
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2020                        Anna Matuštíková 

 



 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 

 

 

 
 

 

Nežádoucí bydlení?  

Tzv. bezdoplatkové zóny jako veřejně politický problém  

 
  

 

 

Diplomová práce 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autorka práce: Anna Matuštíková  

Studijní program: Sociologie 

Vedoucí práce: Ing. Vladimír Kváča, Ph. D.  

Rok obhajoby: 2020  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Plzni dne 31.7.2020  Anna Matuštíková  

 
  



 

 

 

Bibliografický záznam 

 

MATUŠTÍKOVÁ, Anna. Nežádoucí bydlení? Tzv. bezdoplatkové zóny jako veřejně 

politický problém. Praha, 2020. 94 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Vladimír Kváča, Ph. D. 

 

 

Rozsah práce: 173 006 znaků včetně mezer 

 



 

 

 

Anotace 

 

Tato práce je případovou studií, jež si klade za cíl komplexně zmapovat a představit 

problematiku tzv. bezdoplatkových zón. Tento pojem je zkráceným označením, které se 

uchytilo v médiích pro opatření obecné povahy vyhlašující oblasti se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů, kde je omezena výplata dávky pomoci v hmotné nouzi doplatku 

na bydlení pro všechny nové žadatele. Česká a moravská města a obce mohou tuto možnost 

využívat od roku 2017. Snaží se tak bojovat proti obchodu s chudobou a problémům s ním 

spojeným. Od roku 2017 se také čeká, jak Ústavní soud rozhodne o stížnosti, kterou na toto 

opatření podala skupina senátorů. V rámci práce je na problematiku nahlíženo skrze roviny 

policy i politics na celostátní i lokální úrovni, a to za pomoci teorie fází veřejně politického 

procesu, nastolování agendy a teorie tří proudů. Předmětem zájmu je také rovina diskurzů a 

rámování daného problému. Pro představení lokální úrovně byl zvolen případ města Kladna, 

které má v kontextu tématu specifickou pozici, neboť se jako první město v České republice 

rozhodlo vyhlásit opatření na celém svém území. Později mu bylo ale krajským úřadem 

zrušeno. Provedený výzkum byl založen hlavně na studiu dokumentů, analýze médií a 

rozhovorech. 

 

 

Annotation 

This thesis is a case study with a goal to comprehensively map and depict the evolution of 

the so-called non-supplement zones. This name is an abbreviated term that is used in media 

for the general provision authorizing establishing of areas of higher incidence of socially 

undesirable phenomena, where housing supplements are not to be payed to any new 

applicants. Bohemian and Moravian municipalities can make use of this measure since 2017. 

Thus they aim to fight the poverty industry and the problems connected with it. Additionally, 

a Constitutional Court decision on the appeal on this measure made by a group of senators 

is awaited since 2017. In this thesis, the problematique is viewed both on policy and politics 

level, both on national and local level, using the theory of the policy process, agenda setting, 

and the multiple streams theory. Under examination are also the levels of discourses and 

framing of the problem. To demonstrate a local context, there was chosen the case of the 

Kladno municipality, which holds a specific position in the context since it is the first city in 



 

 

 

the Czech Republic that decided to declare this general provision on its entire territory. 

However, later the decision was annulled by the regional administration. The research was 

based mainly on documents survey, media analysis, and interviews. 
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1  Úvod 

„Jedině ti, kteří to zažívají, rozumí, o čem je řeč.“ Takové odpovědi se mi dostalo během 

jednoho z provedených rozhovorů, když jsem se ptala na charakter problémů v daném městě. 

Jako kdyby život tam byla nějaká nepřenositelná zkušenost. Rozhovor byl veden na téma 

bezdoplatkových zón. Téma, o kterém lze říct, že na něj každý, kdo mu věnuje pozornost, 

chce mít vlastní názor. Téma, které budí zájem. I můj. Poté, co byla možnost vyhlášení tzv. 

bezdoplatkových zón schválena, se v médiích začaly objevovat zprávy o prvních obcích, 

které se je rozhodly vyhlásit. Reakce a komentáře k těmto krokům se ozývaly v podstatě ze 

dvou táborů. Těch, kteří takový postup považovali za jediný možný způsob, jak se bránit 

bujícímu obchodu s chudobou a těch, kteří se obávali sociální katastrofy. Tyto tábory 

přetrvávají v podstatě dodnes. Je nejspíš zřejmé, že citovaná promluva patří někomu z tábora 

příznivců zón. Byl to vlastně takový výraz pochopení pro mou „neznalost“. Kdybych to 

zažívala, tak bych se přece nemusela ptát. 

 Z předchozího odstavce je pravděpodobně jasné, že tématem mé diplomové práce 

jsou tzv. bezdoplatkové zóny. Toto pojmenování zkoumané problematiky není žádným 

oficiálním termínem. Jedná se o označení, jehož používání se ustálilo v médiích pro 

v zákoně o hmotné nouzi definované opatření obecné povahy vyhlašující oblasti se 

zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů omezující výplatu dávky doplatek na 

bydlení. Vzhledem k délce oficiálního označení je logické, proč se přezdívka 

„bezdoplatkové zóny“ v médiích uchytila. Ze stejného důvodu ji budu v předkládaném textu 

používat i já. A to i přes skutečnost, že jsem v průběhu provedeného výzkumu zjistila, že 

lokální aktéři toto označení příliš nepoužívají. V praxi se nejčastěji používá zkratka dané 

vyhlášky, skrze kterou se zóny vyhlašují, tedy OOP (opatření obecné povahy). Ještě častěji 

pak zkomolenina této zkratky – „óópéčko“, příp. „óópéčka“. Opatření obecné povahy však 

nemusí vyhlašovat pouze zóny bez doplatků, používá se třeba pro omezení pohybu v lese při 

těžbě dřeva apod. Proto jsem se rozhodla využívat více přezdívku z médií. 

 V době, kdy jsem si téma práce vybírala, byly bezdoplatkové zóny relativní novinkou 

a teprve se očekávalo, jak se projeví (příp. zda se nezruší). Proto jsem se tehdy rozhodla, že 

bude tato práce primárně přehledová. Mou motivací bylo pochopit, o co vlastně v kontextu 

zón jde na celostátní i lokální úrovni, a to za pomoci veřejně politických teorií. 
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2 Vymezení výzkumného problému 

2.1 Představení tématu a vybraných teorií 

Středobodem této práce je tzv. opatření obecné povahy vyhlašující oblasti se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o opatření, které mohou města a obce České 

republiky vyhlašovat, pokud chtějí v určité lokalitě omezit výplatu jedné z dávek pomoci 

v hmotné nouzi, tzv. doplatku na bydlení. Pro opatření se vžilo také označení bezdoplatkové 

zóny. Označení popisovaného problému jako „bezdoplatkových zón“ je přitom konstruktem 

praxe, pojmenováním často užívaným médii a vystihujícím podstatu regulace. Nejedná se 

tedy o oficiální termín specifikovaný zákonem, ale o upravené pojmenování či přezdívku 

pro zkoumaný jev – omezení doplatku na bydlení v určitých zónách. Pokud jsou vyhlášeny, 

v určené oblasti pak zmíněný doplatek mohou pobírat pouze ti, kterým byl schválen ještě 

před vyhlášením opatření. Všem, kteří by si o danou dávku zažádali až poté, přiznána 

nebude. A to ani lidem, kteří v dané oblasti žili již před jejím vyhlášením, a kteří se jen 

přestěhovali v rámci lokality. Stejně tak bude doplatek na bydlení odejmut, pokud člověku 

vypršela nájemní smlouva na adrese, s kterou si o doplatek žádal.  

Doslovně je to v zákoně č.111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi uvedeno 

následovně: „Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než obytný prostor 

podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d. Ustanovení věty 

první se nepoužije na případy, kdy vlastnické právo nebo právo na užívání bytu, jiného než 

obytného prostoru podle odstavce 6 věty první nebo ubytovacího zařízení vzniklo před 

vydáním opatření obecné povahy podle § 33d.“ (§ 33, (9).  

A dále pak přímo ve zmíněném paragrafu 33d: Oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů:  

(1) Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně 

nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se tato místa 

nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů (dále jen „opatření obecné povahy“). Žádost musí obsahovat: 

a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, a 

b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; za sociálně 

nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy 

působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.  
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(2) Pověřený obecní úřad na základě žádosti podle odstavce 1 připraví návrh opatření 

obecné povahy. Pověřený obecní úřad projedná návrh opatření obecné povahy s Policií 

České republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu 

narušování veřejného pořádku, s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu 

zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti. 

(3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat pouze vlastníci nemovitostí, 

které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy. 

(4) Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím  

k výsledkům projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se  

v místech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně nežádoucí 

jevy nevyskytují, vydá opatření obecné povahy. 

(5) Pověřený obecní úřad zruší opatření obecné povahy, požádá-li o to obec, jež podala 

žádost na jeho vydání. 

(6) Žádosti podle odstavců 1 a 5 podává obec v samostatné působnosti. 

Tento nástroj, který mělo začátkem roku 2020 zavedeno přes padesát samospráv 

(Švihel, 2020) a další to měly v plánu, je možné využívat od 1. června 2017, kdy vešla 

v účinnost novela zákona o hmotné nouzi, která ho, mimo jiné, zahrnovala (Naušová, 2017). 

Do zákona se dostal jako pozměňovací návrh, který již od počátku budil zájem. Ač totiž měl 

podporu Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny1, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (MPSV) se od něj distancovalo a nedoporučující stanovisko vydaly 

všechny senátní výbory, včetně ústavně-právního (Romea.cz, 2017). A i po svém schválení 

a zavedení budil a stále budí rozdílné reakce. Od těch pozitivních ze strany některých 

starostů, až po ústavní stížnost skupiny senátorů a kritiku (nejen) organizací poskytujících 

sociální služby (např. Zieglerová, 2017).  

Vzhledem k nastíněnému pozadí představovaného opatření a k němu se vztahujícím 

různícím se názorům, se téma jeví jako zajímavé pro hlubší analýzu. Jistě, každá nová 

legislativní úprava má své příznivce i odpůrce, těžko bychom hledali takovou, která je 

jednomyslně přijímána jak zákonodárci napříč politickým spektrem, tak veřejností. Není 

však už tak časté, že by se tábory příznivců a odpůrců setkaly u Ústavního soudu, jako tomu 

je v tomto případě. Že to, co jedni vidí jako jedinou možnou cestu v současném systému, je 

 
1  Sněmovní tisk 783, Novela z. o pomoci v hmotné nouzi, 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=783 
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pro druhé omezením lidských práv, případně nic neřešícím populistickým gestem 

směřujícím k elektorátu.  

Tato práce si ale neklade za cíl rozhodnout, na čí straně je pravda, nechce ani radit 

Ústavnímu soudu, jak táhnoucí se spor rozsoudit. Tím hlavním zde bude komplexní náhled 

na problematiku. Vzhledem k tomu, že práce vzniká na poli veřejné politiky jako vědního 

oboru, zaměří se na téma v jejích intencích a skrze její rámec. Konkrétně tedy na téma tzv. 

bezdoplatkových zón, jak bývají lokality, kde bylo zkoumané opatření zavedeno, lidově 

nazývány, pohlédne v rámci rovin veřejné politiky – policy a politics. I když jsou v rámci 

veřejné politiky definovány tyto roviny tři, na tu nejobecnější, rovinu polity, sledující obecné 

ukotvení a strukturálně funkční rámec procesu (Potůček 2015: 11) se práce zaměřovat 

nebude. Dalo by se sice spekulovat o tom, zda by nemohlo být zkoumané opatření chápáno 

jako vykročení směrem ke změně sociálního systému, byly by to ale úvahy značně amorfní, 

a ne příliš relevantní, vzhledem k tomu, že se do již existujícího novelizovaného zákona 

dostalo jako pozměňovací návrh. Mnohem patřičnější je tedy zaměřit se na roviny nižší. 

Nejprve na rovinu policy, chápanou jako to, co česky nejčastěji nazýváme politikou – 

strategii politického konfliktu a konsenzu (ibid.). V našem případě půjde o vyjednávání 

a ustanovování zkoumaného opatření, se zaměřením se na mapování vývoje problematiky 

skrze analýzu médií a studium materiálů. Zjednodušeně půjde  

o zacílení na období před zavedením opatření do praxe. Nelze ale říci, že tímto bodem by 

bylo jednání na rovině policy ukončeno. Vyjednávání některých jejích bodů pokračuje 

paralelně se zaváděním opatření. Na praktickou stránku věci se následně zaměříme skrze 

náhled z roviny politics neboli politického procesu kooperace, střetávání a vyrovnávání 

zájmových konfliktů aktérů skrze politické instituce (ibid.). Konkrétním příkladem 

představeným v této práci bude zavádění bezdoplatkových zón ve středočeském Kladně. 

S náhledem z těchto rovin souvisí také výběr teorií, s kterými bude v předkládaném 

textu pracováno. Jak bylo řečeno, na úrovni policy se jedná o ustanovování a vyjednávání 

pravidel a strategií, proto se jako vhodné jeví teorie fází veřejně politického procesu, 

s jejichž pomocí lépe analyzujeme politický vývoj opatření. Dále teorie nastolování agendy 

zaměřující se na skutečnost, jak udělat z problému téma hodné projednávání. V podobném 

stylu bude užitečná také teorie tří proudů, zkoumající specifikaci problému  

a pojmenovávání, co daným problémem vlastně je. Tento náhled bychom obecně mohli 

označit také jako rovinu prosazování daného opatření. V rámci obou nastíněných úrovní 

(policy i politics) pak jednoznačně podněcuje zvědavost a vyzývá k analýze rovina 
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diskurzivně interpretační, zaměřená konstruktivisticky nejen na popis samotného procesu, 

ale také, a hlavně, na jeho smysl a významy. Těch bývá často více, než se na první pohled 

může zdát. Jejich dešifrování je pak samozřejmě o to složitější.  

Teorií, která je oboru veřejné politiky paradigmaticky vzdálenější než výše zmíněné, 

avšak ve vztahu ke zkoumanému tématu bezdoplatkových zón velmi relevantní, je teorie 

sociálního vyloučení/sociální exkluze. Je záhodno ji nevynechat hlavně z toho důvodu, že 

bezdoplatkové zóny jsou často vyhlašovány v místech označovaných jako sociálně 

vyloučené lokality. Ty bývají spojovány nejen s problematikou bydlení, které by se mohlo, 

vzhledem k vyhlašování daného opatření, zdát stěžejním, ale i s velkým počtem dalších 

problémů. Dávka doplatek na bydlení, jejíž vyplácení vyhlášení zón omezuje, je navíc 

dávkou hmotné nouze. To znamená, že je dávkou chudinskou, určenou těm nejchudším 

lidem. V souvislosti s touto skutečností je v kontextu bezdoplatkových zón často zmiňovaný 

tzv. obchod s chudobou, který dále v textu také nezůstane opomenut. 

2.2 Cíl práce 

Na základě výše nastíněné situace je hlavním cílem této práce komplexně zmapovat  

a představit vývoj problematiky opatření obecné povahy vyhlašující oblasti se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů. A to jak na obecné celostátní úrovni, tak na úrovni 

vybrané lokality.  

Výzkumné otázky vztahující se k takto definovanému cíli dále rozvíjejí jeho podstatu 

a vztahují se k legislativní povaze zkoumaného opatření i jeho následnému přijetí. Jsou 

položeny následovně: V jakém kontextu byla politika uvedena v platnost? Jaká jsou pravidla 

pro její aplikaci? A jaký je její následný život? 

Dílčím cílem práce je pak představení vybraných teorií a nahlédnutí na výzkumný 

problém jejich optikou.  

Ve vztahu k práci úmyslně nejsou stanoveny žádné hypotézy z důvodu vyvarování se 

tendencí k jejich podvědomému naplňování. 
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3 Uvedení do kontextu: důležité milníky na cestě k zónám 

Než se pustíme do analýzy zkoumaného opatření, je záhodno představit si situaci  

a skutečnosti, které vyhlášení dané zákonné úpravy předcházely a v jejichž kontextu se 

pohybuje. Jedná se o vytyčení důležitých milníků v rámci směřování k zónám  

i představení několika klíčových aktérů. 

Cesta k zónám samozřejmě nebyla přímočará a jejich vznik nelze chápat jako 

nevyhnutelné vyústění logického vývoje. Vhodněji se jeví dívat se na ně jako na reakci určité 

názorové skupiny na změny ve společnosti, která si je určitým způsobem definovala. 

Nahlédneme-li na problematiku chronologicky, nabídne se možnost popsat danou cestu 

skrze sled událostí. V české společnosti se toho v rámci polistopadového vývoje mnoho 

změnilo, nově začalo být tématem např. bezdomovectví nebo nezaměstnanost. A v určitém 

bodě došla tehdejší politická reprezentace k názoru, že „nové“ problémy je možné řešit 

legislativně, skrze ustanovení nového zákona a sociálních dávek. Tak vznikl nejprve 

příspěvek a následně doplatek na bydlení, na který zóny reagují. Proto zde na začátek bude 

představena úroveň legislativy, konkrétně již zmíněný zákon č.111/2006 Sb. o pomoci 

v hmotné nouzi, v jehož paragrafu 33 jsou v současnosti bezdoplatkové zóny ustanoveny. 

Nejde však pouze o obsahovou specifikaci zákona, ale i o jeho historický vývoj  

a jednotlivé novelizace a úpravy. Ty se totiž výrazně promítly do všeobecného vnímání 

statutu hmotné nouze a představ o způsobu jejího řešení. Regulace doplatku na bydlení skrze 

bezdoplatkové zóny tak vzešla z jejich podhoubí.  

