. Například ve Skotsku však využívají i princip místní příslušnosti, 

kdy se o dostupné bydlení mohou ucházet i lidé bez trvalého bydliště, ale musí prokázat svou 

příslušnost k dané lokalitě – např. zaměstnáním, příbuzenskými svazky, apod. 

 

Kromě výše zmíněných podobností neexistuje žádná společná oficiální definice výrazu „sociální 

bydlení“ platná pro celou Evropu. Ani tento samotný pojem není využíván ve všech členských 

státech EU. Například Rakousko používá výrazy „bydlení s omezeným ziskem“ nebo „lidové bydlení“; 

Dánsko používá výrazy „společné bydlení“ nebo „neziskové bydlení“; Francie používá výraz „bydlení 

za mírný nájem“; Německo využívá výraz „podpora bydlení“, Španělsko „chráněné bydlení“ a Švédsko 

„bydlení formou veřejné služby“. 

Většina členských států EU se při vymezení sociálního bydlení shoduje na základních prvcích: 

smyslem sociálního bydlení je obecný zájem a účelem je zvýšení nabídky cenově dostupného 

sociálního bydlení. Koncepce sociálního bydlení v podmínkách ČR nijak výrazně nevybočuje. 
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XI. Potřeby a problémy seniorů v oblasti bydlení 

V roce 2011 bylo v ČR 1 069 505 domácností seniorů, ve kterých žilo celkem 1 762 993 osob. Nejvyšší 

podíl domácností seniorů byl podle očekávání zjištěn mezi domácnostmi prarodičů s vnoučaty. Dále 

ze Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen “SLDB”) 2011 vyplývá, že lidé 70-ti a víceletí obývají byty v 

menší míře než ostatní senioři: 95,0 – 95,1 % jich bydlí v bytech, zatímco u lidí ve věku 55 – 70 let činí 

tento podíl 97,0 – 97,7%. Nejstarší obyvatelstvo (70 a více let), pokud bydlí jinde než v bytě, využívá 

převážně ubytovacích zařízení, tj. zejména rezidenční sociální služby – domovy pro seniory (těch 

domovů bylo 507 v roce 2013) a domovy se zvláštním režimem (244 v roce 2013). Celkový počet 

lůžek v těchto zařízeních se podle údajů MPSV pohyboval kolem 48 tis., tj. 2,8% celkového počtu 

seniorů ve věku 65+ let. 24  

 

Tabulka 1: Počet a podíl seniorů podle skutečnosti 2012 a projekce do roku 2017 a 2025 25 

Věková 

skupina 

2012 2017 2025 

 Počet 

seniorů 

%  
populace 

ČR 

% žen  

ve 

věkové 
skupině 

počet 

seniorů 

% 
populace 

ČR 

% žen  ve 

věkové 

skupině 

počet 

seniorů 

% 
populace 

ČR 

% žen 

ve 

věkové 

skupině 

65 až 74 

let 

996 996  9,4  55,6  1 229 841  11,5  54,9  1 247 517  11,5  53,8  

75 až 84 

let 

542 467  5,1  62,6  572 354  5,3  61,0  867 757  8,0  59,0  

85 + let 160 900  1,5  71,4  201 607  1,9  69,6  245 602  2,3  67,9  

Celkem 1 700 363 16,0  2 003 802 18,7  2 360 876 21,8  

 

                                                             

24 Habartová, P.: Domácnosti seniorů. ČSÚ: Český statistický úřad [online], 2014. Dostupné z: http://www.czso.cz/ . 

25   Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. Praha: MPSV, březen 2015, s. 86. 



 28 

 

 

Graf 1: Struktura osob ve věku 65+ podle postavení v domácnosti 26 

 

                                                             

26   Sčítání lidu, domů a bytů 2011. ČSÚ: Český statistický úřad [online], 2011. Dostupné z: http://www. czso.cz/ . 



 29 

 

V rámci projektu HELPS (Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local 

Partnership Strategies in Central Europe, 2009-2014) 27, jehož hlavním cílem bylo porozumění 

potřebám seniorů v oblasti bydlení a hledání nových, inovativních a udržitelných řešení v této oblasti 

(například modelu sdíleného bydlení lidí v seniorském věku), proběhlo výběrové šetření. Problémy a 

zvláštní potřeby seniorů v oblasti bydlení, na které by měly podpůrné nástroje reagovat, lze shrnout 

do následujících bodů: 

 Problémy seniorů: snižující se mobilita, zvyšující se disabilita, riziko institucionální izolace, 

osamocení a zneužití.  

 Specifické potřeby seniorů: potřeba soukromí, uchování autonomie, kontinuita identity, 

sociální interakce, pocit užitečnosti, pocit bezpečí/jistoty, dosažitelnost zdravotní pomoci, 

bezpečnostní infrastruktura, odstranění barier pohybových i smyslových, přiměřeně 

usnadněná péče o domácnost i o sebe sama, stejně jako společenská inkluze. 

Problematika seniorů v souvislosti s ohrožením bytovou nouzí nebyla doposud ve veřejných 

politikách akcentována, přestože se jedná o skupinu populace, kde je riziko bytové nouze vždy 

latentně přítomno. 

Lze předpokládat, že poptávka po změně bydlení v seniorském věku a tudíž tlak na růst kapacit 

nového bydlení se nebude zvyšovat jen v důsledku kvantitativního nárůstu počtu seniorů, 

prodlužující se doby života, nových požadavků na kvalitu života ve stáří, ale i v důsledku 

nevyhovujících kvalitativních charakteristik stávajícího bytového fondu, zejména v panelových 

domech. Tyto domy a byty z velké části nesplňují podmínky „upravitelnosti“ 28 pro užívání osobami 

se sníženými pohybovými schopnostmi a jejich rekonstrukce bez zvýšených finančních nákladů je 

velmi problematická. Pro osoby z těchto domů v určité životní situaci, která bývá významně 

pravděpodobnější zejména ve stáří, pak může být jediným řešením přestěhování do jiného bytu 

(domu). 

V roce 2011 k datu sčítání z celkového počtu 4 104 635 obydlených bytů představovaly 1 218 788 

byty s nosnými zdmi ze stěnových panelů (29,7 % ze všech obydlených bytů). Obývalo je celkem 

1 252 699 hospodařících domácností (29 % ze všech hospodařících domácností v bytech) a žilo v nich 

celkem 2 721 477 osob (26,8 % ze všech osob v bytech).  

Následující údaje informují o řádu problému a týkají se populace ve všech bytech s nosnými zdmi 

ze stěnových panelů. Z přiložené tabulky je zřejmé, že se problém může dotknout mnoha osob 

(domácností, resp. bytů). 

                                                             

27   HELPS – Development of innovative housing and homecare for the elderly and vulnerable groups in urban areas in Central Europe. 

HELPS: Housing and Home Care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central Europe [online], 

2015. Dostupné z: http://www.helps-project.eu/ . 

28   Vyhláška č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Sbírka zákonů ČR, 2009, č. 398. 
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Tabulka 2: Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, počtu osob, podle složení bytové 

domácnosti a počtu osob v bytě, kde materiálem nosných zdí jsou stěnové panely 29 

ve vlastním 

domě

v osobním 

vlastnictví

jiné bezplatné 

užívání 
nájemní družstevní

jiný důvod 

užívání 

Bytové domácnosti celkem 1 218 788 13 784 463 001 1 016 358 962 300 536 9 811 2 721 477

BD = 1 hospodařící domácnost 1 189 813 12 767 451 973 983 349 532 293 897 9 571 2 602 034

domácnosti jednotlivců 411 014 1 829 147 978 404 129 415 91 099 4 607 411 014

z toho podle věku:         

15 - 29 47 822 98 13 890 33 16 754 8 401 713 47 822

30 - 44 75 980 210 26 548 41 23 060 15 926 888 75 980

45 - 59 90 898 393 31 474 32 27 535 23 492 742 90 898

60 a více 191 860 1 123 75 338 296 61 267 42 883 2 211 191 860

vícečlenné nerodinné domácnosti 55 573 213 13 871 22 16 387 8 448 599 141 471

z toho domácnosti prarodičů s vnoučaty 4 952 36 1 544 5 2 324 988 25 11 485

rodinné domácnosti 723 226 10 725 290 124 557 203 730 194 350 4 365 2 049 549

tvořené 1 rodinou 713 872 10 270 286 834 552 200 894 191 726 4 327 2 004 031

úplné rodiny 539 616 8 846 227 321 470 144 127 146 816 2 817 1 562 959

v tom:         

úplná rodina bez závislých dětí 335 198 5 441 146 989 320 87 299 87 484 1 624 797 702

úplná rodina se závislými dětmi 204 418 3 405 80 332 150 56 828 59 332 1 193 765 257

z toho podle věku osoby v čele:         

15 - 29 28 865 123 10 338 29 11 826 5 589 346 78 017

30 - 44 159 548 2 268 64 970 153 45 356 42 634 1 136 559 686

45 - 59 170 756 3 090 66 012 64 43 383 54 879 543 518 735

60 a více 180 436 3 365 85 997 224 43 561 43 708 792 406 474

neúplné rodiny 174 256 1 424 59 513 82 56 767 44 910 1 510 441 072

v tom:         

v čele muž, bez závislých dětí 15 042 197 5 257 4 4 572 4 152 72 35 392

v čele muž, se závislými dětmi 12 506 106 3 958 7 4 300 3 008 123 35 587

v čele žena, bez závislých dětí 64 361 640 24 271 20 19 171 17 050 341 147 721

v čele žena, se závislými dětmi 82 347 481 26 027 51 28 724 20 700 974 222 372

z toho podle věku osoby v čele:         

15 - 29 11 702 41 2 630 11 5 060 2 110 176 31 762

30 - 44 67 609 361 21 459 44 23 638 16 542 830 184 689

45 - 59 61 027 529 21 534 12 17 987 18 137 329 149 595

60 a více 32 947 489 13 677 14 9 566 7 924 156 72 018

tvořené 2 a více rodinami 9 354 455 3 290 5 2 836 2 624 38 45 518

v tom:         

2 úplné rodiny 2 125 227 734 5 595 529 6 11 247

ostatní 2 rodiny 7 208 226 2 552 - 2 230 2 091 32 34 107

3 a více rodin 21 2 4 - 11 4 - 164

BD = 2 hospodařící domácnosti 25 233 952 9 500 31 8 194 5 831 202 94 866

z toho:         

úplná rodina a jednotlivec 6 486 303 2 709 8 1 852 1 541 27 25 781

neúplná rodina a jednotlivec 3 614 104 1 272 3 1 224 893 30 12 624

BD = 3 a více hospodařících domácností 3 742 65 1 528 2 1 236 808 38 24 577

        

Počet hospodařících domácností v bytech celkem 1 252 699 14 891 476 039 1 052 370 026 308 161 10 115 x

Počet osob v bytech celkem 2 721 477 40 460 1 030 625 2 104 790 670 699 002 19 493 2 721 477

z toho podle právního důvodu užívání bytu

Typ bytové domácnosti, počet osob v bytě
Obydlené byty 

celkem

Počet 

bydlících osob

 

 

Z důvodu neupravitelnosti mohou v budoucnu hledat odpovídající bydlení senioři – dosavadní 

uživatelé všech forem právního důvodu užívání „panelového“ bytu, pravděpodobně s výjimkou 

obyvatel rodinných domů, neboť ti mají možnost potřebu bezbariérovosti ve svém domku řešit jinak 

než odstěhováním. Ačkoliv tabulka uvádí informace o věku obyvatel bytové domácnosti (resp. osob 

v čele těchto domácností) jen za nejpočetnější typy jejich složení, je zřejmé, že v současnosti (v době 

SLDB 2011) v bytech v panelových domech žilo více než 400 tisíc domácností s osobami ve věku 

60 a více let (190 tisíc jednotlivců a dalších více než 200 tisíc domácností s 60 a víceletou osobou 

„v čele domácnosti“). Některé osoby takového věku mohou být i v domácnostech, za které věkové 

členění není uvedeno, respektive i v domácnostech, které byly podle věku osoby „v čele“ zařazeny do 

jiné věkové kategorie. Uvážíme-li, že část panelových bytových a jiných domů s byty nelze 

bez výrazně zvýšených investic rekonstruovat na „upravitelné“, každopádně se i po vyloučení 

                                                             

29   Sčítání lidu, domů a bytů 2011. ČSÚ: Český statistický úřad [online], 2011. Dostupné z: http://www. czso.cz/ . 
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populace obývající panelové byty, které lze případně upravit, může v budoucnu jednat o potřeby 

pro minimálně desítky a spíše stovky tisíc domácností. 

 

Nárůst počtu ekonomicky neaktivních osob v seniorské kategorii bude v budoucnu pravděpodobně 

znamenat – pokud nedojde k zásadnímu snížení diskriminace z důvodu věku na trhu práce, poklesu 

nákladů na bydlení či nárůstu ve výši důchodů – i nárůst počtu osob, které vynakládají na bydlení 

podstatnou část svých příjmů, a tedy i osob, které jsou ohrožené ztrátou bydlení. 

 

V následující části této kapitoly a v dalších kapitolách jsou vedle seniorů zmíněny ještě další tři 

cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, osoby bez domova a osoby sociálně vyloučené), 

jelikož se v těchto případech jedná o multifaktoriální riziko vzniku sociálně nepříznivé situace. 

Princip identifikování situace, která může způsobit nebo již způsobuje bytovou nouzi a aplikace 

jednotlivých nástrojů k řešení této situace podle potřeb jednotlivých osob (koncept ETHOS), je 

obsažen ve Strategické části koncepce, přičemž hlavní vize a základní principy dostupného bydlení 

pak vytváří rámec pro vytvoření funkčních nástrojů, které jsou blíže popsány v jednotlivých cílech 

strategické části. Současně uvedení těchto specifických cílových skupin neodporuje definici cílové 

skupiny sociálního bydlení, jelikož podmínky pro přiznání osvědčení dostupného bydlení a následně 

sociálního bytu se odvíjejí od jiných podmínek, které vycházejí z definice ETHOS (více viz definice 

cílové skupiny). 

 

Součástí procesu demografického stárnutí je rovněž téma chudoby. Makroekonomickými 

a sociálními procesy, sociální exkluzí jsou zvláště zranitelní senioři – hlavně ti, kteří žijí sami, vdovy, 

méně vzdělaní, nejstarší a chudí. Často nedisponují dostatečnými zdroji, které by mohli mobilizovat 

a případně kombinovat k udržení přijatelné životní úrovně a koneckonců i střechy nad hlavou. Bydlení 

přitom nabývá ve stáří mimořádné důležitosti 30. 

Se zvyšující se intenzitou úmrtnosti ve vyšším věku se jako důsledek ztráty partnera zvyšuje počet 

domácností jednotlivců a klesá podíl osob žijících v páru. Domácností seniorů-jednotlivců bylo v 

roce 2011 sečteno více než půl milionu a v naprosté většině případů se jedná o domácnosti 

nepracujících důchodců, především ovdovělých žen. Úplné rodiny seniorů převažují spíše v mladších 

věkových skupinách (jejich podíl z celku úplných rodin se pohybuje mezi 16 – 25 %). S věkem 

přibývá seniorů využívajících možnost bydlení spolu s jinou domácností nebo bydlení 

institucionálního 31. 

                                                             

30 Sýkorová, D., G. Nytra a I. Tichá. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, 

2014, s. 11.  

31 Sýkorová, D., G. Nytra a I. Tichá. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, 

2014.  

 Domácnosti seniorů. ČSÚ: Český statistický úřad [online], 2013. Dostupné z: http://www.czso.cz/ .  
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Rodiny seniorů, zvláště pak seniorů-jednotlivců, jsou skupinou, která je zásadně ovlivněna 

intenzívním ekonomickým zatížením náklady na bydlení. Z částky, která zbude po odečtení výdajů na 

bydlení, mohou někteří z nich stěží uhradit ostatní elementární životní potřeby. Z toho vyplývá, že 

si nemohou zachovat nebo dosáhnout “přiměřený způsob bydlení”. 

Náklady na bydlení jsou zejména kvůli fixní položce nájemného objektivně a subjektivně větším 

břemenem pro seniory-jednotlivce odkázané při jejich hrazení pouze na svůj příjem 32. Význam zde 

hraje i skutečnost, že domácnosti seniorů často bydlí ve spíše větších bytech. 