Dalším takovým bodem a reakcí na změny, kterou tato kapitola představí, je v tomto 

kontextu také posuzování role úřadu práce. A to jak obecně, jako instituce zabývající se 

kontrolou nad ne/zaměstnaností obyvatelstva, tak i konkrétně Úřadu práce ČR jako instituce 

vyplácející v současné době nepojistné sociální dávky včetně doplatku na bydlení. Ani úřadu 

práce se nevyhnuly v průběhu let změny, a to v jeho struktuře i náplni práce, což se nedotklo 

pouze jeho samotného, ale i všech dalších aktérů, kteří se v problematice pohybují. Tyto 

změny hrají významnou roli na cestě k bezdoplatkovým zónám. 

Nelze opomenout ani rovinu obcí, které jsou v tématu samozřejmě jedněmi 

z nejvýznamnějších postav. Některé z nich své zájmy řeší v rámci Svazu měst a obcí, který 

mívá silné slovo při prosazování právních úprav v Poslanecké sněmovně (Zieglerová, 2019, 

s. 23). 

Podstatné je pak rozebrat také téma tzv. obchodu s chudobou, jež se se vším výše 

zmíněným pojí a v souvislosti s dávkami pomoci v hmotné nouzi bývá často zmiňováno jako 
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příčina i důsledek problémů souvisejících s tématy bydlení, chudoby, či sociálního 

vyloučení. Jeho definice však není nijak oficiálně ustanovena, což zapříčiňuje, že je výklad 

termínu často proměnlivý.  

3.1 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a jeho proměny a souvislosti 

Zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi byl schválen 14. března 2006 a účinnosti 

nabyl 1. lednem 2007, společně se zákonem č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním 

minimu (Břeská, 2019, s. 27). Oba zmíněné zákony předložila tehdejší vláda Jiřího Paroubka 

(ČSSD) skrze zástupce navrhovatele – ministra práce a sociálních věcí2, kterým byl v té době 

Zdeněk Škromach (taktéž ČSSD) (MPSV, 2019). Nový zákon úplně nahradil původní zákon 

o sociální potřebnosti.  

3.1.1 Zákon o sociální potřebnosti 

 Onen zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, stejně jako jeho zde probíraný 

nástupce, definoval tzv. 3. pilíř českého systému sociálního zabezpečení, tzv. sociální 

pomoc. Tu lze chápat jako nejspodnější část záchytného trychtýře a předchází jí státní 

sociální podpora a sociální pojištění (Krebs, 2010, s. 177-179). Sociální pomoc přichází na 

řadu v případě, kdy i přes využití dvou předchozích pilířů nelze u žadatele zabránit vzniku 

sociální události, jako např. sociálního vyloučení (ibid.). Skrze ni poskytované sociální 

dávky bychom tedy mohli označit jako chudinské. Sociální potřebnost, později nahrazená 

pojmem hmotná nouze, pak byla v příslušném zákoně České národní rady z 6.11.1991 

definována hned v prvním paragrafu následujícím způsobem: „Občan se považuje za 

sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených 

zvláštním zákonem3 (dále jen "částky životního minima") a nemůže si tento příjem zvýšit 

vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním 

přičiněním.“ (Zák. č. 482/1991 Sv, §1, odst. 1). Po případném splnění podmínek mohli lidé 

žádat jednorázovou, nebo měsíčně se opakující peněžitou, nebo věcnou dávku sociální péče. 

Při neplnění vyživovací povinnosti nepečujícím rodičem pak mohl pečující rodič zažádat 

také o příspěvek na výživu dítěte. Mimo uznání osoby jako sociálně potřebné se při žádání 

posuzovaly také celkové majetkové a sociální poměry. Přidělení jednorázové dávky záleželo 

na správním posouzení sociálních pracovníků. Tento typ dávky se v novém zákoně o hmotné 

 
2  Sněmovní tisk 1063. Vl. n. z. o pomoci v hmotné nouzi – EU [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1063 

3  Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu 
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nouzi částečně proměnil na dávky mimořádné okamžité pomoci. Příspěvek na výživu dítěte 

byl, údajně pro netransparentnost a obtížnou vymahatelnost, zrušen úplně (Chmelař, 2011, 

s.20-21).  

3.1.2 Zákon o životním a existenčním minimu 

 Nová právní úprava se od té původní nelišila pouze změnou typologie dávek, ale 

hlavně způsobem výpočtu jejich výše skrze navázání nejen na životní, ale i na úplně nové 

existenční minimum, ustanovené již zmíněným zákonem č. 110/2006 Sb. Životní minimum, 

s kterým bylo v české právním systému pracováno již od roku 1991, se vztahuje k hranici 

minimálních peněžních příjmů fyzických osob zajišťujících výživu a další základní potřeby. 

Kdežto v té době nově uzákoněné existenční minimum je přísnější  

a odkazuje k hranici příjmů nezbytných k zajištění výživy a dalších základních osobních 

potřeb zabezpečujících samotné přežití. Bez zajímavosti rozhodně nezůstává skutečnost, že 

ani jeden z těchto institutů nepočítá s náklady na bydlení (Břeská, 2019, s. 27-28). S úpravou 

legislativy vztahující se k výpočtu životního minima a zavedením existenčního minima pak 

s účinností nového zákona životní minimum paradoxně celkem výrazně pokleslo. Zatímco 

pro jednotlivce to byla v roce 2006 částka 4420 Kč na měsíc, od 1.1.2007 šlo již o 3126 Kč. 

Měsíční existenční minimum bylo vypočteno na 2020 Kč4. Dopad na sociální dávky ale 

údajně nebyl tak výrazný, vzhledem k tomu, že se změnou popisovaných částek se proměnil 

také způsob výpočtu nároku na jednotlivé dávky (Zámečník, 2006). Životní ani existenční 

minimum nepodléhá valorizaci a je zvyšováno dle určených pravidel nařízením vlády. Proto 

se ani během následujících let příliš nenavyšovalo. V době vzniku této diplomové práce 

proběhla poslední úprava uvedené částky, a to k 1.4.2020. Třináct let po zavedení 

popisované právní úpravy je měsíční výše životního minima jednotlivce 3860 Kč, existenční 

minimum jednotlivce je pak 2490 Kč na měsíc (MPSV, 2020b).  

3.1.3 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a jeho úpravy 

Jak bylo zmíněno již výše, zákon o pomoci v hmotné nouzi, na který se tato podkapitola 

zaměřuje primárně, vešel v účinnost 1.1.2007 a v některých svých aspektech navazoval na 

zákon o sociální potřebnosti. V porovnání s ní je stav hmotné nouze definován v zákoně 

mnohem podrobněji. Do základní definice se jako hranice pro určení tohoto stavu, kdy osoba 

„nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo  

 
4  Vhodné je také podotknout, že zmíněné částky se proměňují dle charakteru domácnosti a počtu 

jejích členů. Pro ilustraci zde však postačí příklad jednotlivce. 
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z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních 

podmínek je tak vážně ohroženo.“ (zák. č.111/2006 Sb., část první, § 2, odst. 2), dostává 

namísto životního minima částka živobytí. Její výpočet se v jednotlivých případech liší. 

V principu se ale vždy jedná o částku existenčního minima, různými způsoby navýšenou, 

dle toho, jak to zákon ustanovuje v paragrafech 24 a 25. Částka živobytí následně podmiňuje 

nárok na jednotlivé dávky. 

 První a základní dávkou pomoci v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí. Ten 

v podstatě nahradil původní dávku sociální péče. Obecně lze konstatovat, že skrze něj je 

osobám, kterým je přidělen, dorovnáván příjem alespoň do částky živobytí. Ta je, jak bylo 

popsáno, stanovována individuálně, takže i výše příspěvku na živobytí se různí. Dle zákona 

na něj mají nárok osoby, jejichž příjem nedosahuje ani částky živobytí. Doslovně to popisuje 

paragraf 21 příslušného zákona zabývající se podmínkami nároku na příspěvek následovně: 

„(1) Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. a), 

jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky 

živobytí posuzovaných osob. (2) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více 

společně posuzovaných osob, náleží příspěvek na živobytí jen jednou, a to osobě určené na 

základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné 

nouzi, který o příspěvku na živobytí rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na živobytí 

přizná.“ (zák. č.111/2006 Sb., část třetí, hlava I, §21). 

 Další v pořadí a zároveň nejdůležitější dávkou pro obsah této diplomové práce je ta, 

která byla v systému úplně nová. Jedná se o doplatek na bydlení. Do soustavy byl přidán 

pravděpodobně i vzhledem ke skutečnosti nastíněné výše v tomto textu, a sice nezahrnutí 

nákladů na bydlení do částek životního a existenčního minima (Chmelař, 2011, s. 23). 

Potřeba takové dávky se vyjevila i přesto, že v systému sociálního zabezpečení už se jedna 

dávka určená na bydlení nachází, a to příspěvek na bydlení v rámci státní sociální podpory. 

Výrazně odlišná pravidla pro jeho přidělování však způsobují, že často nepostačuje ke krytí 

nákladů, příp. není žadatelům vůbec přiznán (Břeská, 2019, s. 69). Příkladem takové situace 

je např. podmínka trvalého bydliště v místě pro přidělení příspěvku na bydlení, příp. povaha 

prostoru, kam je vyplácen. Podmínkou přiznání nároku na doplatek je opět hmotná nouze 

žadatele, dále přidělení příspěvku na živobytí a také písemný doklad  

o užívání bytu. To vše je upraveno v hlavě II příslušného zákona, paragrafy 33–35. Dle 

MPSV je za doplatek chápána „dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními 

příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit 



 

 

12 

odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení 

odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených  

a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí5.“ I v případě naplnění 

těchto základních podmínek však nemusí být v současné době doplatek přidělen, a to 

v případě, že se „byt, jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací 

zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené 

opatřením obecné povahy podle § 33d.“ Tato možnost se dostala do zákona až v roce 2017 

skrze novelu zákona č.98/2017 Sb. (Břeská, 2019, s. 77-78) a je jádrem této diplomové 

práce. Proto bude později diskutována ještě podrobněji. 

 Poslední dávkou je tzv. mimořádná okamžitá pomoc, která funguje na podobném 

principu jako původní jednorázová dávka sociální péče. V rámci zákona o pomoci v hmotné 

nouzi je ale fakticky specifikována dle důvodů, které by měla napomoci řešit (příp. vyřešit). 

Konkrétní vytipované situace jsou pak uvedeny přímo v názvu dané žádosti. Bylo určeno 6 

možností, kterými jsou:  

1. mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví; 

2. mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné mimořádné události;  

3. mimořádná okamžitá pomoc z důvodu potřeby úhrady jednorázového výdaje;  

4. mimořádná okamžitá pomoc na náhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou 

nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby;  

5. mimořádná okamžitá pomoc na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním 

nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností 

souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; 

6. mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení sociálním vyloučením. 

Nárok na dávku vzniká dnem jejího přiznání na základě správního uvážení a měla by být 

vyplacena bezodkladně (ibid. s. 84-89). 

 Zákon o pomoci v hmotné nouzi vzbuzuje již od svého vyhlášení četné kontroverze. 

Že se jedná o tematiku, která je často skloňována nejen médii, ale hlavně politiky, dokazují 

i časté novelizace tohoto zákona – od jeho zavedení bylo vydáno již 30 verzí jeho znění6. 

Kritizován byl hned zpočátku nabytí účinnosti, a to především z důvodu, že byl schválen jen 

tři měsíce před novými volbami do poslanecké sněmovny, ve kterých vyhrály strany, které 

byly při schvalování zákona v opozici. Nová vláda s ministrem práce a sociálních věcí 

 
5  https://www.mpsv.cz/-/doplatek-na-bydleni 

6  Zákony pro lidi, 2020, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111/historie 
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Petrem Nečasem (ODS) označovala sociální systém jako příliš štědrý a rozhodla se zaměřit 

na šetření a efektivitu (Mertl, 2017, s. 130). Následné úpravy byly zaměřeny na změny 

v posuzování nároku na sociální pomoc, adresnější přidělování dávek/krácení sociální 

pomoci, aktivizaci nezaměstnaných, zavedení penalizace (ibid, s. 142). Příkladem může být 

např. zavedení výplaty části dávek ve formě poukázek7 (MPSV, 2008, s. 26 a 45). 

V započaté sociální reformě pokračovala  

i následující volená8 vláda, ve které  Petr Nečas povýšil na post premiéra a mistrem práce a 

sociálních věcí se stal Jaromír Drábek (TOP-09). Ten prohlásil, že se chce zaměřit hlavně 

na úspory a boj proti zneužívání systému (Plívová 2010). Započatý diskurz byl ovlivněn jak 

pravicovým směřováním vládnoucích stran, tak klimatem celosvětové ekonomické krize, 

nastalé po roce 2008. K nejvýraznějším změnám, které se dotkly  

i hmotné nouze, patřilo zavedení kritizovaných a později zrušených sKaret pro výplatu 

sociálních dávek a transformace soustavy úřadů práce (Mertl, 2017, s. 158). Ta bude 

rozebrána v následující podkapitole. 

 Představené období dvou pravicových vlád označuje politolog Jiří Mertl (2017) za 

započetí éry tzv. welfare surveillance v rámci sociálního systému České republiky.  

A poukazuje tak na změnu v principiálním přístupu k sociální politice. Tento pojem, do 

češtiny teoreticky přeložitelný jako „sledování v rámci sociálního systému/přerozdělování 

společenského bohatství“, odkazuje ke „sledování a kontrole lidí ve špatné životní situaci 

žádajících o pomoc, za účelem jejich disciplinarizace“ (ibid., s. 104). Jako příklad lze 

v popisovaném kontextu využít již výše zmíněné kladení důrazu na efektivitu  

a ekonomičnost celého systému, byrokratickou kontrolu, aktivizační programy, příp. dosud 

nezmíněnou veřejnou službu. Tento mechanismus se obecně označuje jako workfare neboli 

podmínka odpracování sociální pomoci (ibid. s. 110-111). 

 S pádem těchto vlád však úpravy zákona o hmotné nouzi neskončily. Za zmínění 

rozhodně stojí např. tzv. Stanjurův přílepek z roku 2014 (Šplíchal 2018), pojmenovaný dle 

navrhovatele opatření, poslance Zbyňka Stanjury z ODS. Ten dával obcím moc rozhodovat 

o tom, komu bude přidělena dávka doplatku na bydlení. Tato novela měla údajně zamezit 

nadsazování cen nájmů v ubytovnách, které byly hrazeny právě doplatkem. Proti této změně 

se však zvedla vlna kritiky upozorňující na skutečnost, že plošné odmítání dávky vede 

k nárůstu bezdomovectví. Proto byl tento krok nadcházející rok zrušen. Obzvláště výživný 

 
7  Což bylo později zrušeno a v roce 2017 zase zavedeno, viz níže. 

8  V letech 2009-2010 působila tzv. úřednická vláda premiéra Jana Fischera. 
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byl, co se do počtu úprav zákona o pomoci v hmotné nouzi týká, rok 2017. V tomto roce 

byly totiž prosazeny hned čtyři, veřejností i neziskovými organizacemi působícími v oboru, 

velmi kritizované změny. Znovuzavedení výplaty části dávek v poukázkách byla první 

z nich a dotkl se jí i celkem výrazný mediální zájem (iRozhlas.cz, 2018). Hlavním úskalím 

této úpravy byl fakt, že za vydané stravenky nelze nakupovat ve všem obchodech, 

obchodníci na ně často nevrací, a klienti tak mohou být kráceni na svých právech, navíc 

skrze stravenky snadno rozpoznatelní a zesměšňovaní. Úmysl omezit zneužívání dávek se 

minul účinkem, vzhledem k tomu, že se objevily případy, kdy lidé stravenky nevýhodně 

vyměňují za peníze 

u překupníků (Charita ČR a EAPN ČR 2018: 4-6). I tato novela byla později upravena 

(Glosar, 2014). Dalším úpravou z roku 2017 je navázání veřejné služby na dlouhodobé 

pobírání dávek hmotné nouze. V případě, že někdo pobírá dávky hmotné nouze déle než  

6 měsíců, musí vykonávat veřejnou službu, jinak jsou dávky kráceny. Problém je však v tom, 

že veřejná služba je Úřadem práce, který má správu na starosti, definována jako příležitost, 

nikoliv jako povinnost, takže některé úřady veřejnou službu ani nenabízejí (Charita ČR 

a EAPN ČR 2018: 6-7). Do seznamu problematických novel se pak řadí také „zastropování“ 

doplatku na bydlení u nestandardních forem bydlení cílící na omezení obchodu s chudobou 

např. na ubytovnách, což však omezuje příjmy lidí, a tak potažmo  

i možnosti najít si bydlení jiné, navíc je to diskriminuje vůči lidem žijícím v běžném bytě 

(ibid.: 7-8). Poslední úprava zákona v roce 2017, která zde ještě nebyla zmíněna, je meritem 

věci celé této práce. Jedná se totiž o novelu nabývající účinnosti od 1. června 2017, jejíž 

podstatou je umožnění vyhlášení právě oněch bezdoplatkových zón (Řezníček, 2017). 