Dalším velkým problémem je pro domácnosti zadlužení. Podle údajů České správy sociálního 

zabezpečení 33 (dále jen “ČSSZ”) počet těchto domácnosti stoupá. Ke konci roku 2013 evidovala ČSSZ 

skoro 71 tisíc domácností, jejichž důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) podléhá exekuční srážce. 

Celkový vysoký přírůstek domácností jednotlivců v průběhu patnácti let byl ve velké míře způsoben 

podstatným nárůstem počtu samostatně hospodařících jednotlivců v předdůchodovém a hlavně 

důchodovém věku. Osoby ve věku 55 let a více se podílely na celkovém přírůstku téměř z poloviny.  

Absolutně nejvíce se zvýšil počet samostatně hospodařících domácností jednotlivců ve věku nad 65 

let (o téměř 150 tisíc) a v roce 2010 již značně překročil hranici půl miliónu osob (541,6 tisíc). V celé 

skupině osob 65 a víceletých jednoznačně dominují domácnosti žen, které jsou také zdaleka 

nejčetnější věkovou skupinou (425 tisíc) a převyšují počet domácností stejně starých mužů téměř 

čtyřikrát.  

 

                                                             

32 Sýkorová, D., G. Nytra a I. Tichá. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, 

2014, s. 24. 

33 ČSSZ: Česká správa sociálního zabezpečení [online]. Dostupné na: http://www.cssz.cz/ .  
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XII. Osoby bez domova 

Dle údajů uvedených v Koncepci bezdomovectví do roku 2020 34 jsou údaje o jednotlivých skupinách 

bezdomovců vyšší. Odhadovaný počet osob bez přístřeší v ČR je dle expertů, kteří vycházeli zejména 

z výše uvedené definice ETHOS, přibližně 30 000 35. Mnohem více je však dle stejné metodiky osob 

žijících v nejistém anebo nevyhovujícím bydlení. Jedná se o domácnosti vězící v nedoplatcích 

za bydlení a služby, s nedostatečnými příjmy pro možnost splácet, s dalšími dluhy a alespoň s jedním 

dlouhodobě nezaměstnaným, s nemožností směny stávajícího bydlení a o osoby vracející se 

z institucionální péče. Mezi skupiny nejohroženější bezdomovectvím patří dle analytické části 

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 senioři-jednotlivci nad 65 let a domácnosti s jedním dospělým s 

dětmi, či domácnosti s dlouhodobě nezaměstnaným 36. Odhadovaný počet potenciálních 

bezdomovců žijících v ČR v roce 2012 je až 100 tisíc osob. 

Některé výzkumy ukazují na to, že mezi skupinou skrytých bezdomovců přibylo mladých lidí do 25 let, 

osob se zdravotním postižením a žen, i celých rodin s dětmi. Dle dat z výzkumu Naděje o. s. 

provedeného mezi lety 2002 – 2004 37 třem z deseti klientů sdružení nebylo ani 30 let. V ČR je 

bezdomovectvím mezi mladými lidmi ohrožena nejvíce skupina mladých osob opouštějících 

institucionální péči. Ačkoliv není k dispozici přesná evidence, mládež a mladí dospělí tvoří odhadem 

méně než 15 % bezdomovců. Nejčastěji se jedná o mladé muže s žádnou či nízkou kvalifikací, bez 

rodinného zázemí, s užíváním drog v anamnéze a nízkými sociálními dovednostmi 38. Téměř polovina 

bezdomovců byla svobodná, dalších 35 % osob je rozvedených. Přes 57 % bezdomovců nemělo žádné 

děti. Existující výzkumy potvrzují předpoklady o zhoršeném zdravotním stavu oproti bydlící populaci. 

Mezi bezdomovci zjišťujeme vyšší výskyt chronických onemocnění, vyšší prevalenci infekčních chorob 

i častější problémy s duševním zdravím. 39 

Dostupná data ukazují též na existující problém bezdomovectví LGBT 40 mládeže. Jako primární důvod 

pro bezdomovectví příslušníků této skupiny, který s sebou nese další přidaná rizika, jako například 

                                                             

34 KONCEPCE prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Schváleno usnesením Vlády ČR ze dne 28. 8. 2013, č. 

666, s. 10. MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2013. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/ . 

35 Hradecký, I. Definice a typologie bezdomovství. Praha: Naděje pro Sdružení azylových domů ČR, 2007. 

36 Kuda, F. a M. LUX, eds. Bydlení v regionech. Příbram 2010. 

37 Prudký, Libor a Michaela Šmídová. Kudy ke dnu: analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova. Sešity pro 

sociální politiku. Praha: Socioklub, 2010. 

38 Disdarevič, S. M. a R. Šloufová. National Report on Youth Homelessness and Youth at Risk of Homelessness in the Czech Republic. 

Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2009. 

39 Barták, M. Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE, 2005. 

40 LGBT je shrnující název pro lesby, gaye, bisexuální a trans osoby. Ze zahraničních výzkumů víme, že sexuální orientace a genderová 

identita bývají jednou z častých příčin bezdomovectví. Ve Spojených státech se každá čtvrtá dospívající LGBT osoba ocitne na ulici poté, 

co se se svou sexuální orientací svěří svým nejbližším. 



 34 

rizika spojená s drogovou závislostí a sexuální zneužívání mladistvých osob, které se ocitají bez 

domova, byly rozeznány závažné rodinné konflikty. Celých 94 % subjektů 41, které se účastnily 

průzkumu občanského sdružení PROUD, provedeného v lednu 2013, mělo zkušenosti s LGBT 

bezdomovci. Dále 38 % subjektů identifikovalo souvislost mezi sexuální orientací klientů a jejich 

bezdomovectvím. Podrobné informace o vztahu bezdomovectví a sexuální orientace v ČR dosud 

neexistují. 42 Lze očekávat, že tyto tendence se v příštích letech promítnou také do věkové kategorie 

seniorů – bezdomovců. 

                                                             

41 Průzkum byl proveden v 50 zařízeních poskytovatelů sociálních služeb ve středočeském kraji a Praze: domy na půl cesty, azylové domy, 

ubytovny pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová zařízení, střediska Naděje a Arcidiecézní charity Praha. 

42 Text této kapitoly vychází z údajů uvedených v Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Schváleno 

usnesením Vlády ČR ze dne 28. 8. 2013, č. 666, s. 10 – 13. MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2013. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/ . 
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XIII. Bydlení osob se zdravotním postižením 

Při snaze definovat cílovou skupinu pro dostupné bydlení bývá uvažována také skupina osob 

(domácností), které, vzhledem ke své specifické životní situaci, mají často zvláštní potřeby při užívání 

bytů. Jde o osoby s nejrůznějšími zdravotními postiženími. Popisu poměrně rozsáhlé množiny těchto 

osob se věnovalo Šetření o osobách se zdravotním postižením (pod označením VŠPO 13), které bylo 

již podruhé provedeno, a to za spolupráce ČSÚ a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, 

s přispěním MPSV v roce 2013 43. Z výsledků šetření vzešlo základní zjištění o bydlení zdravotně 

postižených osob, které pro účely šetření byly definovány následujícím způsobem: „Zdravotně 

postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné 

od typického stavu a lze oprávněně předpokládat, že tento stav trvá déle než 1 rok“. Odlišnost od 

typického stavu musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické 

znemožnění společenského uplatnění dané osoby. 

Analýza ČSÚ při porovnání výsledků šetření z roku 2013 s daty z roku 2007 hodnotí jako pozitivní 

jev, že za šest let se zvýšil počet bezbariérových a chráněných bytů a počet lůžek/míst v zařízeních 

sociálních služeb se absolutně zvýšil o 14 536 jednotek (+ 26,8 %), s nejvyšším podílem zařízení 

zřizovaných obcemi (+ 6 973 jednotek resp. + 47,0 %) a církvemi (+ 6 928 jednotek resp. + 306,5 %). 

Na druhé straně u zařízení zřizovaných státem a jinými subjekty (blíže nespecifikovanými) byl zjištěn 

pokles (poměrně vysoký u zařízení zřizovaných státem – o 2 173 jednotek resp. o 42,7 %). 