3.2 Transformace Úřadu práce  

Významný milník v problematice doplatku na bydlení znamenala transformace soustavy 

úřadů práce, realizovaná v rámci sociální reformy ministra Drábka proběhlé v letech 2011 a 

2012. Podobně jako ostatní kroky provedené v rámci reformy, i tento byl odůvodněn 

zjednodušením systému, rozšířením možností kontroly, úsporami a efektivnějším 

fungováním nejen samotné instituce, ale i celého sociálního systému a také větším 

komfortem pro klienty. Reforma byla rozdělena do pěti pilířů. Transformace úřadů práce 

byla upravena hned v tom prvním a byla nástrojem pro sjednocení výplaty nepojistných 

dávek sociální ochrany. Ty měl mít nyní kompletně na starosti jediný orgán – 

zcentralizovaný Úřad práce ČR. (Plívová, 2011, s. 1-2).  
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 Institut úřadu práce není ryze českým specifikem. V problematice zaměstnanosti 

jsou podobné ústavy podstatnými aktéry jak ve všech evropských zemích, tak i v zemích na 

ostatních kontinentech. Nejčastěji mají povahu veřejné agentury zaměřující se na tři základní 

služby, a sice zprostředkování zaměstnání, vykonávání aktivní politiky zaměstnanosti (v 

českém kontextu označováno zkratkou APZ) a mapování a zajišťování informací o trhu 

práce. Tato agenda je pro ně klíčová. Mnohem menší procento zemí se zaměřuje také na 

podporu v nezaměstnanosti, jedná se převážně o evropské státy, ale ani  

u nich to není automaticky pravidlem (OECD, 2016, s. 33–37). Česká republika je tedy 

v tomto kontextu spíše výjimkou. 

 Pro potřeby této práce není podrobná geneze institutu úřadů práce v českém kontextu 

napříč staletími podstatná. Stručně tedy jen pro ilustraci nastiňme její historické obrysy. 

Zprostředkovny práce zde fungovaly již za Rakouska-Uherska. Po vzniku Československa 

byla vybudována síť státních zprostředkoven, jejichž počet se měnil dle aktuální potřeby. 

Se změnou režimu po roce 1948 byla zavedena politika plné zaměstnanosti a zákonná 

povinnost pracovat. Politika zaměstnanosti byla plně podřízena ekonomice. Nábor a 

organizaci pracovních sil měly na starost tzv. odbory pracovních sil, které fungovaly v rámci 

okresních národních výborů. Pracovní síly byly ve velké míře směřovány do těžkého a 

strojírenského průmyslu (Hiekischová, 2018, s. 82). Důsledky takto nastaveného systému 

můžeme sledovat doposud. Celkem výrazně se promítají i do sociálních problémů, s kterými 

se potýká současná česká společnost a věnovat se jim budou následující kapitoly této práce, 

zejména ty zabývající se obchodem s chudobou  

a sociálním vyloučením.  

 Rok 1989 se svými událostmi byl logicky nejvýraznějším mezníkem a absolutní 

změnou ve vývoji české politiky nezaměstnanosti i soustavy úřadů práce. Současný Úřad 

práce ČR vznikl v roce 1990 přijetím opatření předsednictva České národní rady  

č. 306/1990 Sb.  O dva roky později, 1.2.1992 pak vešel v účinnost zákon  

o nezaměstnanosti. V těchto zákonných mantinelech začalo fungovat nejprve 76, se vznikem 

okresu Jeseník v roce 1996 pak 77 úřadů práce. Se zavedením krajů v roce 2003 pak bylo 14 

z nich pověřeno činností tzv. krajského koordinátora politiky zaměstnanosti.  

O rok později předaly obce s rozšířenou působností9 (ORP) úřadům práce agendu Státní 

sociální podpory (Úřad práce ČR, 2019). I když se jednalo o poměrně výraznou změnu, 

 
9  Dávky SSP původně vyplácely okresní úřady, po jejich zrušení přešly na ORP. 
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v podstatě největší od založení soustavy úřadů práce, proběhla údajně relativně v poklidu 

(Hiekischová, 2018, s. 91-92). 

 V inkriminovaných letech 2011 a 2012 se úřad práce proměnil ve dvou 

nejzásadnějších rovinách. První z nich se týkala změny organizační struktury a uspořádání. 

Zatímco do té doby, jak bylo již zmíněno, fungovalo 77 úřadů jako samostatné organizace, 

později s krajským koordinátorem, se zavedením zákona č. 73/2011 Sb. O Úřadu práce 

České republiky vznikl jeden centrální úřad v čele s generálním ředitelem/ředitelkou. 

Centrále podléhá 14 krajských poboček a jim pak jednotlivá kontaktní pracoviště (Úřad 

práce ČR 2019). V porovnání s dřívějším stavem tak již jednotlivé pobočky/kontaktní 

pracoviště neměly vlastní právní subjektivitu, z bývalých ředitelů/ředitelek se stali vedoucí 

pracovišť, zrušily se finanční úseky atd. (Hiekischová, 2018, s. 98-100). Druhá rovina 

proměny byla obsahová a spočívala, mimo jiné, ve vytvoření tzv. jednotného výplatního 

místa a s ním související delimitaci pracovníků (ibid., s. 100-101). Zatímco dříve se výplata 

nepojistných dávek sociální ochrany dělila mezi úřad práce, obecní úřad a obecní úřad 

s rozšířenou působností, nově si pro dávky do instituce původně zaměřené hlavně na politiku 

zaměstnanosti, začali chodit také lidé s postižením nebo v hmotné nouzi (Plívová 2011, s, 2; 

Hiekischová, 2018, s. 101). 

 A právě popisovaný přesun výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi z obecních úřadů 

na úřad práce bývá často, i když třeba z rozdílných pozic, chápán jako příčina sociálních 

problémů, případně i jako důvod potřeby a vzniku bezdoplatkových zón (např. Zieglerová, 

2019). Jako problematické bývá nejvíce tematizováno omezení sociální práce, kterou lze 

chápat jako specializovanou aktivitu zaměřenou na pomoc a podporu lidem při zvládání 

obtížných situací. V praxi jde o sociální šetření, monitoring a depistáže, uskutečňování 

sociálního poradenství, služeb či dávek (Hiekischová 2018, s. 101-102). Kritika změny 

souvisí s nedostatkem pracovníků a času, a také s neznalostí kontextu  

a prostředí klientů a klientek žádajících o dávky. Takový názor vychází z řad odborné 

veřejnosti, zástupců státní správy i samosprávy. V rámci mnou provedených rozhovorů to 

za zásadní milník označili všichni zástupci samospráv. K problematickému průběhu sociální 

reformy se vyjádřili také další respondenti, a to i ti ze státní správy. V problematice sociální 

práce jde o to, že na vyplácení dávek hmotné nouze je přímo navázáno její vykonávání, což 

měl původně na starosti obecní úřad. S popisovanou změnou přišly obce o nástroj, kterým ji 

mohly podmiňovat. Obcím tak „zbyla“ agenda sociálně právní ochrany dětí, sociální 

prevence a zřizování a provozování sociálních služeb (Kaczor, 2015, s 51-52). Z této agendy 
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však např. sociálně právní ochranu dětí poskytují pouze obce s rozšířenou působností. A tak 

v některých malých obcích dokonce docházelo  

i k takovým krokům, že se rozhodly svůj sociální odbor zrušit úplně (Zieglerová, 2019,  

s. 23). Část pracovníků z obecních úřadů se přesunula na Úřad práce a s těmi z obecních 

úřadů měli nadále spolupracovat, což se ale ne vždy dělo. Nehledě na to, že tato spolupráce 

byla doporučující a částečně na dobré vůli obou pracovišť, spadalo pod úřad práce najednou 

o mnoho více klientů než ve stejné agendě původně pod obce, což logicky přinášelo větší 

vytíženost, více byrokracie, anonymizaci a méně času na sociální práci (Hiekischová, 2018, 

s. 101-102). Tomuto tématu se ve své disertační práci věnuje také zde několikrát citovaná 

Michaela Hiekischová (2018), která, v kontextu teorií selhání  

a úspěchů veřejných politik, označuje organizační reformu úřadů práce jako jednoznačné 

selhání. V práci se snaží zmínit i některá pozitiva, jako např. odpolitizování rozhodovacího 

procesu, jednotné metodické vedení, či zlepšení komunikace v rámci sekcí úřadu. Negativní 

vnímání ale v jejím výzkumu výrazně převažuje (ibid., s. 172). I já jsem se během mého 

výzkumu setkala s názorem, že převod výplaty dávek na státní Úřad práce byl principiálně 

správný, protože přerozdělované dávky byly státní vždy, a problém byl hlavně 

v nekoncepčním provedení novely. Koneckonců, s tímto nápadem nepřišel ministr Drábek 

jako první. Předtím to zvažovala nejen vláda Mirka Topolánka, ale už i vláda Stanislava 

Grosse v roce 2005 (ibid., s. 94). Do roku 2011 však tyto úmysly zůstávaly pouze 

v odkladišti nerealizovaných úvah. 

3.3 Obce a jejich záměry 

Jak je zřejmé z předchozí podkapitoly, vztah státu a obcí, a tedy určitou spolupráci státní 

správy a samosprávy v sociální oblasti, reforma z roku 2011 příliš nepodpořila. Obce nabyly 

dojmu, že s převodem výplaty dávek hmotné nouze přišly o zásadní nástroj na ovlivňování 

sociální politiky na svém území.  

 K tématu vztahu státní správy a samosprávy je záhodno objasnit ještě termíny 

týkající se působnosti státu a samospráv. Zákon o obcích určuje působnost dvojí, a sice 

samostatnou a přenesenou. Ač totiž obce vystupují jako samosprávy, částečně vykonávají 

také výkon správy státní, což ale občané často nerozlišují (Ochrana, Půček a Špaček, 2015, 

s. 190). V rámci sociální politiky to byla před rokem 2011 také právě výplata některých 

sociálních dávek. V návaznosti na poměr výkonu státní správy lze rozlišovat několik druhů 

obcí. Základní rozsah státní správy (např. správa komunikací) vykonávají tzv. jedničkové 
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obce s běžnými obecními úřady. Jako dvojkové obce/obce druhého typu jsou označovány 

obce s pověřeným obecním úřadem, které mohou v určitých specifických situacích 

vykonávat i správu obcí jedničkových. Třetím typem jsou tzv. obce s rozšířenou působností 

(ORP), nazývané také trojkové obce nebo obce třetího typu, které vykonávají nejširší podíl 

státní správy pro občany. Mimo toto trojí dělení lze ještě specifikovat obce se stavebním 

úřadem, obce s matričním úřadem a obce, kde se nachází Czech POINT (ibid., s. 191-194). 

 Debaty ohledně obsahu a míry vykonávání, případně i nevykonávání, státní správy 

v přenesené působnosti bývají původcem nespokojenosti některých obcí. Proto se část z nich 

sdružuje a snaží se prosazovat své záměry skrze společná uskupení, a to jak na úrovni 

regionů, tak celostátně. Na celorepublikové úrovni takovou funkci plní Svaz měst  

a obcí České republiky. Sám sebe definuje jako „nestátní dobrovolnou a nepolitickou 

organizaci (…), která je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci“ (Svaz 

měst a obcí České republiky 2014, s, 2), jejímž hlavním cílem je prosazování společných 

zájmů obcí a měst ČR a jejich příznivý rozvoj. Svaz je od roku 2004 povinným 

připomínkovým místem podílejícím se na přípravě a tvorbě právních předpisů ve sféře 

kompetencí obcí (ibid.). V současné době Svaz sdružuje 2765 obcí, což je 44,21 % (Svaz 

měst a obcí, 2020). Při projednávání úprav legislativy týkající se sociální politiky bývá Svaz 

měst a obcí významným aktérem, který má vliv (Zieglerová, 2019, s. 23). 

3.4 Obchod s chudobou 

Jako jeden z hlavních důvodů pro prosazení pozměňovacího návrhu zahrnujícího možnost 

vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů byl označen tzv. obchod 

s chudobou, resp. boj proti němu10. Jedná se o termín, který je, hlavně v posledních letech, 

velmi často skloňován v souvislosti s pobíráním dávky hmotné nouze doplatku na bydlení. 

Pro zajímavost jsem zadala do databáze mediálních výstupů Newton Media Search dotaz na 

četnost sdělení obsahujících heslo „obchod s chudobou“ ve vztahu s heslem „bezdoplatkové 

zóny“ nebo „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“11. Za posledních 5 

let, tedy od roku 2015, se tato kombinace hesel v rámci jednoho mediálního sdělení objevila 

v počtu 553 případů. Jejich výskyt začal stoupat právě kolem roku 2017, kdy nabyla novela, 

jíž byly zóny součástí, účinnosti. To dokazuje i následující graf. Samostatně se heslo 

 
10  Viz důvodovou zprávu dostupnou zde https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=783 

11  Konkrétní zadání znělo: obchod s chudobou AND (bezdoplatkové zóny OR oblasti se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů) 
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objevuje samozřejmě v ještě mnohem větším počtu sdělení. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu zpráv v průběhu měsíců – obchod s chudobou 

Zdroj: Newton Media Search 

 

I přes časté užívání pojmu, a to i politiky, neexistuje žádná oficiální definice, která by přesně 

vysvětlovala, co všechno obchod s chudobou ne/znamená. Můžeme se tak dostat do situace, 

kdy dva lidé mluví ve stejných termínech, ale každý je chápe jiným způsobem. Význam 

termínu se utvářel na základě prožívané praxe, která se ale v různých kontextech  

a lokalitách mohla lišit. Proto i následná interpretace může být různorodá. Je také zajímavé, 

že nepřímo úměrně k tomu, v jakém množství se heslo objevuje ve veřejných diskuzích a 

v médiích, se vyskytuje v odborné vědecké debatě. Toho si všiml i kolektiv autorů sdružený 

okolo politologa Petra Kupky (2018, 2019) a rozhodl se danou problematiku v českém 

kontextu zanalyzovat. Jejich dvě analýzy jsou v českém prostředí v podstatě jedinými 

výstupy zaměřenými přímo na toto téma.  

Označování určitého jednaní jako obchodu, příp. byznysu s chudobou, není vyloženě 

českým specifikem. Zmíněný Kupka et al. jako jednoho z prvních autorů, kdo zaměřil svůj 

zájem tímto směrem, označují už Friedricha Engelse, když psal v roce 1845  

o vykořisťovaných londýnských dělnících, kteří byli svými zaměstnavateli nuceni bydlet 

v jimi zřízených bytech v blízkosti zaměstnání, za které platili přemrštěné nájmy (Kupka, 

2018, 21). Přeneseme-li se do aktuálního tisíciletí, nelze tvrdit, že by toto téma v sociálních 

vědách příliš rezonovalo, přesto je možné zaznamenat studie zabývající se touto 

problematikou, označovanou anglicky jako poverty business, nebo poverty industry. Daniel 

Hutcher (2016) např. v kontextu USA popisuje kooperaci státu se soukromými pracovními 

agenturami, které vydělávají na pracovním poradenství financovaném státem. Dále je možno 
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zaregistrovat např. označení slumlordism, odkazující k nemravnému pronajímání bydlení. 

Tento pojem např. John Payne propojuje s tzv. kriminalitou bílých límečků, odkazující na 

kriminální činy společensky vážených lidí zneužívajících svého postavení, což poprvé takto 

pojmenoval sociolog Edwin Surherland (Payne, 2017, s. 473). 

V českém prostředí lze, dle Kupky, chápat obchod s chudobou jako metaforu, 

odkazující k bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách, podnikatelským praktikám 

cíleným na nejchudší populaci, kontroverznímu chování exekutorů i nemravným krokům 

poskytovatelů bydlení vůči ubytovaným (Kupka a kol. 2018: 125). Poprvé byl tento termín, 

resp. jeho alternativní označení byznys s chudobou, v médiích zmíněn v roce 2006, v rámci 

rozhovoru s Ivanem Gabalem, jehož společnost GAC spol. s.r.o. zpracovávala Mapu 

sociálně vyloučených lokalit v ČR12. Gabal se takto vyjádřil ve vztahu k životním 

podmínkám Romů a privatizaci bytového fondu (Kupka, 2019, s. 24). Jako zásadní je pak 

zmiňován rok 2013, do té doby se termín nevyskytoval tak často. V roce 2013 média hojně 

informovala o událostech spojených s odpojením elektřiny v ubytovně ve čtvrti Krásné 

Březno v Ústí nad Labem a její následné podpoře aktivisty (Kupka, 2018, s. 132-133). Tato 

událost je brána jako milník posouvající užívání termínu z etnického (převážně romského) 

do socioekonomického a politického kontextu (ibid.: 139–141). V dalších letech začal být 

termín používán celkem běžně. Hojně byl skloňován např. v souvislosti se zde již zmíněnou 

novelou zákona o hmotné nouzi v roce 2015, což bylo poté, co dle Analýzy sociálně 

vyloučených lokalit ČR v roce 2014 narostl podíl domácností pobírajících doplatek na 

bydlení na 16 promile (GAC s.r.o., 2015, s. 59). Ministerstvo práce  

a sociálních věcí se tedy rozhodlo konat. Sepsalo novelu, která byla schválena v říjnu 2014 

a v platnost vešla 1. ledna 2015, některé změny v květnu 2015 (Lukešová, 2015). S touto 

novelou souvisí také již popisovaný kontroverzní Stanjurův přílepek. K dalším významným 

událostem, v jejichž souvislosti se obchod s chudobou výrazně tematizoval, byla právě další 

novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi v roce 2017, kterou bylo (mj.) umožněno 

vyhlašování zón se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.  