 

Pro kategorii osob se zdravotním postižením se v současné době jeví jako nejvhodnější užívání 

bytů, které bude možno specificky uzpůsobit podle individuálních potřeb osob se zdravotním 

postižením. Od roku 2003 jsou povinně všechny byty pořízené s podporou státu určené osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace tzv. upravitelné, tzn. byty, které splňují základní stavební 

požadavky bezbariérového bydlení a které bez dalších stavebních zásahů mohou být dodatečně 

upraveny kompenzačními pomůckami podle individuálních potřeb nájemce se zdravotním 

postižením.  Řešením standardů sociálního bydlení je třeba revidovat přístup k definici 

upravitelného bytu a podpořit vznik upravitelných bytů minimálně ve veškeré dotované výstavbě 

sociálního bydlení. 

                                                             

43 Více informací: Sčítání lidu, domů a bytů 2011. ČSÚ: Český statistický úřad [online], 2011. Dostupné z: http://www. czso.cz/ . 
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XIV. Současné rozdělení kompetencí v oblasti bydlení v ČR 

Bytová politika musí být prováděna ve vzájemné součinnosti na úrovni státu a územních 

samosprávných celků, jinak nemůže být efektivní. Stát totiž musí zajistit jednak funkční právní 

prostředí, koordinaci bytové politiky na celostátní úrovni, příp. zajistit např. dávkovou agendu. Stát 

však nemůže zajišťovat konkrétní úkoly bytové politiky v daném místě dle potřeb obyvatel 

obce/města/regionu, neboť k tomu nemá vhodné nástroje a specifickým místním podmínkám je 

vzdálen.  

K zajištění co nejširší dostupnosti a udržitelnosti bydlení pro obyvatele je nezbytná podpora státu, 

avšak pouze v případech tržního selhání v oblasti bydlení. Legislativní nástroje státu jsou jednak 

soukromoprávní, k nim patří v první řadě samotná úprava nájemního vztahu případně dalších 

možností bydlení, jednak veřejnoprávní, k nim lze řadit nástroje finanční podpory domácností 

k udržení bydlení (dávky), tak i založení působnosti dalších subjektů veřejné správy při podpoře nebo 

zajištění bydlení znevýhodněných skupin obyvatel, případně založení subjektivního veřejnoprávního 

nároku na zajištění bydlení a stanovení podmínek takového nároku. Motivační a podpůrné nástroje 

(např. podpora výstavby sociálních bytů, územní plánování a stavební řád, daňové a další nástroje) 

jsou pouze podpůrnými instrumenty. 

Z hlediska vykonavatelů veřejné správy je důležitá otázka působnosti, to znamená, zda a které úkoly 

v oblasti pomoci osobám s vyšším prahem dostupnosti kvalitního (lépe: odpovídajícího) bydlení plní 

výlučně stát anebo samosprávný celek a které úkoly jsou sdílené. Klíčovou podotázkou pak je, zda 

úkoly kraje, ale především obce, jsou úkoly v přenesené působnosti (tedy fakticky úkoly státu 

bez ohledu na to, že je vykonává někdo jiný) nebo v působnosti samostatné, jichž se obec nemůže 

zprostit. Od toho se pak odvíjí nejen otázka politické odpovědnosti, ale také financování nástrojů 

bytové politiky v této oblasti. 

Z hlediska adresátů bytové politiky - obyvatel, lze rozlišit problémy, vztahující se k: 

        a) udržitelnosti stávajícího bydlení: 

 -  faktická (právní garance smluvního vztahu, „ochrana nájemníků“), 

 -  finanční (schopnost zaplatit náklady na bydlení, podpůrné sociální dávky apod.); 

        b) dostupnosti, resp. dosažitelnosti odpovídajícího bydlení:  

 -  faktická (nedostatek vhodných bytů pro cílovou skupinu, problematika diskriminace apod.), 

 -  finanční (neschopnost složit kauci, platit náklady na bydlení do budoucna apod.). 
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XV. Kompetence orgánů veřejné správy v ČR 

V současné době jsou kompetence při řešení bydlení občanů rozdělené mezi mnoho subjektů 

a zakotvené v mnoha zákonech, statutech a stanovách. Tyto kompetence vznikaly na základě potřeb 

řešit konkrétní vstupy do bytové politiky (výstavbu, finanční pomoc při úhradě nákladů, začleňování 

vyloučených skupin atd.), ale chybí jim ucelená provázanost, prostupnost a návaznost. Hlavním 

koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj, kterému zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje kompetence 

ústředního orgánu státní správy, mimo jiné ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového 

fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor. Na základě tohoto zákona MMR koordinuje 

činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení, 

včetně koordinace financování těchto činností. Výrazem politiky bydlení na této úrovni je mj. 

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 524/11 dne 13. července 2011, ve 

znění pozdějších usnesení 44. 

Kompetence MPSV stanovuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy, ve znění pozdějších předpisů, které má v tomto zákoně uloženu péči o občany, kteří 

potřebují zvláštní pomoc, sociální péči a další otázky sociální politiky, kam lze zařadit i problematiku 

bydlení. MPSV má v gesci i oblasti sociální práce, sociálních služeb a nepojistných dávkových systémů, 

které zahrnují i dávky na bydlení. 

Ministerstvo financí má kompetence v oblasti daňové politiky (zejména daň z nemovitosti, 

rozpočtového určení daní, cenová problematika). 

Ministerstvo spravedlnosti má kompetence v oblasti občanského zákoníku. 

Ministerstvo vnitra má kompetence v oblasti zákona o obcích a obecních zřízeních, dohled nad 

výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu má kompetence v oblasti živnostenského podnikání. 

Ministerstvo životního prostředí - ochrana životního prostředí (legislativa v oblasti energetiky 

ve vztahu k domácnostem). V minulosti měl své kompetence i rezort Ministerstva zdravotnictví, kdy 

„okresní hygienici“ posuzovali zdravotní nevhodnost nebo závadnost bytu. V současné době jsou 

veškeré hygienické požadavky na byty zakotveny ve stavebních předpisech a Ministerstvo 

zdravotnictví má ve vztahu k bydlení pouze kompetence v ochraně před nepříznivými účinky hluku. 

Krajské úřady podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

zajišťují na území svého správního obvodu koordinaci a metodiku v oblastech sociální práce 

a sociálních služeb, což by mělo vést k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 

potřebných osob. 

                                                             

44   Koncepce bydlení ČR do roku 2020. MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj [online], 2011. Dostupné z: http://www.mmr.cz/ . 
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Obec jako základní územní samosprávné společenství občanů pečuje (podle zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů) o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (včetně uspokojování 

potřeby bydlení). 45 K realizaci obecní bytové politiky mohou obce využít motivačních nástrojů státní 

politiky bydlení a možností vyplývajících z agend stavebních úřadů.  

V rámci sociální politiky (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů) mají na území svého správního obvodu obce koordinovat poskytování sociálních služeb 

a realizovat činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 

začleňování svých občanů. 46 Všechny obecní úřady jsou zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ustaveny orgánem sociálně-právní ochrany dětí, kde 

vykonávají činnost základního poradenství, příp. mají zprostředkovat kontakt na potřebnou sociální 

nebo jinou službu, a to i v oblasti pomoci rodinám s dětmi, aby nedocházelo ke svěření dítě do péče 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či k umístění dítěte do pobytového zařízení pouze 

z důvodů nedostatečných bytových poměrů nebo majetkových poměrů rodičů, jestliže jsou rodiče 

jinak způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte. 47 

Na místní úrovni má své kompetence i Úřad práce ČR, který zabezpečuje pomoc nízkopříjmovým 

skupinám občanů poskytováním nepojistných sociálních dávek spojených s úhradou bydlení 

(podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 48 a zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 49) a osobám se zdravotním 

postižením poskytnutím příspěvku na zvláštní pomůcku (podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 50).  Do kompetence Úřadu práce ČR patří i poskytování odborného poradenství a výkon 

činností v rámci sociální práce. 

Jak bylo uvedeno, situace v oblasti bydlení je ovlivňována výkonem kompetencí více orgánů 

veřejné správy a samosprávy. Bytová politika mimo jiné identifikuje problémy v oblasti bydlení, 

a to včetně tržního selhání týkajícího se dostupnosti bydlení. Řešení tohoto problému spadá 

převážně do sociální oblasti.  Vzhledem k tomu, že bydlení je realizováno na místní úrovni, je nutné 

posílit postavení a roli obcí v oblasti sociálního bydlení. 

                                                             

45   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2000, č. 128. 

46   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

47   Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 1999, č. 359. 

48   Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 1995, č. 117. 

49   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 111. 

50   Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Sbírka zákonů ČR, 2011, č. 329. 
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XVI. Evaluace neexistence systémového sociálního bydlení v ČR  

Podle analýzy MPSV je dosavadní podpora sociálního bydlení nedostatečná vzhledem k nedostatku 

vhodných a prostorově nevyloučených bytů určených k sociálnímu bydlení, v nichž je současně 

zajištěna dostupnost sociálních a zdravotních služeb. Počet domácností, které se nacházejí v 

nájemních bytech a vynakládají na bydlení více jak polovinu svého příjmu, stoupl od roku 2009 do 

roku 2013 téměř o polovinu na 155 tisíc domácností. Počet domácností v nájemních bytech 

vydávajících více jak 60 % svého příjmu na bydlení pak stoupl téměř o dvě třetiny na 101 tisíc. I když 

celkový počet lidí v nájemních bytech klesl o 15 %, náklady na bydlení jako část příjmu stouply o 30 

%. Tento nedostatek sociálního bydlení a zvyšující se náklady na bydlení jako část příjmu často vedou 

kromě tlaku na konečný příjem a poptávku domácností i k obývání prostor nevhodných pro 

dlouhodobé užívání (pouze splňující minimální stavebně technické parametry), popř. určených 

primárně k přechodnému ubytování, nadužívání pobytových sociálních zařízení a nadměrné využívání 

bydlení v lokalitách, které nejsou dostatečně hospodářsky integrované a neumožňují tedy ani sociální 

a hospodářské zapojení svých obyvatel. Skrze současný systém (zejména dávek v oblasti bydlení) tak 

sice dochází k umožnění bydlení a tedy k jisté prevenci bezdomovectví a obecně bytové nouze, ale 

nikoli již k hospodářské integraci a do menší míry ani k prevenci a sociální integraci. 

Kromě přímých finančních nákladů současné situace (mj. skrze sociální dávky v oblasti bydlení a 

investiční podporu bydlení) současný stav vytváří náklady nepřímé, které jsou spojené s negativními 

externalitami sociálního a hospodářského vyloučení a jeho nedostatečnou prevencí. 
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XVII.  Nepřímé náklady sociálního vyčlenění a nedostatku prevence 

Současný stav vytváří řadu nákladů na státní rozpočet, obce i obyvatele, které by bylo možné 

redukovat v případě komplexního řešení a fakticky tak uvolnit latentní zdroje způsobené náklady 

současného stavu. Sociální bydlení při svém optimálním fungování a v součinnosti s další politikou 

sociální integrace by mělo nejenom zajistit důstojné a dostupné bydlení, ale ve výsledku i svým 

charakterem redukovat následky sociálního a hospodářského vyloučení. Komplexní politika 

dostupného bydlení by měla působit preventivně na bezdomovectví a dostatečně integrujícím 

způsobem na sociálně vyloučené občany. Vzhledem k nastavení současného systému tak dochází 

potenciálně ke zvýšení vnějších nákladů (externalit) nejen v sociální oblasti a v dalších oblastech 

sociálního začleňování, ale i ekonomického fungování komunit a regionů. 

Tyto externality není možné s větší přesností vyčíslit. Řádově potenciální úspory pro státní rozpočet 

lze však modelovat na teoretických scénářích. Vzhledem k dvojímu nákladu sociálního 

a hospodářského vyloučení (nevytvoření hodnoty skrze nemožnost vstupu  do pracovního procesu a 

náklad státního rozpočtu na podporu mimo pracovní trh) tyto úspory nejsou zanedbatelné. 

Jedním z příkladů pozitivního dopadu komplexní politiky dostupného bydlení kombinované 

s politikou sociálního začleňování může být scénář hospodářské integrace obyvatel vyloučených 

lokalit (snížení nezaměstnanosti), jejichž počet se dle odhadů pohybuje na úrovni 60 - 125 tisíc osob. 

Odhady nezaměstnanosti ve vyloučených lokalitách se rovněž velice liší. Patrně nejkonzervativnějším 

vyčíslením je 39 % míra nezaměstnanosti za rok 2012 dle výzkumu Agentury Evropské unie 

pro základní práva, Světové banky a Rozvojového programu OSN. 51  

V celé ČR se přitom nezaměstnanost pohybovala v roce 2012 na úrovni 7,0 % a na okresní úrovni  

 současnosti se pohybuje výše než na úrovni 11 % jen v šesti okresech z celkového počtu 76. Z toho 

lze dovozovat zásadní rozdíly v míře nezaměstnanosti ve vyloučených a nevyloučených lokalitách a 

zvýšenou lokální koncentraci nezaměstnaných na úrovni nižší než obec. V případě, že by došlo k 

bytové integraci domácností v současnosti ve vyloučených lokalitách, lze tedy předpokládat i zvýšení 

jejich hospodářské integrace a tím snížení jejich nezaměstnanosti a konzervativně odhadnout 

částečné náklady současného sociálního vyloučení. Při konzervativním předpokladu jen částečného 

snížení nezaměstnanosti z výše zmíněné studie na polovinu mezery k úrovni nezaměstnanosti 

z nevyloučených lokalit (tedy o 16 %) lze dovodit zásadní náklady neřešení současné situace. 

 

                                                             

51 Situace Romů v 11 členských státech EU. EU: European Commission [online], 2012. Dostupné z: http://www.fra.europa.eu/ .               

Dle tzv. Gabalovy mapy je nezaměstnanost ve vyloučených lokalitách na úrovni v průměru vyšší než 90 % a žije v nich trvale 60 až 80 

tisíc obyvatel. Dle krajských koordinátorů se nezaměstnanost v těchto lokalitách pohybuje na úrovni 70 až 100 % (Analýza sociálně 

vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. In: Zpráva o stavu romské menšiny v České 

republice za rok 2012. Úřad vlády ČR [online]. Dostupné z: http://www.vlada.cz ). Oficiální statistiky nezaměstnanosti se nejeví jako 

spolehlivé, tudíž nezaměstnanost podle některých studií neodpovídá oficiální definici nezaměstnanosti dle statistických účtů. Míra 

těchto čísel odkazuje spíš na absenci zaměstnanosti než na nezaměstnanost v chápání, jak je definováno současnými národními účty). 
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Při podílů osob produktivního věku ve vyloučených lokalitách na úrovni 60 % (reflektující větší podíl 

osob mladších 16 let) 52 by se snížení míry nezaměstnanosti týkalo dle rozpětí odhadů počtu lidí 

v těchto lokalitách v počtu 5,8 až 12 tisíc osob. Jen v těchto lokalitách by tak na zvýšených příjmech 

a snížených výdajích státní rozpočet získal zhruba 1,5 až 3,1 miliard Kč ročně (při průměrných 

celkových přímých i nepřímých nákladech státního rozpočtu na jednotlivou dlouhodobě 

nezaměstnanou osobu ve výši 260 tisíc Kč). 53 Další řádově stovky milionů Kč latentních nákladů lze 

pak přímo vydedukovat ze sníženého počtu dětí ve finančně náročné ústavní péči, jejichž přijetí je 

často výsledkem rozpadu nebo destabilizace domácnosti v důsledku nevyhovujícího bydlení, 

popřípadě rodinné situace, která plyne z nedostatečného disponibilního příjmu pro běžnou spotřebu, 

jehož jsou vysoké náklady na bydlení jednou z příčin. Pozitivní dopad na příjem dosud vyloučených 

domácností, u kterých by nastalo zlepšení hospodářské integrace, by přitom při stejném nastavení 

parametrů dosahoval 0,9 až 1,8 miliard Kč i při poloviční než průměrné výšce mezd. To by 

představovalo dodatečný pozitivní sociální efekt a zlepšení situace domácností a snížilo by výsledné 

náklady na podporu bydlení. 