A o co všechno tedy v problematice obchodu s chudobou jde? Pro odpověď na tuto 

otázku ustanovil ve své kvalitativní obsahové analýze Kupka a kolektiv (2019) čtyři 

tematické okruhy. 

První z nich se zaměřuje na praktiky provádění obchodu s chudobou. Nejčastější 

 
12  https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html 
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způsob chápání se vztahuje k poskytování bydlení lidem na sociálních dávkách (ibid.,  

s. 24). Nejvíce jsou jako forma takového bydlení zmiňovány ubytovny, dříve zřizované 

primárně k přenocování jednotlivých sezónních dělníků platících za osobu na noc, kde 

začaly bydlet celé rodiny, které nemohly sehnat bydlení nikde jinde (Uhlová, 2016).  

A právě to se stalo výnosným byznysem pro majitele ubytoven, jimž se postupem času 

začalo říkat obchodníci s chudobou. V praxi se začalo čím dál častěji stávat, že se malý 

pokoj, původně určen k přespání jedné osobě, stal domovem třeba pěti (i více) členné rodiny. 

Placení přitom zůstávalo stejné, tedy za osobu. Nájmy tak logicky začaly šplhat 

k neočekávaným částkám. Nemůžeme se tedy divit, že rodiny, které se v mnoha případech 

na ubytovnu paradoxně dostaly kvůli nedostatku financí, na požadovaný nájem neměly. 

V takové situaci tedy podal pomocnou ruku stát, a skrze doplatek na bydlení nájem uhradil, 

aniž by se pozastavil nad skutečností, za jaké podmínky jsou vlastně dané částky 

požadovány. Ubytovny ale nejsou jediným typem bydlení pronajímaným lidem pobírajícím 

doplatek. Tento typ obchodu s chudobou se vztahuje ke všem formám bydlení, a to jak ke 

standardním bytům, tak nejrůznějším formám substandardního bydlení. Dále, a to hlavně do 

roku 2012, bylo jako byznys s chudobou označováno poskytování nevýhodných půjček a 

z nich plynoucí exekuce. Tuto rovinu tematizovala hlavně organizace Člověk v tísni. 

Obchodování s chudobou bylo zmiňováno také v kontextu provozování hazardu v oblastech 

obydlených převážně chudými lidmi, poskytování práce „na černo“, a také v souvislosti 

s lichvou, prostitucí, drogami a organizovaným zločinem. Chápání zaměřené na poskytování 

bydlení lidem pobírajícím doplatek na bydlení ale postupně převážilo.  

Druhý určený okruh se zaměřuje na oběti obchodování s chudobou. Těmi jsou, dle 

analýzy, nejčastěji chudí, sociálně slabí, či sociálně potřební. Autoři ale upozorňují, že je 

zde rozlišováno mezi tzv. slušnými a neslušnými chudými. Jedná se o podobné dělení jako u 

dichotomie deserving/undeserging poor (ne/potřební chudí) (např. Katz, 2013). Jako slušní 

jsou chápáni ti, co si pomoc zaslouží a do situace se, dle náhledu majority, nedostali vlastní 

vinou. Nejčastěji bývají označování jako starousedlíci, senioři, nebo matky samoživitelky. 

Proti nim je vymezena kategorie lidí, pro které se často používá nálepka nepřizpůsobiví. 

Takoví lidé si údajně zvykli na život na dávkách, žijí požitkářsky  

a odmítají na tom něco měnit. Nepřizpůsobiví často narušují starousedlíkům jejich poklidný 

život a přinášejí problémy (Kupka, 2019, s. 25-28). K tomuto dělení obětí bych si dovolila 

doplnit ještě další kategorii. V rámci svého výzkumu jsem vypozorovala, že za oběti jsou 

často označováni i běžní obyvatelé měst, kteří v blízkosti lokalit, kde bují obchod 
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s chudobou, musí žít. To se pojí s názorem, že v takových místech žijí právě spíše neslušní 

chudí, kteří svým „požitkářským“ stylem života ruší ostatní, poctivě pracující slušné občany. 

O tom, že zasažené či cílové skupiny mohou být pojmenovávány různě, protože jsou sociálně 

konstruovány, koneckonců mluví i teorie sociální konstrukce cílových skupin (Schneider a 

Ingram, 1993, s. 334). Tyto sociální konstrukce pak ovlivňují rozhodování ve veřejné 

politice a výběr používaných nástrojů a jsou jimi odůvodňovány politické volby (ibid.). 

Jaké jsou důsledky obchodu s chudobou? Dle Kupky jsou sledovatelné na třech 

úrovních – úrovni klientů obchodu s chudobou, úrovni občanského soužití a úrovni činnosti 

veřejné správy. První dvě vlastně korelují s definovanými obětmi. V případě klientů 

obchodu s chudobou šlo hlavně o nevhodný typ bydlení a s ním souvisící hrozbu sociálního 

vyloučení, odebrání dětí či ztrátu bydlení a bezdomovectví (ibid. s. 28-29). Na úrovni 

občanského soužití jde také o podobný případ, jako u již popsaných komplikací mezi 

starousedlíky a nepřizpůsobivými, příp. majoritními obyvateli měst. Často je zde zmiňováno 

přistěhovalectví ze Slovenska, přistěhovalectví chudých lidí do míst, kde je s chudobou 

obchodováno, nebo také nezaměstnanost (ibid., s. 29). Důsledek vztahující se  

k činnosti veřejné správy byl v rámci Kupkovy mediální analýzy popisován jako proměny 

prostoru na estetické rovině či degradace veřejného prostoru, z čehož plynou obcím 

nepřiměřené náklady, kterým ony nemohly zamezit (ibid., s. 30-31). V tomto kontextu se 

opět dostáváme k již popisovaným rozepřím mezi obcemi a státem, kdy obce argumentují, 

že nemají žádné nástroje, jak s popisovanými problémy bojovat a jsou tak často také chápány 

jako oběti obchodu s chudobou a zároveň oběti nekoncepčních státních politik. Proto některé 

z nich vítaly popisovaný Stanjurův přílepek o souhlasu obce s výplatou doplatku na bydlení 

a zároveň se vymezovaly vůči uvažovanému zákonu o sociálním bydlení (ibid., s. 31), který 

bude rozebrán později. 

Posledním okruhem Kupkovy analýzy jsou subjekty obchodu s chudobou, které 

rozděluje na viníky, profitující a napravitele. Za viníky byly, na základě mediálních výstupů, 

nejvíce považovány obce a stát. Stát z toho důvodu, že není schopen zajistit fungující 

sociální politiku, resp. politiku (sociálního) bydlení, a že vyplácí neefektivní sociální dávky. 

Obce jsou pak viníkem kvůli nevhodnému nakládání s bytovým fondem, v jehož důsledku 

se byty, příp. celé nemovitosti, dostaly do rukou obchodníků s chudobou (ibid., s. 31-32).  

Tomuto tématu se, i když bez nálepky obchodu s chudobou, naopak se zaměřením na 

etnický aspekt problému, věnovala již v roce 2002 Andrea Baršová. Ve svém textu 

zabývajícím se bydlením etnických menšin a rezidenční segregací popisuje, že bydlení 
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marginalizovaných skupin zásadně ovlivnila transformace 90. let. Se změnou   politického 

zřízení v roce 1989 došlo k odstranění centrálně-paternalistického řízení státu. Tato změna 

se samozřejmě dotkla i hospodaření s byty, které mezi lety 1991-1993 postupně měnily své 

vlastníky. A už zde vidí Baršová základ problému. Jednotlivé kroky totiž byly řešeny jako 

součást jiných opatření a nebyla stanovena jednotná koncepce či vize bytové politiky. 

Prvním významným krokem k uskutečnění změn byly restituce v rámci kterých se vrátilo 

asi 10 % bytového fondu původním vlastníkům a vznikl tak nový nájemní sektor. Většina 

domů a bytů, které nebyly restituovány, se tak dostala do vlastnictví obcí, stejně tak jako 

byty ze státního bytového fondu. Pro hospodaření s nově nabytým majetkem ale nebyla 

obcím určena žádná pravidla (Baršová, 2002, s. 14-15). Dalším zásadním krokem byla 

následná privatizace, kterou Baršová označuje za chaotickou, a které, dle ní, opět chyběla 

jasná pravidla. V roce 1991 převedl stát na obce 877 tisíc bytů, což bylo 23,5 % tehdejšího 

bytového fondu a znamenalo zvýšený nápor na obecní rozpočty. Proto se většina obcí 

rozhodla ho privatizovat. Postup privatizace byl většinou ustanoven pomocí vyhlášek, a tak 

se město od města lišil. Nemovitosti byly často prodávány pod cenou, na druhou stranu jsou 

však zmiňovány i podmínky, které mnohdy ztěžovaly nízkopříjmovým obyvatelům se do 

procesu zapojit (ibid., s 17-18). Uskutečněním těchto kroků obce ztratily možnost 

kontrolovat trh s bydlením na svém území a zároveň možnost poskytovat sociální bydlení. 

Privatizace a restituce také rozhýbaly migraci, neboť zesílil tlak na stěhování, příp. 

vystěhování nájemníků nesplňujících nové podmínky. V těchto souvislostech zmiňuje 

Baršová také vliv diskriminace na trhu s bydlením a vznik tzv. holobytů, kam byli 

„problematičtí“/“nežádoucí“ nájemníci sestěhováváni (v kontextu Baršové hlavně Romové) 

(ibid. 19-26). Minimálně z ekonomického hlediska lze informace v tomto odstavci chápat 

jako příčiny obchodu s chudobou. Zároveň tak zapadá do diskurzu, který označuje obce i 

stát za viníky současné situace. Je zajímavé všimnout si, že již v roce 2002 Baršová na závěr 

svého textu píše: „(…) i pouhá nečinnost společnosti povede k dramatickému rozevírání 

nůžek mezi většinovým obyvatelstvem a minoritami.“ (ibid.,  

s. 29). O osmnáct let později zde diskutujeme o tzv. bezdoplatkových zónách. 

Vrátíme-li se ke Kupkou specifikovaným subjektům obchodu s chudobou, můžeme od 

viníků postoupit k profitujícím. Za ty jsou označovány osoby, které s chudobou obchodují, 

tedy oni obchodníci s chudobou. Konkrétně má jít o majitele či provozovatele ubytovacích 

zařízení, nebo prostě „kšeftaře“, či „spekulanty“, kteří využili mezer v legislativě a začali 

skrze vysoké nájmy vydělávat na ubytovávání lidí pobírajících doplatek na bydlení, často za 
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pomoci vydírání (Kupka, 2019, 32). V tuto chvíli se nabízí položit si otázku, proč vlastně 

lidé v takových nevýhodných podmínkách žijí. Od spíše ekonomického hlediska se tím 

posouváme do roviny sociální. Argument výše nájmu zde postrádá logiku, protože, jak bylo 

již zmíněno, nájmy (nejen) na ubytovnách bývají často vyšší než běžné nájemné v místě 

obvyklé. Pro klienty obchodníků s chudobou je mnohdy těžké si klasické bydlení najít, což 

může být způsobeno jak nedostatečnými příjmy, tak také již zmíněnou diskriminací na trhu 

s bydlením ze strany pronajímatelů, a to i přes existenci antidiskriminačního zákona, jehož 

případné vymáhání však není snadné. Argumentem pro nepronajmutí bytu bývá např. údajná 

rizikovost těchto lidí. Zařízení jako jsou azylové domy nebo noclehárny provozovaná na 

základě zákona o sociálních službách, mají zase pouze dočasný charakter a za standardní 

bydlení je považovat nelze (Bílková, 2018, s. 30). Proti vstupu do obecních bytů, pokud obce 

nějaké mají, a pokud jsou volné, stojí často např. podmínka bezdlužnosti. Nabídka 

obchodníků s chudobou se tak mnohokrát stává poslední možností, pokud lidé nechtějí 

skončit na ulici. A to i za cenu nevyhovujících hygienických podmínek a vysokého nájmu. 

K jeho pokrytí tu, koneckonců, je v případě nedostatečných příjmů doplatek na bydlení. 

Alena Bílková se v rámci výzkumu ke své bakalářské práci ptala obyvatel tří ubytoven, proč 

na nich bydlí, resp. pátrala po důvodech vysoké obsazenosti ubytovacích zařízení (ibid., s. 

46). Dle odpovědí jejích respondentů to bylo z 86 % z rasových důvodů, příp. z důvodu 

pobírání sociálních dávek (tyto důvody posuzuje Bílková společně a označuje je jako jiné 

důvody). Ze 71 % z důvodu neschopnosti našetřit na kauci na klasický pronájem, z 57 % 

kvůli neochotě ubytovat rodinu s dětmi a z 19 % z důvodu, že už jsou lidé na ubytovně 

zvyklí a nevědí, kam by jinam mohli jít. 81 % jejích respondentů se údajně snažilo hledat 

jiné bydlení, ale v průměru hledali už 2 roky a 5 měsíců (ibid.). I když se v případě Bílkové 

jednalo o velmi malý výzkum, uvedené odpovědi víceméně korelují s výše uvedenými texty 

Baršové  

i Kupky, podobně se vyjadřuje i Kolektiv BRIZOLIT, když mluví o ekonomickém postavení 

a etnorasové diskriminaci obyvatel lokalit, kde bují obchod s chudobou (Toušek, 2018, s. 

43). 

Posledním subjektem obchodu s chudobou jsou pak dle Kupky napravitelé, tedyti, kdo 

mají problém vyřešit. Opět se jedná o obce a stát. Státu je zde přisuzována významnější role 

a je vyzýván, aby konal v rámci úprav legislativy. Obce pak zvažují různá opatření na úrovni 

lokální regulace obchodu s chudobou, jako např. stavební uzávěry na ubytovny, demolice 

těch nevyhovujících atd. (Kupka, 2019, s. 33). Je vhodné připomenout, že stát, resp. MPSV, 
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už se, i když v poněkud neujasněné podobě, situaci pokusilo řešit, když navrhlo zákon o 

sociálním bydlení. Ten ale, i kvůli kritice obcí, nakonec schválen nebyl.  

Shrneme-li, společně s Kupkou, výše uvedené odstavce, můžeme konstatovat, že 

v případě obchodu s chudobou se jedná o výrazně zpolitizované téma, jehož význam, ač byl 

původně polysémantický, se nakonec ustálil na „využívání sociálních dávek v kontextu 

plateb za nevyhovující a nepřiměřeně drahé bydlení“ (Kupka, 2018, s. 35). I prosazení 

oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů do zákona o pomoci v hmotné 

nouzi dokazuje, že existuje tlak na řešení daného problému. K dalším příkladům můžeme 

řadit např. činnost Platformy pro sociální bydlení, brněnský projekt Rapid Re-Housing13, 

nebo výzvu MPSV na podporu programu Housing First (Bydlení především) financovanou 

Evropským sociálním fondem14. Stále se ovšem nejednalo o systémové kroky. Potřebu 

systémového řešení ostatně zmiňovala ve svém textu i Baršová (Baršová, 2002, s. 28). Jak 

na závěr konstatuje Kupka, řešení se očekává převážně na úrovni legislativy, nepředpokládá 

se, že by se do něj zapojili i samotní klienti (Kupka 2019, s. 35). A to i přes to, že potřeba, 

příp. absence jejich osobní zodpovědnosti je často diskutována nejen politiky (např. Mach, 

2019). Dle Kupky lze tak jím a jeho kolektivem analyzovaný mediální diskurz související 

s obchodem s chudobou na nejobecnější úrovni vnímat jako „vyjednávání výkonu státní 

moci nad nejzranitelnějšími částmi populace“ (Kupka, 2019,  

s. 35). Pokud se rozhodneme akceptovat tuto interpretaci, můžeme se obloukem vrátit 

k welfare surveillance a potvrdit tak Mertlovu teorii o jeho prosazování v sociálním 

systému České republiky.  

  

 
13  Viz https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno 

14  Viz https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz 
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4 Metodologie 

Ač je tématem práce jedno opatření, jeho kontext je široký. Z toho důvodu nebyla pro 

zpracování vybrána pouze jediná metoda. Naopak jich bylo využito více, a to převážně 

kvalitativních. Lze tedy konstatovat, že výzkum, provedený v rámci této práce, byl 

postavený na mixu různých metod, které se navzájem doplňovaly. Jedná se tedy o tzv. 

smíšený výzkum, více však směřující ke kvalitativnímu způsobu zkoumání, a to  

i vzhledem k určeným cílům práce a položeným výzkumným otázkám. Skrze ně je také 

rozpoznatelné, že má práce charakter částečně explorativní a částečně deskriptivní studie, 

vzhledem k tomu, že se zaměřují na zmapování a představení zkoumané situace. 

 I když by vyznění práce mělo být spíše nenormativní, považuji za podstatné 

zhodnotit pozici sebe samotné jako výzkumnice. Společně s Arnoštem Veselým (2011,  

s. 21) se totiž domnívám, že kontext výzkumného procesu a osobnost výzkumníka, jeho 

zkušenosti, perspektivy apod. výrazně ovlivňují provedený výzkumu a z něj vzešlé výstupy, 

ať se snaží být sebevíc objektivní. Ani já jsem nevstupovala do studia problematiky i 

samotného terénu jako nepopsaný list. Volbu tématu i můj přístup k němu jistě ovlivnilo mé 

předchozí studium sociální antropologie a hlavně skutečnost, že jsem částečně zaměstnaná 

v oblasti sociální práce v neziskové organizaci. Sebe samotnou bych tedy, mimo mnoho 

dalších rolí nesouvisejících s diplomovou prací, mohla definovat nejen jako studentku 

veřejné politiky, ale také jako sociální pracovnici. Při provádění výzkumu  

a hlavně rozhovorů, jsem se však vždy představovala jako studentka a své zaměstnání 

neuváděla. Uvědomuji si, že v tomto konání by mohl být spatřován jistý etický rozpor. 