 

Výše uvedené propočty jsou teoretické a podmíněné celkovou sociálně integrační politikou. Řádově 

však ukazují na potenciální náklady neřešení problémů spojených s lokálním vyčleněním a z něho 

vyplývajícího sociálního a hospodářského vyloučení. Při ambici a dlouhodobém cíli zahrnout 

do dostupného bydlení větší část obyvatel (širší nízkopříjmové domácnosti, osoby bez přístřeší, osoby 

opouštějící ústavní péči) by tento scénář mohl být proporcionálně vyšší, zvlášť jestli se politice 

dostupného bydlení podaří mít preventivní dopady a tím se vyhnout kumulujícím nákladům 

sociálního vyloučení během celého životního cyklu (například právě u mladých lidí opouštějících 

ústavní péči). Tyto latentní náklady neřešení současné situace se při zahrnutí větší části obyvatel 

mohou na základě výše zmíněných odhadů pohybovat na úrovni až desítek miliard Kč ročně. 

Sociální dávky v oblasti bydlení přitom nemohou být považovány za komplexní řešení bytové nouze 

vzhledem k danému standardu podporovanému díky sociální dávce na bydlení, tudíž náklady, které 

by byly ekvivalentní pro zajištění důstojného bydlení pomocí současného systému dávek, jsou řádově 

vyšší než současné náklady sociálních dávek.  

Současný systém dávek v oblasti bydlení má jen omezený preventivní a hospodářsky integrační dopad 

a je spíše prevencí extrémní chudoby než nástrojem hospodářské a sociální integrace. Tento fakt činí 

současný systém opticky méně finančně náročný, ač právě vytváří celou řadu latentních nákladů (či 

externalit). 

                                                             

52 Pro celou populaci ČR je tento podíl na úrovni 69,1 %, 60 % lze tedy považovat za realistické i vzhledem k relativně velice nízkému 

indexu stáří (podílu osob starších 64 let k počtu osob mladších 16 let) vycházejícím ze studií těchto lokalit. 

53 Vyčíslení vychází ze studie: Čadil, Jan, Tomáš Pavelka, Eva Kaňková a Jan Vorlíček. Odhad nákladů nezaměstnanosti z pohledu veřejných 

rozpočtů. Politická ekonomie,  2011, č. 5, s. 618 – 637. Náklady jsou vyšší než na průměrnou nezaměstnanou osobu s průměrnou 

nezaměstnanosti pěti měsíců. Částka 260 tisíc Kč vychází z přepočtu dočasné nezaměstnanosti na dlouhodobou a je konzervativním 

zaokrouhlením: přímá extrapolace by předpokládala podobné vyhodnocení s inflací k roku 2012 na úroveň 281 tisíc Kč; studie přitom 

předpokládá vyšší než lineární růst nákladů v čase na osobu dlouhodobě nezaměstnanou. 
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Mezi další latentní náklady může rovněž patřit prodej majetku z veřejného vlastnictví paralelně 

s pořizováním nových sociálních bytů. Nižší než tržní hodnota, díky předprodejnímu právu, totiž 

nemusí odpovídat celkovým novým nákladům (často tržním s dotací) na pořízení nového bydlení. 

Dosáhnout podobné kvality, plochy a lokálního rozptýlení z takto vytvořených fondů je navíc málo 

pravděpodobné a vzniká tím latentní náklad vytváření nového veřejného bydlení, kde již existuje 

obecní kapacita. Tyto náklady přitom nelze jednoduše příjmově testovat a cílit na potřebné skupiny, 

což může znamenat další plýtvání zdroji veřejných rozpočtů. Dalším latentním nákladem může být i 

omezené použití evropských strukturálních fondů pro účely zlepšení situace v oblasti SB. Náklady na 

dávky dostupného bydlení jsou pak definovány zákonem jako mandatorní, tudíž je nelze financovat z 

Evropských sociálních a investičních fondů (ESIF), přestože podpora veřejného bydlení patří ke 

strategii regionálního rozvoje a přestože dávky podobnou roli v určitých aspektech plní. Ač dostupné 

bydlení a vytváření prostředků pro ně je možné již dnes podobně financovat, slabá poptávka po 

vytváření dostupného bydlení podmiňovala sub-optimální tempo čerpání pro tyto účely a soustředila 

se spíše na projekty spojené s rekonstrukcí bydlení bez přímo sociálního charakteru. Nastavení priorit 

směrem k podpoře investiční politiky SB tedy může vést ke snížení ztracených zdrojů z evropských 

fondů. Mezi obecné nástroje prevence ztráty bydlení jsou řazeny zejména sociální služby sociální 

prevence a odborné sociální poradenství, sociální práce aplikovaná na obecní úrovni, systém dávkové 

podpory a sociálního pojištění. Nicméně, jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, jedná se 

o multifaktoriální jev, a proto v rozšířené formě za prvky prevence musíme považovat i segment 

školství (např. vzdělávání v oblasti finančního řízení a dluhového poradenství), zdravotnictví (např. 

léčba a péče o osoby se zdravotním postižením, s duševním onemocněním), bytovou politiku státu 

(např. deregulace nájemného), daňovou politiku státu a míru inflace a mnoho dalších. Všechny tyto 

politiky státu mají přímý nebo nepřímý vliv na dostupnost bydlení. 

 

Tabulka 3: Náklady na některé druhy sociálních služeb (v Kč) 54 

Druh sociální služby 2008 2009 2010 2011 2012 

Azylové domy 223 758 000 164 010 100 75 895 900 50 354 000 174 414 790 

Domy na půl cesty 24 304 600 15 701 000 7 060 000 6 206 000 19 679 000 

Nízkoprahová denní centra 26 191 200 22 623 000 18 835 000 15 683 000 28 598 000 

Noclehárny 33 756 000 38 878 200 42 786 000 41 802 000 42 172 860 

Celkem 308 009 800 241 212 300 144 576 900 114 045 000 264 864 650 

Míra poklesu nákladů ve 

srovnání s rokem 2008 

1,000 0,783 0,469 0,370 0,860 

Zdroj: MPSV 

                                                             

54   Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. Praha: MPSV, březen 2015, s. 146. 
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Celkové náklady na služby v azylových domech, domech na půl cesty, nízkoprahových denních 

centrech a noclehárnách v letech 2008 až 2011 mají sice klesající tendenci, vzhledem ke zhoršující 

se hospodářské a sociální situaci během hospodářské krize od roku 2009 však lze dovozovat spíše 

opačný vývoj v reálných potřebách, který lze sledovat i zvyšujícím se podílem na nákladů na celkových 

příjmech domácností od roku 2008. 

Výdaje MPSV jsou přitom jen zlomkem celkových výdajů na tyto služby. To poukazuje na zapojení 

velkého množství dalších poskytovatelů a rozptýlených finančních zdrojů. Tyto náklady tedy zasahují 

do rozpočtů množství dalších subjektů. 

Reálné příjmy registrovaných sociálních služeb přitom nepředstavují reálné náklady na celkové řešení 

situace bezdomovectví nebo zabezpečení osob bez přístřeší. Tyto náklady, v případě, že by se odvíjely 

od reálného počtu osob bez přístřeší (tedy nejen těch, které si vyžádají pomoc či jsou v kontaktu 

s terénními pracovníky) by byly řádově vyšší. Pokoušíme se o rámcový odhad níže. Pro nákladové 

srovnání jednotlivých aktivit na jeden kontakt, nocleh či rok poskytování služby, uvádíme hodnoty 

empiricky zjištěné ve Zlínském kraji. Například nezaměstnaný bezdomovec, který rok využívá služby 

azylového domu pro jednotlivce, stojí veřejné rozpočty zhruba 230 tisíc Kč ročně (započítané jsou 

pouze přímé náklady na dlouhodobě nezaměstnaného, nikoli výdělek spojený s hospodářskou 

integrací). V případě, že je mu v důsledku jeho pobytu na ulici poskytnuta další, například lékařská 

péče, rostou náklady dle propočtů uvedených níže. Pokud nedojde k „samovolné“ reintegraci, musí 

se celý proces během života bezdomovce mnohokrát a v různé podobě opakovat.  