Jednalo se však o pragmatický krok, který mi umožnil vstup do terénu, příp. k rozhovorům, 

bez výraznějších předsudků ze strany aktérů výzkumu. A to hlavně z důvodu, že sociální 

pracovníci, příp. neziskové organizace, jsou také do problematiky bezdoplatkových zón 

zapojeni, a i v průběhu prováděných rozhovorů se mi potvrdilo, že někteří další aktéři se 

vůči nim vymezují. Zatímco role studentky je neutrální a může působit nezaujatě, nezkušeně, 

až naivně, role sociální pracovnice by mi zcela jistě ztížila vyjednávací pozici. Tato situace 

však není v rámci sociálněvědního výzkumu nijak zvlášť výjimečná.  

O existenci situací, kdy je potřebné určité „zatajení“ okolností výzkumu, se zmiňuje např.  

i Jan Hendl, když říká, že mnoho studií by se bez tohoto kroku pravděpodobně nemohlo 

uskutečnit (Hendl, 2012, s. 154). Ve společenských vědách existuje i tzv. skrytý výzkum 

jako kvalitativní metoda spojovaná převážně s participativními výzkumy a zúčastněnými 

pozorováními, kde je nevyložení všech karet hned zpočátku na stůl základním 
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předpokladem. Autoři Hejnal a Lupták (2013) dokonce předpoklad nutnosti plné otevřenosti 

při výzkumu považují za etický i metodologický formalismus, představu čisté objektivity za 

naivní a takového výzkumníka označují za absurdní přízrak Mirka Dušína (ibid., 138). Já 

však svůj výzkum za skrytý nepovažuji, pokud by bylo potřeba, tak bych svou roli odhalila, 

několikrát se tak i stalo. Výchozí role studentky byla ale vhodnější  

a výhodnější. Zajímavá může být pro doplnění kontextu ještě poznámka, že v lokalitě, kde 

pracuji, ani na úrovni okresu, nejsou bezdoplatkové zóny vyhlášeny.  

4.1 Rešerše a studium dokumentů 

Výčet použitých metod nezačínám představením studia literatury a dokumentů z důvodu, že 

by snad pro práci byly důležitější než ostatní použité. Částečně na základě jejich prvotního 

studia jsem se však rozhodovala pro další metody. Při počáteční rešerši možných zdrojů 

reflektujících téma v období navrhování diplomového projektu v roce 2018 jsem totiž 

zjistila, že na úrovni odborné literatury, výzkumů, či analýz přímo o bezdoplatkových 

zónách prozatím nic napsáno nebylo. Jednalo se tehdy o relativně nové téma, neboť možnost 

zavedení příslušného opatření byla v účinnosti teprve rok. Problematice se tehdy (stejně jako 

dnes) nejvíce věnoval nezávislý think tank Institut pro sociální inkluzi (IPSI), který svou 

činnost směrem k veřejnosti komunikoval primárně přes sociální sítě Facebook15, příp. 

Twitter, kde je však počet znaků v jednom příspěvku omezen. Podobným způsobem bylo a 

je činné také sdružení Platforma pro sociální bydlení, jejíž publikační činnost byla v té době 

výraznější (k tématu např. Platforma pro sociální bydlení 2018), přesto ani ona v rámci svých 

aktivit komplexní analýzu zatím nezpracovala. K dalším aktérům, kteří se k tématu veřejně 

vyjadřují, patří i státní Agentura pro sociální začleňování (např. Wojnar, 2018) a samozřejmě 

neziskové organizace, které v daných lokalitách pracují (např. Nevanová, 2018). Jako velmi 

bohatý zdroj informací, minimálně ve vztahu k dokumentaci postupného vývoje a zavádění 

opatření, se naopak ukázala mediální sdělení. Z toho důvodu jsem se rozhodla provést 

obsahovou analýzu médií. Ta se projevila jako užitečná i přes to, že v průběhu následujících 

dvou let zdroje k tématu přibyly. Za jeden z nejzásadnějších považuji přehledovou polemiku 

Aleny Zieglerové z IPSI, vydanou ke dvouletému výročí bezdoplatkových zón, nazvanou 

přiléhavě: Dva roky bezdoplatkových zón. Méně dávek, více bídy (2019). Alenu Zieglerovou, 

expertku IPSI pro oblast zaměstnanosti a příjmů, lze chápat jako nejvýraznější osobnost na 

poli analýzy dané problematiky. Vývoj každodenně sleduje, mapuje zavádění zón do praxe  

 
15  Viz https://www.facebook.com/socialniinkluze 
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a vytváří seznam obcí, kde je již zavedli, a kde o nich uvažují. Daný seznam však není 

veřejný, a to hlavně z důvodu vyvarování se nálepkování obcí a vytváření paniky16. Pro 

veřejnost naopak IPSI zpracovává interaktivní Mapu událostí v sociálním začleňování 

(naposledy aktualizováno za rok 201917), kde představuje seznam událostí, které se v české 

sociální politice odehrály od roku 1990 a snaží se skrze ni odpovědět na otázku po vzniku 

chudinských ghett v Česku.  

 Mimo zdroje informující konkrétně o bezdoplatkových zónách bylo potřeba 

samozřejmě nastudovat i další literaturu a prameny, které blíže či vzdáleněji s tématem 

souvisejí. Jedná se primárně o popsané zdroje vztahující se k tématům obchodu s chudobou 

a sociálního vyloučení, dále o příslušnou legislativu, hlavně tedy Zákon č. 111/2006 Sb.  

o pomoci v hmotné nouzi a vyhlášky a dokumenty vydané obcemi. V neposlední řadě šlo  

o práce věnující se veřejně politickým teoriím a metodám výzkumu. Inspirací mi byly také 

kurzy Metody analýzy a tvorby politik a Veřejná a Sociální politika vyučované na Katedře 

veřejné a sociální politiky FSV UK. Studium dokumentů bylo metodou, která pomáhala 

nacházet odpovědi na výzkumnou otázku č. 2 – Jaká jsou pravidla pro aplikaci opatření? 

Důležitá byla ale i pro další dvě výzkumné otázky.  

4.2 Analýza médií 

Podobně jako v případě obchodu s chudobou, i bezdoplatkové zóny jsou tématem,  

o kterém se, alespoň v médiích, hodně mluví. O to méně ale existuje ucelených materiálů, 

které by se problematikou zabývaly komplexně, představovaly její vývoj, i shrnovaly 

významy a situace v souvislosti kterých je komunikována. Z toho důvodu jsem se rozhodla 

provést obsahovou analýzu médií, abych se v životě opatření zorientovala a vytvořila si tak 

jakousi mapu událostí, které s tématem souvisí. Zároveň jsem prostřednictví této metody 

získávala data při pátrání po odpovědích na výzkumné otázky 1 a 3 této práce. Média totiž 

hrají významnou roli v utváření významů i sociální změny (Happer a Philo, 2013, s. 321). 

 Definice obsahové analýzy jsou různé, v principu však lze konstatovat, že se jedná o 

nástroj zaměřující se na analýzu nejrůznějších prostředků komunikace, nejčastěji (ale ne 

vždy) textového charakteru (Saraisky, 2015, 27). V našem případě budou jejím předmětem 

právě mediální výstupy. Obsahová analýza je poměrně tradičně užívaná metoda, za jejího 

 
16  Informace z osobního rozhovoru s expertkou 

17  Viz Mapu na stránce http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/656735/Pro-v-esku-vyrostlo-za-26-

let-pes-600-chudinskch-tvrt/#vars!date=2016-01-15_05:20:31! 
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pionýra bývá označován Bernad Berelson, jenž ji vymezil již ve své publikaci z roku 1952 

(McQuail, 2009, s. 375). Od té doby se obsahová analýza specifikovala a rozštěpila na 

mnoho podtypů. Např. Ilona Dvořáková ji v základu dělí na konceptuální a relační analýzu, 

kdy konceptuální vymezení chápe jako užší, zaměřující se na „kvantifikaci určitého znaku“ 

a doporučuje ji využít při zaměření se na existenci a frekvenci určitých znaků textu, příp. na 

komparaci v nich objevených jevů. Relační, nebo také sémantická analýza se naopak 

zaměřuje na vztahy mezi jednotlivými zkoumanými koncepty (Dvořáková, 2010, s. 97). Ve 

vztahu k tomuto dělení má analýza provedená pro tuto práci konceptuální povahu, protože 

se zaměřila hlavně na zkoumání datového korpusu ve vztahu k jeho povaze, četnosti textů 

v čase a tematické frekvenci. Dále lze používanou metodu dělit dle toho, co zkoumá. Tomáš 

Trampota a Martina Vojtěchovská ji tak rozdělují dle tematické agendy na sledování 

postavení jednoho tématu versus zkoumání „celé agendy média“ (Trampota a Vojtěchovská, 

2010, s. 102). V tomto kontextu se u mé diplomové práce jedná o první případ, sledován byl 

výskyt jednoho tématu. Pro provedení analýzy je pak potřeba určení konkrétních kódů, skrze 

které je označována konkrétní skutečnost popisovaná v textu (tzv. faktická funkce kódu) a 

také relevance textu vzhledem ke zkoumanému jevu (referenční funkce) (Hájek, 2014, s. 62-

63). Než přistoupíme k představení analýzy médií provedené v rámci výzkumu pro tuto 

práci, je vhodné připomenout, že metoda obsahové analýzy má samozřejmě i své limity, 

které je třeba si při jejím provádění uvědomovat. Ač za pozitivum bývá označována 

skutečnost, že se zkoumané texty nemění v čase, lze v tom spatřovat  

i negativum, protože se postupně ztrácí jejich kontext což může podmiňovat vznik „nového 

způsobu čtení“ výzkumníkem (McQuail, 2009, s 376). Další výtky směřují k měřitelnosti 

objektivity výstupů a také zpochybnitelné validitě (Dvořáková, 2010, s. 99). 

 Tato analýza byla uskutečněna za pomoci databáze českých mediálních sdělení 

Newton Media Search, ke které mají studenti FSV UK přístup. Časové období, na které byl 

původní dotaz zaměřen, zahrnovalo rozsah celé databáze, tedy od roku 1990 až do června 

roku 2020. Ukázalo se ale, že tak široce vymezené období nebylo potřeba a dotaz by stačilo 

zúžit na posledních pět let. Datový korpus byl vygenerován na základě klíčových slovních 

spojení neboli kódů, kterými byly „bezdoplatkové zóny“ a „oblast se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů“18. S ohledem na výše zmíněné limity obsahové analýzy je 

vhodné podotknout, že tématu se samozřejmě mohly dotýkat i články referující o příbuzných 

 
18  Konkrétní zadání znělo bezdoplatkové zóny OR oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů. 
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tématech, např. obchodu s chudobou, sociálním vyloučení, či kriminalitě. Pokud v nich ale 

explicitně nebyly uvedeny tyto kódy, nebyly takové články do analýzy zahrnuty. Podle 

tohoto zadání a po selekci a očištění dat, kdy byly odstraněny nerelevantní, opakující se, či 

pouze zkopírované zprávy, vznikl datový korpus čítající 1012 výstupů. Jejich následná 

analýza byla zaměřena na četnost, a to jak výskytu v jednotlivých médiích, tak v průběhu 

zkoumané doby. Dále také na zmapování nejdůležitějších událostí, kterým se mediální 

výstupy věnovaly. Poprvé se zkoumané téma objevilo v médiích dne 29.11.2016, na 

zpravodajském portálu E15.cz (ČTK, 2016). Jak se počet příspěvků proměňoval v průběhu 

let zobrazuje následující graf. Zájem o téma kulminoval v roce 2018 kvůli podzimním 

komunálním volbám. 

 

Graf č. 2: Vývoj počtu zpráv v průběhu let – bezdoplatkové zóny 

 

 Zdroj: Newton Media Search 

 

Z celkových 1012 zpráv jich nejvíce bylo publikováno v médiích, která měla svou 

regionální mutaci. Tato média celkem logicky informovala o jednotlivých případech 

z regionů, zatímco ta celostátní většinou situaci buď shrnovala, nebo informovala  

o nějakém významném milníku, změně v problematice, nebo extrémním případu. 

Následující tabulka zobrazuje počet výstupů dle jednotlivých médií, která se objevila 

v analýze. Do jedné skupiny byly z důvodu úspornosti i přehlednosti vždy spojeny jak 

regionální mutace (např. Deník), tak i jednotlivé zpravodajské servery či složky jednoho 

média, příp. internetové verze (např. pod Český rozhlas je řazen i Radiožurnál, iRozhlas.cz, 

či rádio Wave). V tabulce jsou zobrazena všechna média, která vydala ke zkoumanému 

tématu alespoň 5 příspěvků. Jasným vítězem v počtu příspěvků je, díky svým regionálním 

mutacím Deník se 175 příspěvky, čímž výrazně převyšuje všechny ostatní. Následuje ho 
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Mladá fronta DNES/iDNES.cz se 110 příspěvky, která má taktéž regionální mutace. Na 

třetím místě se umístil Český rozhlas s 81 příspěvky. 

 

Tabulka 1: Zastoupení médií v korpusu 

Pořadí médií dle počtu příspěvků k tématu, k 7.6.2020 celkem 1012 příspěvků 

1. Deník/Deník.cz a jeho regionální mutace 175 

2. Mladá fronta DNES/iDNES.cz a jejich regionální 
mutace 

110 

3. Český rozhlas (Český rozhlas Region, Plus, 
Radiožurnál, irozhlas.cz, rozhlas.cz, Wave…) 

81 

4. Česká televize (ČT24, ČT 1, ČT 2, ct24.cz…) 68 

5. Parlamentní listy 54 

6. Romea.cz 49 

7. Deník Referendum 36 

8. Právo/Novinky.cz 34 

9. Aktuálně.cz 20 

10. Týdeník (Týdeník Havířovsko, Karvinsko, Děčínsko, 
Chebsko…) 

18 

11. e-mostecko.cz, e-teplicko.cz, e-decinko.cz, e-
chomutovsko.cz… 

17 

12. 5plus2 16 

13. Hospodářské noviny/IHNed.cz 15 

14.-15. Lidové noviny/lidovky.cz 13 

14.-15. Seznam zprávy.cz 13 

16.-17. Zprávy.tiscali.cz 12 

16.-17. Polar.cz (moravská regionální televize) 12 

18. Impuls/regiony.impuls.cz 11 

19. Drbna.cz (liberecká, olomoucká, karlovarská…) 10 

20. A2/A2larm.cz 9 

21. Týden.cz 8 

22.-23. Peníze.cz 7 

22.-23. Blesk.cz 7 

 zbývající 5 a méně 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle Newton Media Search 

  

Při porovnávání počtu výstupů v jednotlivých médiích je také vhodné zohlednit 

skutečnost, že některé zpravodajské weby vznikly až po zavedení zkoumaného opatření. 

Příkladem mohou být Seznam Zprávy s 12 příspěvky. Ty byly sice založeny už v roce 2016, 

rozjížděly se však postupně a výraznější posun zaznamenaly se vznikem Televize Seznam 

v roce 2018 (ČTK, 2018a). 
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Jak bylo avizováno, obsahová analýza mediálních výstupů byla provedena  

i z potřeby orientace v problematice. Z toho důvodu byly po vytvoření datového korpusu 

vybrány klíčové události. Šlo o situace, které byly v médiích reflektovány opakovaně, nejen 

v regionálních mutacích, ale i v celostátních verzích, a zároveň výrazně ovlivnily vývoj 

problematiky. Komplexní přehled klíčových událostí, z kterého je možné se  

s dosavadním životem opatření seznámit, je přílohou diplomové práce. Průběh těchto 

událostí byl ve většině případů doprovázen zvýšeným počtem mediálních sdělení. 

Vysledovat to lze i z následujícího grafu č. 3, reflektujícího počet mediálních výstupů 

v průběhu měsíců. 

 

Graf č. 3: Vývoj počtu zpráv v průběhu měsíců – bezdoplatkové zóny 

Zdroj: Newton Media Search 

Jak už bylo uvedeno, úplně první příspěvek, ve kterém se objevilo klíčové sousloví „oblast 

se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“, byl v kontextu českých médií zveřejněn 

na zpravodajském portálu E15.cz 29.11.2016 a informoval o záměru poslance Vilímce 

z ODS prosadit svěření doplatků na bydlení do kompetence obcí a prosadit možnost 

vyhlášení specifických oblastí. Už samotný návrh vyvolal u mnohých obcí zvýšený zájem. 

Koneckonců, poslanec ho prý zpracovával ve spolupráci se Svazem měst  

a obcí ČR (ČRo Plus, 2017a).  

Brzy po výše popsaném nabytí účinnosti v červnu 2017 se začalo mnoho obcí převážně 

ze severozápadu Čech i severu Moravy ozývat, že se chystají nové opatření zavést do praxe. 

Jako první toto do médií prohlásili zastupitelé Litvínova, následováni Jirkovem, Děčínem, 

Mostem, Ostravou či Karvinou. Už 3. srpna 2017, tzn. téměř přesně dva měsíce po uvedení 

novely v platnost, informoval Český rozhlas Sever, že zavedení zvažuje nejméně 11 měst 
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Ústeckého kraje (Hauptvogelová, 2017). Nadšení obcí však nebylo (a stále není) sdíleno 

jinými subjekty. Výše v této práci byly zmíněny pochyby  

o ústavnosti dané úpravy. Nedlouho po zveřejnění záměru prvních vlaštovek (srpen 2017), 

které chtěly bezdoplatkovou zónu zavést, se objevilo vyjádření skupiny senátorů  

a senátorek, kteří se, společně s Platformou pro sociální bydlení, naopak rozhodli zažalovat 

ji u ústavního soudu (např. Gruber, 2017a). Toho se však nezalekli na Kladně, kde tehdejší 

primátor Volf naopak začátkem října šokoval prohlášením, že vyhlásí za oblast se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů celé město (např. v ČRo Plus 6.10.2017). Ač byl za 

vítěze pomyslného závodu měst o to, kde začnou zóny platit jako první, v médiích několikrát 

označen západočeský Sokolov (např. Sofilkaničová, 2017), první byl pravděpodobně 

městský obvod Ostrava-jih (Zieglerová, 2019, s. 25). 6. 12. 2017 napadla senátní skupina, 

v čele s Renatou Chmelovou, omezení doplatků na bydlení u ústavního soudu (Gruber, 

2017b). V kauze však doposud nebylo rozhodnuto. Řízení se protahuje údajně i kvůli tomu, 

že se do něj přihlašuje mnoho subjektů, které se chtějí stát vedlejšími účastníky (Válová, 

2018). Těmito subjekty jsou často právě města. A nelze se divit, většina z nich problém 

s ústavností nařízení nemá a chce ho zachovat. Proto také v květnu 2018 skupina měst 

podepsala tzv. Kladenské memorandum, které chápe jako protikrok vůči postupu senátorů. 

Na společném postupu se shodlo 22 měst, své prohlášení pojmenovala dle pionýra v aplikaci 

opatření, tedy Kladna. To bylo v té době už několik měsíců celé bezdoplatkovou zónou 

(ČTK, 2018b). Téma bezdoplatkových zón také výrazně rezonovalo médii v průběhu 

kampaní před komunálními volbami na podzim 2018 (v grafu znázorněno největším 

výkyvem). Skutečnost, že se zavádění bezdoplatkových zón v České republice uchytilo, 

dokazovala i zpráva Institutu pro sociální inkluzi. Na sklonku roku 2018 zveřejnili 

informaci, že zónu se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů „má, nebo chce mít“ na svém 

území již 88 obcí (ČTK, 2018c). A toto číslo samozřejmě nebylo konečné.  

Dvě zásadní události ve vývoji problematiky se staly v první třetině roku 2019. 

Nejprve se Ústí nad Labem, včetně Trmic, vyhlásilo oblastí se zvýšeným výskytem 

sociálních jevů, a stalo se tak největším takovou lokalitou v České republice (ČT24, 2019). 

Zároveň v březnu 2019 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o neoprávněnosti 

vyhlášení opatření na celé město a v Kladně tak byla bezdoplatková zóna zrušena (Karlík, 

2019). V létě se pak objevily první zprávy, že MPSV v čele s Janou Maláčovou (ČSSD) 

plánuje zásadní změnu ve vyplácení sociálních dávek. Jednou z nejvýraznějších 

uvažovaných změn by bylo spojení dvou současných dávek na bydlení v jednu, v tzv. 
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přídavek na bydlení. Proti způsobu úpravy se vymezili odborníci z oboru (Ustohalová, 

2019).  

Počátkem roku 2020 se pak server Seznam Zprávy rozhodl zmapovat efekty 

vyhlašování bezdoplatkových zón, a tak oslovil obce, kde bylo opatření zavedeno, s prosbou 

o vyjádření. Výsledky byly ale nejasné (Švihel, 2020). Dle informací Seznamu zóny v té 

době vyhlásilo 50 obcí, dle informací IPSI 66 a téměř sto o tom uvažuje19. V souvislosti 

s vypuknutím koronavirové pandemie v Česku v březnu 2020 vyzvalo uskupení 

neziskových organizací20 obce k „obnovení rovného přístupu občanů ČR  

k doplatku na bydlení“ a tedy zrušení bezdoplatkových zón na jejich území (IPSI, Centrum 

pro společenské otázky-SPOT, Platforma pro sociální bydlení, Člověk v tísni a IQ Roma 

servis, 2020). Tato akce se ale nesetkala s úspěchem. 

4.3 Analýza aktérů, rozhovory 

Na základě provedené analýzy médií a studia literatury, pramenů a dalších potřebných 

materiálů byli určeni nejvýznamnější aktéři21 pohybující se ve zkoumané problematice,  

a to jak na úrovni jednotlivců, tak institucí. Za aktéry, označované také anglickým termínem 

stakeholders, lze považovat všechny, kdo mají na zkoumaném problému určitý zájem, jsou 

jím postiženi, nebo mají „pasivní či aktivní vliv na řešení“, rozhodování, či posuzování 

problému (Veselý, 2007, s.225-226). V případě výzkumného problému této diplomové práce 

jsou aktéry, kteří jsou problémem postiženi, primárně lidé v hmotné nouzi, kteří by si ve 

specifikovaných oblastech chtěli požádat o doplatek na bydlení. Ostatní aktéři se pohybují 

na hranicích specifikovaného vymezení. Nelze tedy jednoznačně určit, zda jsou problémem 

pouze postiženi, mají na něm zájem, nebo mají i vliv na rozhodování. Aktéři pro potřeby 

této práce byli dále také rozděleni dle celostátního  

a regionální kontextu (pro potřeby případové studie). Konkrétně jimi tedy jsou lidé v hmotné 

nouzi, obyvatelé dalších částí obcí, zástupci samospráv, Policie ČR, zástupci úřadu práce, 

specificky oddělení hmotné nouze, sociální služby působící v lokalitách, MPSV, Svaz měst 

a obcí ČR, zákonodárci, Ústavní soud, organizace zabývající se blízkými tématy a média. 

 Po provedení analýzy byli jednotliví aktéři osloveni a požádáni o schůzku. S většinou 

 
19  Osobní sdělení v rámci rozhovoru. 

20  IPSI, Centrum pro společenské otázky-SPOT, Platforma pro sociální bydlení, Člověk v tísni a IQ 

Roma servis 

21  Aktérkami a respondentkami byly samozřejmě i ženy, mužský rod používám pro zjednodušení 

předkládaného textu. To platí i pro ostatní kapitoly práce. 
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z nich mělo setkání podobu polostrukturovaného rozhovoru. Ve dvou případech byly otázky 

zaslány e-mailem, v jednom případě mělo setkání podobu dvoudenní stáže, v průběhu které 

proběhlo více neformálních rozhovorů. Téměř všichni oslovení aktéři  

(a odteď tedy respondenti) byli vybráni účelně, na základě vztahu k tématu, který většinově 

určovalo jejich povolání. Na lokální úrovni jsem se snažila oslovit všechny, kdo mohli mít 

na zavádění opatření vliv, příp. s tématem pracují. Na celorepublikové úrovni jsem se 

zaměřila na ty, o kterých jsem se domnívala, že výrazně reprezentují zkoumaný problém. 

Neaspirovala jsem proto na provedení rozhovorů s celým tehdejším Parlamentem, který  

o schválení pozměňovacího návrhu o bezdoplatkových zónách rozhodoval. Několik 

respondentů mi bylo doporučeno. Ne se všemi, kteří byli osloveni, se nakonec podařilo 

rozhovor uskutečnit. V případě polostrukturovaných rozhovorů nebyla struktura vytvořena 

jednotně a neptala jsem se vždy na stejné otázky, protože každý respondent pocházel z jiného 

prostředí, takže by to ani nebylo možné. Před rozhovorem jsem si vždy nastudovala 

problematiku z pozice daného respondenta a následně na základě tohoto studia vypracovala 

předběžný scénář rozhovoru, se zdůrazněním některých podstatných otázek  

a témat. Při takovém postupu nemusí tvorba scénáře znamenat pouze přípravu opory pro 

rozhovor, ale i zamyšlení nad samotným tématem (Toušek, 2012, s. 64-65). I když se 

jednotlivé scénáře částečně lišily, vždy jsem se v rámci rozhovorů ptala po motivech, 

efektech a vnímání zkoumaného opatření z pozice daného aktéra, tak abych si mohla jeho 

výpověď zařadit do skládačky vývoje dané problematiky na celostátní a/nebo lokální úrovni, 

příp. porovnat s ostatními výpověďmi a názory. Při provádění samotných rozhovorů jsem 

vždy nejprve představila sebe, svou práci a domluvila si nahrávání. V případě souhlasu mohl 

rozhovor začít. Doba trvání rozhovorů se pak pohybovala v průměru kolem hodiny a půl. 

Nejkratší trval 39 minut, nejdelší hodinu a 52 minut. Rozhovory směřovaly ke všem třem 

výzkumným otázkám. 

Přehled respondentů shrnuje tabulka č. 2. U veřejně známých osobností je uvedeno jejich 

jméno, protože i přes snahy o anonymizaci by byly pravděpodobně snadno rozpoznatelné 

(např. navrhovatel pozměňovacího návrhu je prostě jen jeden). U respondentů z lokální 

úrovně jsou jména naopak anonymizována a uvedeny jsou pouze instituce, ve kterých 

působí. Někteří respondenti v průběhu zkoumaného období změnili své pozice či příslušnost 

k institucím, pokud jsou pro práci relevantní, jsou v tabulce zmíněny  

i neaktuální funkce. Mimo uvedené proběhla ještě krátká e-mailová komunikace se 

senátorkou iniciující ústavní stížnost Renatou Chmelovou. Dále byl uskutečněn ještě 
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rozhovor se sociálním pracovníkem z lokality, která nakonec nebyla zahrnuta do výzkumu. 

 

Tabulka č. 2: Přehled respondentů 

 Jméno Instituce Pozice Forma 

komunikace 

1. Alena 

Zieglerová 

IPSI Odbornice, analytička osobně 

2. Vladislav 

Vilímec 

Poslanecká sněmovna, Senát, 

SMO ČR, město Kdyně 

Bývalý poslanec, 

senátor, předseda 

Finanční komise, autor 

legislativního návrhu 

bezd. zón, zastupitel 

 

e-mail 

3. Dan Jiránek Město Kladno, SMO ČR Primátor Kladna, bývalý 

předseda Svazu měst a 

obcí 

osobně 

4. Milan Volf Město Kladno Bývalý primátor osobně 

5. - Město Kladno, sociální odbor vedoucí osobně 

6. - Úřad práce Kladno ředitel osobně 

7. - Úřad práce Kladno, Hmotná 

nouze 

vedoucí osobně 

8. - Úřad práce Kladno, Hmotná 

nouze 

Sociální pracovník osobně 

9. - Občanská iniciativa Kladno-

Dubí 

Místopředseda osobně 

10. - Člověk v tísni Kladno Koordinátorka a 

kolektiv pracovnic 

stáž 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

 Uvědomuji si, že limitem práce je rozhodně skutečnost, že do výzkumu nebyli 

zahrnutí aktéři zasažení problémem, tedy lidé v hmotné nouzi. I když je cílem práce hlavně 
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představení opatření, a nikoliv hodnocení jeho dopadů, přesto by rozhovory s dotčenými 

lidmi byly určitě přínosné. Potíž spočívá v tom, že takoví lidé jsou velmi obtížně objevitelní. 

Dokonce bychom je mohli označit za tzv. hard-to-identify neboli těžko identifikovatelnou 

populaci. Tak bývají označované stigmatizované, citlivé, nebo příp. i úmyslně zamlčované 

cílové skupiny (Tourangeau, 2014, s. 8). I kdyby však tito lidé žádné stigma nepociťovali, 

přesto by bylo obtížné je nalézt, protože z principu jsou úřadem evidování pouze ti, kdo 

doplatek na bydlení pobírají. Statistika o počtu zamítnutých žádostí o doplatek na bydlení 

není vypovídající, protože dotčení lidé nemuseli žádost vůbec podat (Zieglerová, 2019, s. 

27-28). Jejich vyhledání by vyžadovalo dlouhodobý pobyt v terénu, na což jsem neměla 

časovou kapacitu. IPSI společně se společností Člověk v tísni takový průzkum provedl 

v dubnu 2018. Dotazováno bylo 58 osob a doplatek na bydlení nebyl z důvodu 

bezdoplatkových zón přiznán ve dvou případech (ibid., s. 28). 

4.4 Případová studie 

Tato práce je případovou studií. A to studií jednoho případu na dvou úrovních – obecné a 

lokální. Tato forma byla zvolena pro splnění základního cíle práce, tedy komplexního 

zmapování a představení problematiky. Výše představené metody se vztahovaly buď 

k oběma jejím úrovním (analýza médií, částečně studium literatury), nebo pouze k té lokální 

(rozhovory, studium materiálů na úrovni města). Vymezení, co je podstatou zkoumání, je 

základním krokem k úspěšnému uskutečnění výzkumu. Ovšem o tom, co je případ, a jak ho 

definovat, se vedou v literatuře polemiky, stejně tak jako o definici samotné případové 

studie. Rozhodnutí, co prohlásíme případem i případovou studií, záleží na tom, jak si je 

definujeme, a jaké si položíme výzkumné otázky a cíle (Jelínková, 2011, s. 201). Co je tedy 

případovou studií? Dle klasika oboru, R. K. Yina (2002), se jedná  

o empirické šetření, zabývající se současnými fenomény v jejich širším kontextu, a to 

převážně v situacích, kdy jsou hranice fenoménu nejasné. Zaměřuje se dle něj na více metod 

a zdrojů dat a pomáhá při tvorbě teorií (ibid., s. 13-14). Případovou studii lze dále dělit na 

mnoho druhů. Nejznámější dělení je opět od Yina, který specifikuje průzkumnou 

(exploratory), popisnou (descriptive) a vysvětlující (explanatory) případovou studii (ibdi., s. 

14-15). John Gerring ale třeba určuje rovnou devět typů, a to nikoliv tentokrát podle způsobu 

zkoumání, ale podle objektu zkoumání. Jedná se o případ typický, diverzní, extrémní, 

deviantní, vlivný, klíčový, pathway, nejpodobnější a nejodlišnější (Gerring, 2008, s. 646). 

Dále se také diskutuje  o tom, zda je možné, aby se případová studie zaměřovala pouze na 
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jeden případ, či zda je vhodnější, aby porovnávala několik případů, k čemuž se autoři více 

přiklánějí (např. Jelínková, 2011, s. 199). K tomuto, ale i dalším kritikám případových studií 

jako metody, se vyjadřuje Bent Flyvbjerg (2006), který je považuje spíše za diskurzivní spor 

mezi zastánci kvantitativních a kvalitativních metod. Kritici tvrdí, že případové studie nelze 

generalizovat, sumarizovat, netvoří obecná data, či že jsou subjektivní. To však Flyvbjerg 

považuje za nepochopení metody a vyzývá ke kombinování metod i přístupů (ibid., s. 241). 

 V našem případě se, jak bylo uvedeno, zaměříme na dvě roviny problému. Základní 

jednotkou analýzy (unit of analysis) je zde problematika bezdoplatkových zón obecně. 

Mapována je primárně na úrovni policy, abychom mohli odpovědět na výzkumné otázky 

tázající se po kontextu zavádění opatření (první výzkumná otázka), jeho pravidel (druhá 

výzkumná otázka) a následného vývoje (třetí výzkumná otázka). Tím to ovšem v této práci 

nekončí. Dále se zaměříme na konkrétní případ provedení zkoumaného opatření v praxi, 

tedy na veřejně politickou rovinu politics. Proto je zde definována ještě tzv. embedded unit 

of analysis neboli další vložená jednotka analýzy (Yin, 2002, s. 43-45). Konkrétně se 

zaměříme na případ města Kladna, které mělo v průběhu zavádění opatření mezi českými 

městy specifickou pozici. I přes výše naznačené limity se zde jedná o jednopřípadovou 

deskriptivní studii. I když by analýza více případů měla zřejmě větší vypovídací hodnotu, 

vzhledem k pozici Kladna v problematice by i jednopřípadové provedení mohlo mít svůj 

přínos. Tato forma byla zvolena také z kapacitních a časových důvodů. 

 A proč právě Kladno? Jak už bylo naznačeno, jedná o speciální případ, neboť šlo  

o první město, které se za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů označilo 

úplně celé. To však bylo po nějaké době zrušeno příslušným krajský úřadem, což také není 

v kontextu problematiky obvyklé, a následně vyhlásilo zóny jednotlivě. Kladno si tak 

vyzkoušelo většinu možností, jak dotčené opatření zavést, což bylo také výrazně 

monitorováno médii. Zároveň je Kladno s takovým postupem ve svém kraji výjimkou  

a podobá se spíše městům ze severozápadu Čech a severu Moravy. Pro výběr Kladna hrál 

také fakt jeho (minimálně pro mě) strategické polohy a dopravní dostupnosti. Za určitý limit 

výběru považuji skutečnost, že jako výzkumnice nemám ke Kladnu žádnou osobní vazbu, 

což mi místy ztěžovalo orientaci v problematice i terénu.  
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5 Zóny v kontextu veřejně politických teorií 

Nyní přistoupíme k avizované analýze problematiky na základě teorií veřejné politiky, což 

je dílčím cílem této diplomové práce. Zároveň skrze tento způsob odpovíme hlavně na první 

výzkumnou otázku (kontext zavádění opatření). Základní motivací pro zvolený přístup je 

zamyšlení nad množstvím náhledů na jeden problém a zároveň jeho komplexní zhodnocení. 