V ČR je podle sčítání lidí a bytů z roku 2011 oficiálně 11 496 bezdomovců (skrytých). Jedná se však o 

oficiální počet jedinců, u kterých reálně došlo k sečtení. Koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020 55 odhaduje počet lidí bez bydlení na zhruba 30 tisíc. Lidé ohrožení 

ztrátou bydlení přitom dosahují za rok 2012 podle stejné koncepce počtu až 100 tisíc. Oficiální údaj 

ČSÚ je tedy spodní hranicí počtu lidí bez bydlení, kteří jsou patrně v pravidelném kontaktu se 

sociálními službami poskytovanými lidem bez bydlení (více v kapitole Osoby bez domova). Lidé na 

ulici, kteří pravidelně, ale nikoli systematicky vyhledávají pomoc nocleháren a jsou v kontaktu 

s terénními pracovníky a s denními centry, se náklady pohybují na úrovni 1,2 až 3,3 miliard Kč. Při 

řešení situace lidí bez bydlení by podle jejich počtu přímé i latentní náklady jen na chod azylových 

domů (při marginálním podílu dětí) pro jednotlivce dosahovaly od 1,5 do 4,2 miliard Kč. Při pobytu 

s doplňujícími službami je pak nutné počítat s celkovou částkou reálných a latentních nákladů od 2 do 

5,3 miliard Kč. V případě započtení přímých nákladů na celkovou nezaměstnanost těchto osob (tedy 

kromě nákladů na azylový dům a doplňkové výdaje státu na jejich dlouhodobé zaopatření bez 

dopadů potenciálních příjmů ze začlenění do pracovního procesu), se pak jedná o částky mezi 2,9 a 

8,2 miliard (při předpokladu 80 % lidí bez přístřeší ve věku 16 – 64 let). Náklady na jednu osobu se tak 

pohybují v rozpětí zhruba 110 tisíc Kč (na ulici bez doplňkových služeb a bez nákladů na 

nezaměstnanost) až 270 tisíc Kč (azylový dům s doplňkovými službami s náklady na nezaměstnanost). 

Tyto výpočty přitom nezahrnují potenciální reálné získání zaměstnání. V takových případech jsou 

potenciální náklady, resp. latentní náklady neřešení situace až o polovinu vyšší. Upadnutí do stavu 

                                                             

55 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Schváleno usnesením Vlády ČR ze dne 28. 8. 2013, č. 666. 

MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2013. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/ . 
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bez přístřeší většího počtu lidí, kteří jsou dnes ve stavu ohrožení bezdomovectvím, by tyto částky 

odpovídajícím způsobem navýšilo. 

Náklady registrovaných služeb pro osoby bez bydlení přitom dosahují jen zmíněné zhruba 1 miliardy 

Kč, což znamená, že drtivá většina bezdomovců většinu času nevyužívá těchto služeb a jejich sociální 

situace je dlouhodobě neřešena. S ní zůstávají neřešeny i otázky prevence. Výše zmíněné celkové 

náklady v rozmezí 1,2 až 8,2 miliard Kč ročně či 110 až 270 tisíc Kč na osobu (v závislosti na úrovni 

sociálních služeb a počtu referenční skupiny lidí bez bydlení) přitom nejsou náklady primárně 

na prevenci, ale z drtivé části na zajištění minimálních funkcí pro lidi bez bydlení.  Nejsou do ní 

započítány ani socio-patologické jevy, které navyšují rozpočty dalších státních institucí. 
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XVIII. Sociální služby 

V obecné rovině považujeme sociální služby za nástroj sociální politiky, který je směřován k osobám, 

jež mají zejména zákonem stanovenou potřebu je využívat. Důvody pro využití dnešního širokého 

spektra sociálních služeb jsou různé, od zdravotního postižení až po hrozbu sociálního vyloučení. 

Funkce sociálních služeb je ochranná (tj. pomoc ohroženým skupinám obyvatel) a preventivní 

(zabraňování či zmírňování negativních jevů ve společnosti), přičemž preventivní funkce se vztahují i 

k ochraně ohrožených skupin. 56  Hlavním účelem sociálních služeb je pomoc potřebným občanům a 

povinnost chránit veřejné zájmy, definované v legislativě, ať už se jedná o Ústavu ČR, Základní listinu 

práv a svobod, ale i zákon o sociálních službách a další obecně závazné právní předpisy. Veřejné zájmy 

na úrovních místních municipalit, krajů a obcí, jsou definovány ve střednědobých plánech rozvoje 

sociálních služeb, které jsou strategickým dokumentem schvalovaným na dobu 3 let. Střednědobý 

plán je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich 

uspokojování s využitím dostupných zdrojů a kromě jiného obsahuje i „povinnosti zúčastněných 

subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v 

poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje“. 57 Sociální 

službou se dle zákona o sociálních službách „rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc 

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.“ 58 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, 

ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí 

informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při 

prosazování práv a zájmů apod.  

Cílem sociálních služeb bývá mimo jiné: 

 podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do 

vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu; 

 rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést 

samostatný život; 

 snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. 59  

                                                             

56  Heikkilä, Julkunen (2003) rozdělují sociální služby na a) služby reagující spíše na závislost, potřebu péče a b) služby reagující spíše na 

sociální jevy, které jsou na úrovni společnosti definovány jako problém. Heikkilä, M. a I. Julkunen. Obstacles to an increased user 

involvement in social services. A commissioned background document. Strasbourg: Council of Europe, Group of Specialists on User 

Involvement in Social Services, 2003. 

57 § 3, písm. h) zákona č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

58 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, písm. a). Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

59 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §3. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 
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Sociální služby jsou poskytovány ve formě (popř. v jejich kombinaci): 

 pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, 

 ambulantní – služby, za kterými si osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována 

do zařízení sociálních služeb, 

 terénní – služby poskytované v přirozeném sociálním prostředí. 

Sociální služby rozdělujeme do 3 základních skupin:  

 Sociální poradenství – zahrnuje základní sociální poradenství, skrze které poskytuje každý 

poskytovatel sociálních služeb (přímo nebo zprostředkovaně) potřebné informace přispívající 

k řešení nepříznivé sociální situace osob.60 Toto základní poradenství nepodléhá samostatné 

registraci. Základní poradenství není sociální služba, ale základní činnost při poskytování 

sociálních služeb.  Do této oblasti také spadá odborné sociální poradenství, které je 

zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob a zejména je poskytováno 

v občanských poradnách, poradnách pro rodinu, seniory, obětem domácího násilí nebo 

trestných činů. 61 Do této oblasti náleží také poradenství v bytové oblasti, respektive oblasti 

sociálního bydlení. 

 Služby sociální péče – „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost 

s cílem umožnit zapojení do běžného života společnosti“ 62, popřípadě v případech, kdy to 

vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby patří např. 

osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby, domovy pro seniory 

nebo osoby se zdravotním postižením aj. 

 Služby sociální prevence – napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob. „Cílem je 

napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem 

a šířením nežádoucích společenských jevů.“ 63 Do těchto služeb patří zejména raná péče, 

azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení, noclehárny nebo intervenční centra. 

Mezi tyto služby mohou také patřit služby poskytující ubytování a byty sociálního charakteru 

(podporované bydlení, chráněné bydlení apod.). 

Poskytovatelem sociálních služeb může být fyzická nebo právnická osoba, která obdrží rozhodnutí o 

registraci. Registrace sociální služby není kromě základního sociálního poradenství nutná u fyzických 

osob, které poskytují nepřetržitou pomoc osobě blízké, nebo u asistenta sociální péče, pokud tuto 

                                                             

60 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 37, odst. 2. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

61 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 37, odst. 3. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

62 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 38. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

63 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 53. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 
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činnost nevykonává jako podnikatelskou činnost 64, dále u fyzické nebo právnické osoby z jiného 

členského státu EU, pokud je držitelem oprávnění z jiného členského státu 65, a u zdravotnických 

služeb lůžkové péče 66. Zákon o sociálních službách svým vznikem, jak již bylo uvedeno výše, rozdělil 

sociální služby na tři skupiny – sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

Financování těchto služeb je z velké míry zajišťováno čerpáním finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, z další části pak pomocí ostatních veřejných či soukromých zdrojů. Financování sociálních 

služeb je tak z velké části závislé na každoročním stanovení a alokaci finančních prostředků ve státním 

rozpočtu.  