Uvědomuji si, že o každém z následně představených teoretických přístupů  

a jejich aplikaci na problém by bylo možné napsat samostatnou práci. Tuto podobu volím z 

toho důvodu, že chci představit provázanost zkoumaného opatření s dalšími otázkami, což 

v mnoha případech ovlivňuje pozice jednotlivých aktérů. Při nahlížení tématu jen z jednoho 

pohledu, ač podrobně zpracovaného, bychom ty další mohli přehlédnout. Tato kapitola se 

zaměří hlavně na rovinu policy, tedy rovinu prosazování daného opatření.  

5.1 Otevřít okno příležitosti 

Prosadit svůj záměr nebývá jednoduché v žádném odvětví, natož pak při vyjednávání 

veřejných politik. Jak se to podařilo u bezdoplatkových zón? V předchozích kapitolách bylo 

popsáno, že úpravy zákona o hmotné nouzi probíhají poměrně často, a to i v podobě 

pozměňovacích návrhů. I když ne všechny úpravy měly dlouhého trvání, jejich navrhovatelé 

šli v době jejich navrhování příležitosti naproti a využili vhodné situace. Jak to bylo 

konkrétně v našem případě představí následující podkapitoly.  

5.1.1 Teorie fází veřejně politického procesu 

Užitečným nástrojem pro analýzu vývoje určitého problému na politické rovině může být 

teorie fází veřejně politického procesu. Jejím základem je předpoklad, že vyjednávání 

v rámci veřejné politiky není statické, ale existuje v pohybu. A teorie umožňuje tento proces 

zachytit v čase, zaznamenat, vytvořit model a lépe ho tak pochopit (Colebatch, 2015, s. 121). 

Jako první se o tvorbu takového vzoru pokusil D. Easton v rámci teorie systémů, kdy chtěl 

politické procesy analyzovat právě jako systémy (Potůček, 2016, s. 88). Jeho myšlenky po 

něm začali rozvíjet další výzkumníci, a tak začaly vznikat nejrůznější modely politického 

procesu s různými fázemi. S rozvojem užívání teorie se samozřejmě objevila i kritika, že 

není možné zobecnit proces na jednotlivé fáze, že potenciální hranice mezi jednotlivými 

fázemi jsou matné, příp. že pokud takový model vytvoříme, bude se vždy jednat o ideál, 

který lze těžko naplnit (ibid., s. 88-89).  

 Představíme-li si některé navržené modely fází veřejně politického procesu  



 

 

40 

a pokusíme-li se je vztáhnout na naši problematiku bezdoplatkových zón, potvrdíme 

pravděpodobně výtky kritiků této teorie o její neuniverzálnosti. Např. pokud jsou fáze 

procesu chápány totožně s vývojem legislativy, ztrácí se kontext, který její tvorbě předcházel 

(Říchová, 2015, 20-31), což je zrovna v našem případě velmi důležité. Jiné dělení může být 

zase příliš podrobné. Říchová a kol. popisují, že se v současné době22 ustanovilo dělení na 

šest, nebo dokonce devět fází (dle Fialy, Schuberta, Hogwooda  

a Gunna). Jde o fázi iniciace (1) – tedy odhalení problému, dále estimace (2) – vzniku 

relevance pro politiku, selekce (3) -vybírání řešení pro proces v rámci institucí, většinou 

ministerstev, s čímž souvisí podfáze legitimizace (uznání parlamentu) a alokace zdrojů. 

Pokračuje se implementací (4), která zahrnuje ověření shody s normami, ústavnosti apod, 

dále evaluací (5), a nakonec terminací (6), neboli zpětnou vazbu (ibid., s. 33-37), 

Vztáhneme-li toto opět na náš případ, zjistíme, že některé fáze byly přeskočeny, nebo ještě 

nenastaly a není zřejmé, jestli jsou v plánu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslanecký 

pozměňovací návrh, byla úplně přeskočena úroveň schvalování ministerstvy. Polemizovat 

by se dalo také nad úrovní implementace ve smyslu shody s normami, když se opatřením 

následně začal zabývat ústavní soud23. Otázkou je, jestli a jak potom proběhnou také fáze 

evaluace a terminace. 

 Zdá se tedy, že pro užitečné využití této teorie tak, aby nám zjednodušila orientaci 

v problému, může být vhodnější, alespoň v našem případě, aplikace spíše jednoduššího  

a obecnějšího modelu, který je možné v případě potřeby doplnit vlastními vstupy. Propůjčit 

si můžeme třeba Colebatchův pětifázový model, který je vymezen jako 1. určení agendy,  

2. formulace politiky, 3. rozhodování, 4. implementace politiky, 5. vyhodnocení (Colebatch, 

2005, s 121). Dle něj bude tedy v následujících odstavcích proces utváření politiky 

bezdoplatkových zón krátce analyzován. 

1. fáze určení agendy – Specifikace první fáze je asi nejtěžší, a i zde se projevuje 

nejasnost hranic při jejich určování. Co je problémem? Navrhovatel pozměňovacího 

návrhu Vladislav Vilímec (ODS) ho nazval „zneužíváním doplatku na bydlení, které 

vede k byznysu s chudobou“24. Kdy a jak problém vznikl? Zde záleží, zda zvolíme 

širší, či užší pohled. V dlouhodobém horizontu lze, jak bylo podrobněji popsáno 

v předchozích kapitolách, za příčiny považovat proměnu bytového fondu po roce 89, 

 
22  Publikace je z roku 2015. 

23  I když tehdejší poslanec Vilímec prý konzultoval návrh s legislativním odborem Sněmovny, viz 

stenozáznam z 53. schůze Poslanecké sněmovny. 

24  Viz stenozáznam z 53. schůze Poslanecké sněmovny.  
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rasismus, vznik doplatku na bydlení, nebo transformaci úřadu práce. V užším 

pohledu se o problému začalo hovořit po transformaci úřadu práce v souvislosti 

s navýšením čerpání doplatku na bydlení a převodem výplaty dávek z obcí na úřad 

práce. Významným kontextem bylo také zrušení Stanjurova přílepku. Problematika 

nastolování agendy („agenda setting“) bude podrobněji rozepsána v následující 

podkapitole. 

2. Formulace politiky – Politika byla formulována v kontextu zrušení tzv. Stanjurova 

přílepku, kterým obce znovu přišly o možnost vstoupit do procesu výplaty sociálních 

dávek (doplatku na bydlení). Při projednávání novely zákona o pomoci v hmotné 

nouzi na podzim roku 2016 nejprve tehdejší poslanec Vilímec předložil jiný 

pozměňovací návrh, který přisuzoval obcím právo doporučovat poskytnutí doplatku 

na bydlení do tzv. lokalit se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 

v následujícím znění: „V § 33 se doplňuje odstavec 9, který zní: „(9) Sdělí-li obec 

krajské pobočce Úřadu práce stanovisko, v němž uvede lokality na svém území, ve 

kterých dochází ke koncentraci sociálně nežádoucích jevů a jehož součástí může být 

doporučení o maximálním počtu osob, jimž by měl být poskytnut doplatek na bydlení 

v dané lokalitě, je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen toto stanovisko v řízení o 

přiznání doplatku na bydlení zohlednit.“25. Návrh byl zpracován ve spolupráci se 

Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR), což poslanec v rozpravě sám uvedl. Při 

opakovaném druhém čtení zákona ale tento návrh změnil a místo původního 

představil nový, umožňující obcím II. typu vyhlásit opatření obecné povahy, jímž by 

určily oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ve kterých by 

následně byla omezena výplata doplatku na bydlení (přesnou citaci viz v kapitole 2). 

I tato změna byla samozřejmě formulována ve spolupráce se SMO ČR. 

3. Rozhodování – V Poslanecké sněmovně získal návrh podporu výboru pro sociální 

politiku (viz výše) a byl schválen. V Senátu mu bylo naopak přiděleno 

nedoporučující stanovisko od všech výborů, včetně ústavně-právního (viz výše). 

Přesto byl ale schválen. Už tehdy se proti němu výrazně vymezovali někteří senátoři 

(např. ČTK, 2017). Prezident novelu zákona, včetně dotčeného pozměňovacího 

návrhu, podepsal. 

 
25  Viz sněmovní tisk 783, dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=783&snzp=1 
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4. Implementace – 5.4.2017 byla novela publikována ve Sbírce zákonů, v účinnost 

vešla úprava 1.6.2017. Následně začaly jednotlivé obce opatření vyhlašovat. Zároveň 

skupina dvaceti senátorů v čele s Renatou Chmelovou ohlásila, že na opatření chystá 

podat ústavní stížnost, což také 6.12.2017 udělala. Ústavní soud dosud nerozhodl. 

Ve stejnou dobu vyhlásilo Kladno jako první v ČR opatření obecné povahy na celé 

město, což mu bylo v březnu 2019 zrušeno. V únoru 2019 to udělalo také Ústí nad 

Labem a stalo se tak největším takovým městem v zemi.26 

5. Vyhodnocení – Dle informací IPSI k lednu 2020 vyhlásilo bezdoplatkové zóny 66 

obcí a 100 o tom uvažuje. Nejsem si vědoma žádného oficiálního vyhodnocení, jako 

např. hodnocení dopadu regulace (RIA). Úspěšnost opatření lze posuzovat také dle 

vytyčených cílů opatření. Výplata dávek na bydlení se meziročně opravdu snížila 

(např. MPSV 2020c). Zda na to ale měly vliv bezdoplatkové zóny není prokazatelné 

(citace mluvčí ÚP v iRozhlas.cz, 2019). Pokles zneužívání dávek  

a efektivita při boji s obchodem s chudobou jsou taktéž těžko měřitelné27. 

5.1.2 Teorie nastolování agendy 

Jak se ukázalo při definování jednotlivých fázi zkoumaného politického procesu, zásadní je 

pro něj pojmenování jeho podstaty a následné komunikování směrem k dalším aktérům. 

Zároveň pro úspěšné řešení problému je potřebná jeho správní formulace. I specificky na 

tuto část lze nahlédnout analyticky, a sice skrze teorii nastolování agendy, tzv. agenda 

setting. Onou agendou je myšlen soubor problémů, případů, či symbolů, které získají 

pozornost veřejnosti a jí volených zástupců a zastupitelů. V rámci jejího ustanovování se 

podrobněji utvářejí nejen představy o obsahu a rozsahu problému, ale také o možných 

způsobech řešení (Birkland, 2007, s. 63). 

 Zmínili jsme, že vznik a utváření problému lze vymezovat různě. Více než vytyčení 

určitého bodu, kdy problém reálně vznikl, bylo pro schválení pozměňovacího návrhu  

o bezdoplatkových zónách však podstatné, kdy se o problému začalo mluvit, a kdy začal být 

jako problém definován. Zájem elit i veřejnosti o téma je při ustanovování agendy zásadní. 

Existuje mnoho problémů, které mohou trvat desítky let, ale protože se nestanou předmětem 

zájmu, nezačnou být řešeny. K podmínkám pro nastolení agendy patří existence opory 

 
26  Kladno ani Ústí nad Labem nejsou jedinými městy, která OOP na celé město vyhlásila. Jedná se 

však  

o nejvýraznější případy. Kladno bylo první a Ústí největší. Podobný vývoj jako v Kladně byl i v Úpici.  

27  Ke specifikaci a vyhodnocení cílů více viz Zieglerová, 2019. 
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v právním systému a ve veřejné správě, existence vlivných aktérů, či přímo koalic aktérů, 

kteří se rozhodnou agendu prosazovat, a také palčivost tématu (Potůček, 2016, s. 95). I když 

v případě bezdoplatkových zón vznikly pochyby o jejich ústavnosti, přesto lze říct, že první 

podmínka byla splněna skrze opatření obecné povahy. Jedná se o typ vyhlášky, jejímž 

schválením obce zóny vyhlašují. Co se týče vlivných aktérů, tak za navrhovatelem 

příslušného pozměňovacího návrhu stál, jak už bylo zmíněno, SMO ČR, takže potažmo i 

část obcí. Téma samotné pak bylo prezentováno jako konfliktní, a to jak v kontextu 

zneužívání dávek, obchodu s chudobou, i konfliktu obcí se státem. Mimo palčivosti tématu 

však jeho nastolení může dopomoci i skutečnost, že se nejedná  

o nové téma, ale pokud naopak bylo už v minulosti formulováno (Říchová, 2015, s. 55). To 

sice není podmínkou nastolení agendy, ale v určitých situacích k němu může vést.  

I v našem případě se nejednalo o úplně nové téma. Obdobná argumentace zaznívala už při 

prosazování tzv. Stanjurova přílepku, za kterým, mj. stál také SMO ČR (Zieglerová, 2019, 

s. 23). Novela zákona, v rámci které byl navrhován i Vilímcův pozměňovací návrh, byla 

projednávána nedlouho po zrušení dotčeného přílepku a v průběhu rozpravy na něj bylo 

několikrát odkazováno (Poslanecká sněmovna, 2016). 

 Úspěšné nastolení agendy však často nezávisí tolik na povaze tématu, ani na pádnosti 

argumentů, které používají aktéři, co si téma vzali za své (agenda setters). Větší vliv mají 

mnohdy rétorické, příp. empirické zkušenosti aktérů (Birkland, 2007, s 66). Jejich síla 

nemusí být na první pohled zřetelná. I v našem případě by se mohlo zdát, že se jednalo o 

iniciativu jednoho osamoceného poslance. Ten měl, jak už bylo několikrát zdůrazněno, však 

za sebou výrazného hráče, SMO ČR, a zároveň argumentoval svými zkušenostmi zastupitele 

západočeské Kdyně. Zmiňování zkušeností hraje v tomto tématu vůbec velkou roli a jenom 

to dokazuje Birklandovu teorii o důležitosti symbolů při nastolování agendy (ibid., s. 72). 

Za symbolické při prosazování témat považuje Birkland vyprávění příběhů, výpovědi o 

bezmocnosti a potřebě kontroly, užívání synekdochy, či zmiňování typických případů 

(ibid.). I tyto symboly lze v našem příběhu dohledat. Představování svého pozměňovacího 

návrhu poslanec Vilímec uvodil vypravováním  

o zoufalém starostovi obce Semněvice z okresu Domažlice, který, ač vyzkoušel všechny 

dostupné kroky, si neví rady se situací ve své obci (viz citovaný stenozáznam v poznámce 

52). V důsledku pronajímání bytů majiteli nemajícími k obci žádný vztah, lidem, kteří 

pobírají doplatky na bydlení, se v obci koncentrují sociálně nežádoucí jevy. Tím, že obce 

nemají kontrolu nad výplatou dávky, nemohou tento stav nijak ovlivnit. Synekdochou neboli 
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označením celku za jednotlivé části, či naopak (Lakoff a Johnson, 2002, s. 49-50), lze zase 

chápat označení „sociálně nežádoucí jevy“. Jedním termínem se tak označuje komplex 

činností, které na místě dějí. 

 Dosud zde byly popsány hlavně příklady ustanovování agendy na úrovni prosazování 

již konkrétního opatření. Jak bylo ale zpočátku podkapitoly uvedeno, zásadní je moment, 

nebo spíše momenty, kdy se z problému stane téma, které se začne řešit. Jak to bylo v případě 

bezdoplatkových zón? Na problém se začalo poukazovat v souvislosti s transformací úřadu 

práce, převodem výplaty dávek z obcí a nárůstem výplaty doplatku na bydlení (viz výše). 

To už v této práci, koneckonců, bylo rozebráno několikrát. Konflikt obcí a státu o svěřování 

pravomocí se jí táhne jako červená nit. Velký vliv na nárůst chudoby, nezaměstnanosti, a 

tedy i výplaty dávek v hmotné nouzi, měla rozhodně  

i ekonomická krize. Ta byla samozřejmě také výrazným tématem médií. Dalšími událostmi, 

které lze vzít v potaz, i když souvislost není tak jasná jako u předchozích dvou, jsou 

protiromské pochody proběhlé v letech 2008-2013 (Aktuálně.cz, 2013). Jejich veřejně 

prezentovanou záminkou sice byly primárně konflikty mezi majoritou a romskou minoritou, 

součástí jejich rétoriky bylo ale, mimo jiné, domnělé zneužívání sociálních dávek (např. 

Romea.cz, 2013). Téma segregovaných lokalit se tímto dostalo do celostátních médií a 

širšího povědomí. Ve stejné době se také začal používat pojem nepřizpůsobiví, jenž jako 

první užila bývalá chomutovská primátorka Ivana Řápková (původně ODS), a který 

postupně převážil etnické rámování tématu (např. Pehe, 2011). Na tyto události 

chronologicky navázala novela zákona o pomoci v hmotné nouzi 252/2014, jejíž součástí 

byl již rozebraný Stanjurův přílepek udělující obcím možnost rozhodovat  

o vyplácení doplatku na bydlení (vydáním ne/souhlasu). Jeho brzké zrušení přijali někteří 

aktéři s nelibostí, což se promítlo v pozměňovacích návrzích při projednávání následující 

novely v inkriminovaném roce 2016.  