                                                             

64   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 83, odst. 1-2. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

65   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 84. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 

66   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 52. Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 108. 
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XIX. Sociální práce 

Sociální práce jako jeden ze základních nástrojů sociální politiky by měla být i v kontextu řešení 

potřeb bydlení prostřednictvím poskytování sociálního bydlení nástrojem nejdostupnějším, a to jak 

ve formě výkonu činností sociální práce, kterou provádí obec s rozšířenou působností, tak i v rámci 

poskytování konkrétních sociálních služeb. Sociální práce může mít podobu případové práce, nebo je 

zaměřena na koordinaci nástrojů pomoci a na prevenci nežádoucích sociálních jevů. Sociální práce by 

měla vycházet z principů plánování při práci s jednotlivcem nebo skupinou osob (např. rodinou, 

komunitou) v určitém čase a místě.  Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc 

jednotlivcům, skupinám či komunitám, s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního 

fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých 

společenských podmínek, podporuje sociální změnu, zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu 

se svým sociálním prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské 

spravedlnosti a solidarity.  

Sociální práce je podle Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 „základní nástroj pro sociální 

začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených“ 67.  

 

Legislativní rámec sociální práce: 

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: § 92 - 95, § 96, 

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích: § 1 – 2, § 67, 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích: § 2 a § 35 – obec vytváří podmínky pro 

rozvoj sociální péče a naplňování potřeb svých občanů, především 

uspokojování potřeby bydlení, a další ustanovení, 

- zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze: § 16, a další ustanovení, 

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: § 4 – zajištění 

sociálně právní ochrany dětí v kompetenci MPSV, KÚ a obce, 

- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi: § 7, § 63 – 65 – 

ustanovení o zajištění sociální práce v součinnosti s orgány pomoci v hmotné 

nouzi a zaměstnanci obcí, 

- zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a prováděcí vyhláška č. 

332/2013 Sb. 

                                                             

67   Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020. MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2014. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/ . 
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Sociální práce v rámci sociálních služeb bude mít v systému sociálního bydlení klíčovou roli. 

Materie sociálního bydlení je ovšem mnohem širší a celý systém zahrnuje různé poskytovatele 

sociální práce, nejen sociální služby spojené s oblastí bydlení. Níže je uváděn přehled adresných a 

komplexních nástrojů sociální práce související s problematikou bydlení: 

 programy prevence ztráty bydlení (kombinace sociálního poradenství, oddlužení, pomoci s 

jednání s pronajímateli a úřady, vyhledávání náhradního bydlení, příp. ubytování, možnosti 

využití institutu náhradního příjemce atd.), 

 sociální realitní agentury - zprostředkování bydlení pro cílovou skupinu v soukromém 

nájemním bydlení (podpora v bydlení, aktivity prevence neplatičství a ztráty bydlení, 

rozšiřování kompetencí k samostatnému bydlení apod.), 

 participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit typu 

podpory institutu domovníka či klientských domovních samospráv, odlišené od komunitní 

práce, která staví na cílech společně formulovaných obyvateli lokality, síťování, podpoře 

akčních skupin atd.,  

 programy koordinované inter-organizační spolupráce a podpory v bydlení vysoce 

zranitelných skupin, zejména při depistáži (aktivní vyhledávání ohrožených osob a nabízení 

spolupráce), stabilizaci, ucelené rehabilitaci a zmírňování rizik duševních onemocnění či 

závislosti na návykových látkách,  

 účast sociálních pracovníků ORP na zavádění a systematizaci administrace systému 

dostupného bydlení v obci - vedení seznamu domácností v bytové nouzi a jeho aktualizace, 

sledování indikátorů, výměna informací mezi jednotlivými aktéry, sledování volných kapacit 

ubytovacích zařízení a bytů atd., 

 zavádění case managementu (koordinátora komunitní podpory, komunitní sestry, 

komunitního sociálního pracovníka apod.) a jiných forem koordinace při spolupráci mezi 

různými subjekty v místě (sociální služby a provádění sociální politiky obce včetně případné 

spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, popřípadě s Úřadem práce apod.) v zájmu 

zajištění či udržení bydlení atd., 

 sociální šetření (vede k posouzení životní situace ohrožených osob, identifikaci rizik ztráty 

bydlení či setrvávání v bytové nouzi, často probíhá na začátku spolupráce 

před kontraktováním v rámci individuálního plánování), 

 individuální plánování (individuální řešení konkrétní situace klienta na základě „kontraktu“ 

s klientem, přináší transparentní výsledky práce a umožní prověřovat úroveň motivace klienta 

sociální práce ke změně), 

 síťování a multidisciplinární spolupráce (rozšiřuje sociálnímu pracovníkovi možnosti řešení 

situace klienta a umožňuje přenést řešení bytové otázky do komunitního plánování obce), 

 případová konference (vychází z multidisciplinárního přístupu, sociální pracovník může 

v kontextu řešení potřeb spojených s bydlením využít případovou konferenci v případech, kdy 

identifikuje, že s ohroženými osobami pracuje více institucí, odborníků, poskytovatelů služeb). 
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XX. Závěr 

Zavádění SIPS vyžaduje existenci systému sociálního bydlení jako jednu z nepominutelných 

realizačních podmínek. Oba systémy lze připravovat současně za shodných předpokladů při 

zohlednění zejména těchto faktorů a parametrů: 

 bydlení je vždy prvořadé (sociální bydlení ještě s větší důležitostí), 

 právo na kvalitní a dostupné bydlení musí být všem občanům zaručeno, 

 nezbytné je určit pro sociální bydlení (nejlépe zvláštním zákonem): 

- definici sociálního bydlení, 

- cílové skupiny, 

- jasná pravidla, 

- práva a povinnosti zúčastněných stran, 

- dostupnou cenu, 

- rozsah a výši veřejné podpory, 

- roli a kompetence obcí, zejména s pověřeným obecním úřadem, respektive obcí 

s rozšířenou působností, 

- finanční podmínky obcí pro investiční i neinvestiční podporu, 

- rozsah a výši podpory prostřednictvím služeb sociální prevence, sociální péče i 

odborného sociálního poradenství, 

- nástroje a technické standardy, 

- efektivní náklady na výstavbu (investiční) a podporu (neinvestiční) sociálního bydlení, 

 systém předcházení ztrátě bydlení, zejména prevence před vystěhováním sociálně slabších 

seniorů, kteří jsou nejzranitelnější cílovou skupinou s nejvíce důvody rizika, a před exekucí 

jejich bytů, 

 nezaměňovat sociální bydlení s ubytovnou, 

 sociální bydlení budovat: 

- kvalitní a dostupné, 

- souběžně jako paralelu s běžným bydlením, diverzifikovaně v běžné zástavbě, 

- přiměřeně místním specifickým podmínkám, 
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- s přihlédnutím k současnému nedostatku vhodných bytů a přebytku nevyhovujících a 

předražených ubytoven, 

 nediskriminovat uživatele sociálního bydlení a posilovat solidaritu uživatelů různých typů 

bydlení, 

 dbát na využitelnost, respektive upravitelnost bytů pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením a další sociálně vyloučené občany (bezdomovce, zadlužené osoby, lidi s nízkými 

příjmy, samostatně hospodařící jednotlivce a ostatní sociálně vyloučené), 

 nynější charakteristiky skupin sociálně vyloučených osob ve středním věku se promítnou do 

životního způsobu a problémů budoucích seniorů, 

 využívat zkušeností s deinstitucionalizací zdravotních a sociálních služeb a zařízení. 

 

SIPS i zavedení systému sociálního bydlení má prakticky shodné legislativní předpoklady a 

nepřekročitelnou podmínku – dohodu různých úrovní veřejné správy o rozdělení rolí, kompetencí a 

výnosů z vybraných daní. Umožnění efektivního fungování těchto spolu velmi souvisejících systémů 

vyžaduje tedy diskusi na nejvyšší politické a společenské úrovni, ale i impulsy a inspirace zdola – 

společné návrhy kompetentních obcí, poskytovatelů služeb, angažovaných občanů a občanských 

iniciativ, zastupitelstev a rad územních samospráv. Sociální služby dle současných poznatků 

nedostatečně reagují na potřeby jednotlivých cílových skupin. Zejména se jedná o služby sociální 

prevence poskytované osobám bez přístřeší. V současné praxi neexistují adekvátní propojení mezi 

sociálními službami a návaznými službami podporovaného nebo sociálního bydlení. 
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