Prozatím tu nebyla zmíněna skutečnost, která jistě ovlivnila klima vstřícné ke 

schválení návrhu o bezdoplatkových zónách. Přibližně ve stejné době se totiž projednával 

také navrhovaný zákon o sociálním bydlení. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí 

Marksová-Tominová (ČSSD) ho prezentovala jako cestu z existující krizové situace a jako 

pomoc nejen lidem v bytové nouzi, ale i obcím (Marksová-Tominová, 2015). Právě obce, 

v čele se Svazem, ale nebyly spokojeny s plánovanou úpravou, dle které měly potřebné 

bydlení zajišťovat (s pomocí státních peněz) ony. I když si dlouhodobě přejí zasahovat více 

do sociální politiky, v tomto případě preferovaly, aby zprostředkování sociálního bydlení 
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měl na starosti stát. Příprava zákona byla ale problematická, a to již od začátku. Nejprve si 

ho jako horký brambor přehazovaly MPSV a MMR. Nakonec skončil na prvním 

z ministerstev (MPSV), kde byla zpracována Koncepce sociálního bydlení ČR do roku 2025 

(MPSV, 2015b). Ač byla tato problematika tehdejší vládou České republiky vyzdvihována 

již od jejích počátků, přístup zákonodárců k rychlému prosazení zákona byl poněkud 

liknavý. Podoba zákona, vytvářená MPSV, byla neustále nabourávána  

a blokována MMR a SMO ČR či Občanským sdružením majitelů domů a bytů, a i ve 

veřejném prostoru dané téma vyvolávalo určité kontroverze (Mít svůj domov, 2017). 

Původně prioritní zákon se tak, po mnoha kritizovaných úpravách, k prvnímu čtení 

v Poslanecké sněmovně dostal až na jaře roku 2017, tedy skoro půl roku před novými 

volbami (Khazalová, 2017). Pozdní předložení zákona, lobbing aktérů majících zájem na 

neprosazení zákona, i aktivita opozice (převážně ODS a TOP-09) tak vedly k tomu, že zákon 

nakonec ani napotřetí neprošel přes první čtení v Poslanecké sněmovně, kdy byl znovu 

zablokován poslanci z ODS. Lze tak konstatovat, že problematická atmosféra kolem 

projednávání zákona o sociálním bydlení zřejmě také mohla dopomoci nastolení agendy  

a následnému prosazení bezdoplatkových zón. 

5.1.3 Teorie tří proudů 

Teorií, která částečně spojuje problematiku dvou předchozích dohromady, je tzv. teorie tří 

proudů. Zaměřuje se na interakce mezi aktéry a institucemi v kontextu časovém  

i v kontextu změn politik. Pro pochopení veřejně politických procesů a rozhodování z nich 

vzešlého definuje tři proudy, které, ač na sobě nezávislé, společně tvoří komplex. Metafora 

proudů se jeví jako vhodná i vzhledem k deklarovanému chápání veřejné politiky spíše jako 

procesu, než souhrnu jednotlivých statických bodů (Birkland, 2010, s. 297). Jedná se zaprvé 

o proud problémů (problem stream), pátrající po odpovědi na otázku „co se děje?“. Dalším 

je proud politiky (politics stream), zkoumající, co se s tím, co definoval první proud, dá 

dělat. Třetím je proud veřejných politik (policy stream) zjišťující, pro co lze získat podporu 

(Potůček, 2016, s. 106). Užití takového rámce doporučuje jeden z tvůrců metody, Nikolaos 

Zahariadis hlavně v kontextu vyznačujícím se nejednoznačností, nejasností, či 

rozporuplností (ambiguity) (Ackrill, Kay a Zahariadis, 2013, s. 871). Troufám si tvrdit, že 

odpovědi na vytyčené otázky už jsme částečně naznačili a jsou vyvoditelné z předchozích 

odstavců. Podstatné je ještě také uvědomění, že kontext jednotlivých proudů záleží také na 

pozici jejich jednotlivých aktérů. V našem případě se střetává pojetí sociálně demokratické 
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s pravicovým chápáním. To pravděpodobně již vyplynulo z nastíněných příkladů, kdy 

zatímco Stanjurův přílepek a bezdoplatkové zóny vzešly od členů ODS, zákon o sociálním 

bydlení i kritika bezdoplatkových zón zněly z řad ČSSD28  

Pokud se tyto proudy propojí, vznikne pak okno příležitostí, které při vhodném využití 

může vést k úspěšnému prosazení opatření (Potůček, 2016, s 106-107). Po analýze na 

základě předchozích dvou teorií můžeme říct, že pro bezdoplatkové zóny se okno příležitostí 

otevřelo při opakovaném druhém čtení návrhu novely zákona, v kontextu výše popsaných 

okolností (zrušení Stanjurova přílepku, projednávání zákona o sociálním bydlení).  

5.2 Diskurzivně interpretační rovina 

Předchozí části aplikované teorie se zaměřovaly hlavně na okolnosti prosazení zkoumaného 

opatření na úrovni policy, na jednotlivé uskutečněné kroky a události. Následující dvě 

kapitoly se zaměřují spíše na to, jak byly tyto kroky komunikovány  

a chápány, tedy na jejich diskurzivně interpretační rovinu. 

5.2.1 Teorie diskurzivního institucionalismu 

V čem se liší diskurzivní institucionalismus oproti dalším na instituce zaměřeným teoriím29? 

Dle Vivien Schmidt tkví nejvýraznější odlišnost v zaměření na změnu. Diskurzivní 

institucionalismus je ve srovnání s nimi výrazně dynamický (Schmidt, 2010, s. 1). Nezajímá 

se totiž jen o to, jak se instituce mění, ale chce vědět také proč (Potůček  

a Rudolfová, 2017, s. 97).  

K základním pojmům diskurzivního institucionalismu patří kromě termínu diskurz 

dále ideje, jinými slovy součásti rozpravy. Posláním diskurzivního institucionalismu je totiž 

objasňování skutečnosti, jak diskurzy, ideje a procesy jejich ustanovování a prezentací 

mohou ovlivnit institucionální proměny a jejich dynamiku. Jaká je jejich fuknce v procesu 

utváření politik (ibid.) Obě kategorie mají totiž ve svých potenciálních rukou moc, s kterou 

mohou nakládat. Ideje lze dělit na kognitivní a normativní. Kognitivní ideje odůvodňují 

logické kroky a postupy směřující přímo k dosažení zamýšlených cílů. Martin Carstensen  

a V. Schmidt takto označují např. typické neoliberální myšlenky. Normativní ideje se na 

druhou stranu zakládají spíše než na ceně na hodnotách a potřebách (Carstensen  

 
28  Tato dichotomie platí, mluvíme-li o rovině schvalování opatření na půdě Parlamentu. 

V regionálním kontextu však stranická příslušnost při vyhlašování bezdoplatkových zón většinou nehraje 

příliš roli. Zóny byly vyhlášeny i ve městech, kde „vládne“ ČSSD. 

29  Např. institucionalismus racionální volby, historický či sociologický 
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a Schmidt, 2015, s. 7). Ať kognitivní či normativní, ideje se objevují v rámci rozpravy na  

třech úrovních, jimiž jsou politika, programy/paradigmata a filozofie (Potůček  

a Rudolfová, 2017, s. 97). To znamená, že vědci využívající ke svým analýzám 

diskurzivního institucionalismu uvažují nad otázkami po tom, co existuje, i co by mělo být, 

na různých úrovních obecnosti (Schmidt, 2010, s. 3), vztahujících se právě k daným třem 

rovinám. Mimo idejí lze kategorizovat v rámci představované teorie také diskurzy, a to na 

koordinující a komunikační. Koordinující diskurz probíhá ve vztahu k politikám spíše mezi 

politickými aktéry a bývá spojován se společnostmi s poměrným volebním systémem.  

Ve srovnání s ním se v rámci komunikačních diskurzů rozvíjejí ideje více mezi polickými 

aktéry a veřejností, logicky tak bývá používán spíše v zemích s tradicí většinových systémů, 

jako jsou např. USA nebo Velká Británie (Potůček a Rudolfová, 2017, s. 97-98). 

Důležité je také zmínit roli samotných institucí v rámci dané teorie. Institucionalita 

v ní totiž netkví pouze v zaměřování se na ideje a texty, ale především na institucionálním 

kontextu, neboť žijeme přímo v něm a komunikujeme skrze něj. Instituce tak nejsou vně 

našeho života, nejsou pouze nástroji, skrze které jsou nám z vnějšku a shora ukládána 

pravidla života, nýbrž samy jsou aktivními aktéry schopnými komunikace a změny 

(Schmidt, 2010, s. 4). Představíme-li si instituce jako kulisy, v kterých jako lidé žijeme, pak 

nejsme, dle myšlenek diskurzivního institucionalismu, jen pasivními loutkami. Naopak. 

Kulisy můžeme sami aktivně měnit. 

Diskurzivní institucionalismus tedy cílí na změnu. Tato práce se věnuje změně, resp. 

úpravě zákona o pomoci v hmotné nouzi, konkrétně omezení výplaty dávky doplatku na 

bydlení v určených lokalitách.  

Základní analyzovanou institucí je tedy doplatek na bydlení a jeho výplácení. 

Odpověď na otázku, jak se instituce mění, už zde byla v zásadě nastíněna. Změnu více či 

méně jasně definuje zákon. Obce, resp. obce II. typu, na základě novely zákona mohou 

vyhlášením opatření obecné povahy vyhlásit na svém území oblasti se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů, kde následně mohou pro nově příchozí obyvatele omezit výplatu 

doplatku na bydlení. Vyhlášení musí konzultovat s Policií ČR a/nebo orgánem sociálně 

právní ochrany dětí (cit. viz výše). Lze sledovat také jak se mění počet obcí, které opatření 

zavedly. Dle provedené analýzy medií víme, že se toto číslo neustále navyšuje. Z analýzy 

vzešla také zajímavá informace a odpověď na otázku, jak se mění označování 

inkriminovaných lokalit, resp. jak se mění jejich označování v médiích. Zpočátku 

převažovalo zákonem dané označení „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 
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jevů“. To se objevilo ve výše citovaných novinách E15.cz už 29. 11. 2016 v souvislosti 

s vyhlášením záměru poslance Vilímce. Po uvedení novely v platnost však postupně 

převážilo označení „bezdoplatkové zóny“, které se v médiích poprvé objevilo 28. 8. 2017  

a neprosadilo se hned. Další takové označení se v následujících třech měsících objevilo 

pouze dvakrát. Od listopadu se však tato přezdívka začala využívat pravidelně a postupně 

výrazně převážila. Jak zde bylo ale již uvedeno, mediální prostor se v označování liší od 

praktické zkušenosti. 

Odpověď na otázku, proč se instituce mění, se lépe vyjeví při zaměření na ideje  

a diskurzy související s tématem. Jak bylo výše sděleno, ideje, shluky idejí či diskurzy mají 

výraznou moc. V našem případě se projevují právě mocí omezit výplatu doplatku na bydlení. 

Zaváděním opatření sledují obce svůj cíl, kterým bývá (mj.) řešení situace, kdy je v lokalitě 

zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů. Musí proto dodat důkazy v podobě statistik od 

policie a OSPODu. Určitý cíl navržením novely sledoval i poslanec ODS ve spolupráci se 

SMO ČR. Jím zmiňované motivace se týkaly omezení zneužívání dávek, finančních výdajů  

a zasahováním do práv obcí. Vzhledem k v předchozích odstavcích popsaným vlastnostem 

můžeme konstatovat, že tito aktéři prosazují převážně kognitivní typ idejí. Jistě, že i v táboře 

příznivců novely nemusí být všichni aktéři takto názorově jednotní, rozdíl v uvažování 

oproti odpůrcům, ke kterým patří skupina senátorů obracejících se na Ústavní soud, 

organizace pomáhající lidem v nouzi či v minulosti veřejná ochránkyně práv (např. 

Regionzapad.cz, 2018), je však evidentní. Někteří aktéři se vůči sobě dokonce výrazně 

vymezují (např. Rozhled, 2018). Postoje odpůrců založené na rovnosti, ústavnosti a lidských 

právech lze s jistotou označit za ideje normativní, které  

u nich výrazně převažují. Oba tyto druhy idejí mají vliv na instituce, a to jak vyhlášením 

bezdoplatkových zón či žalobou k ústavnímu soudu. Některé samosprávy se daly slyšet, že 

zóny vyhlašují pouze kvůli obavám z migrace z měst, kde už opatření taktéž zavedeno bylo 

(např. Šebestová, 2018). Dochází tak k lavinovému efektu. Představené ideje ale mohou 

působit i obráceně, když se např. některé obce zdráhaly zóny vyhlásit kvůli obavám z žalob 

vlastníků objektů. Vyskytl se také případ, kdy skutečnosti vyvolané popsanými idejemi 

dovedly město k vlastnímu pokusu o úpravu legislativy (ibid.). 

Opatření vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón lze zmapovat také vzhledem  

k třístupňové struktuře úrovní jak politického procesu, tak opět idejí. Na úrovni polity lze 

bezdoplatkové zóny – minimálně z pohledu jejich navrhovatelů – vnímat jako vykročení 

k systémové změně vzhledem k peněžním dávkám pomoci v hmotné nouzi, i když bylo na 
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začátku této práce zmíněno, že tato úroveň není v tomto kontextu příliš relevantní. Na úrovni 

policy to bylo prosazení novely a na úrovni politics se jedná už o samotné vyhlašování 

bezdoplatkových zón. Podobně lze úrovně vnímat i při dělení idejí. Z pohledu podporovatelů 

opatření by jeho filozofií mohlo být bezproblémové město, myšlenkou zpracování nápadu a 

programem jeho uvedení do praxe. 

Podobně jako ideje lze analyzovat i diskurzy. Již bylo představeno, že se dělí na 

koordinující a komunikační diskurzy. Zamyslíme-li se nad tematikou bezdoplatkových zón, 

můžeme konstatovat, že na jejím počátku využil výrazně koordinující diskurz navrhovatel 

novel Vilímec. Dle svého vyjádření (viz výše) spolupracoval se SMO ČR, zároveň se mu 

podařilo novelu prosadit v Poslanecké sněmovně, a prošla pohodlně  

i Senátem, i přes výrazně zamítavá stanoviska jeho jednotlivých výborů. Ukázka užití 

komunikačního diskurzu se hledá už složitěji. Příkladem může být přesto město Most, které 

vyzvalo své občany, aby sami dávali podněty na radnici, které domy považují za 

problémové. Pro zasílání zpráv dokonce město zřídilo speciální e-mailovou adresu 

(Zápotocký, 2018). 

Při analýze je také dobré uvědomovat si možné limity využívané metody. Vivien 

Schmidt, která je přední odbornicí zabývající se diskurzivním institucionalismem, 

upozorňuje na riziko opomenutí kontextuální povahy výskytu zkoumaného problému  

a doporučuje zohlednit také argumenty historického institucionalismu (Potůček  

a Rudolfová, 2017, s. 98). Proto je vhodné v souvislosti s bezdoplatkovými zónami zmínit  

i jejich geograficko-historický kontext. Výše bylo např. už popsáno, jak poslanec Vilímec 

využil koordinující diskurz k prosazení svého návrhu. Jeho úspěchu však mohla napomoci 

skutečnost, že úprava byla přijímána v podobné době, kdy byl projednáván také navrhovaný 

zákon o sociálním bydlení, který byl i díky snaze ODS zamítnut (Gruber, 2017c). Není 

zřejmě také náhodou, že nejvíce bezdoplatkových zón bylo vyhlášeno na severozápadě Čech 

či severní Moravě, v oblastech strukturálně postižených těžbou uhlí, oblastech s největším 

počtem sociálně vyloučených lokalit (MPSV, 2015a) i počtu vedených exekucí (viz Mapa 

exekucí.cz). Po systematičtějším řešení proto volají tedy nejen zástupci normativních idejí 

(myšleno ti zde definovaní), ale stále více také samotné obce (např. Kadaň, viz výše). 

5.2.2 Analýza rámců 

Způsob, kterým lze analýzu provedenou dle teorie diskurzivního institucionalismu doplnit, 
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je tzv. analýza rámců. Jedná se v tomto případě spíše o metodu než o teorii30. Vhodná je pro 

analýzu kontroverzních témat, kdy může pomoci zorientovat se v různících se výpovědích 

(a tedy rámování) jednotlivých skupin aktérů (Rein a Schön, 2002, s. 147). Za „rámec“ lze 

chápat „odlišný druh výpovědi, který zaměřuje pozornost a poskytuje stabilitu a strukturu“ 

(Laws a Rein, 2003, In: Morávek, 2011, s. 113), příp. určitý typ výpovědi, „která v dané 

tematické oblasti odhaluje určité problémy, předepisuje způsoby jejich nápravy a vyzbrojuje 

aktéry k jejich odstranění“ (Morávek, 2011, s 105). Analýza rámců pomáhá předcházet 

jednostrannému rámování témat, a tedy mylnému definování problému a jeho následné 

interpretaci a reprodukci (ibid., s. 111). Hlavním úkolem analýzy je orientace v pojmenování 

a rámcích. Cest, jak k takovému stavu dospět, je samozřejmě vícero. Rein a Schön (2002) 

např. navrhují následující kroky: pojmenování tematické oblasti, identifikace soutěžících 

rámců, identifikace sponzorů jednotlivých rámců (tedy těch, kteří je prosazují, příp. 

podporují) a označení fóra, ve kterém rámce soutěží. Jiná dělení zohledňují třeba také 

možnosti řešení a jejich aplikaci (Morávek, 2011, s. 114). Rámce jsou většinou chápány jako 

rétorické figury, mohou být ale definovány i skrze konkrétní kroky aktérů - tzv. akční rámce 

(ibid., 115). 

 V problematice bezdoplatkových zón lze samozřejmě také jednotlivé rámce 

rozpoznat. Tematickou oblast jsme si již v předchozích kapitolách pojmenovali při debatě 

nad definováním problému. Na základě provedeného výzkumu a představených informací 

bychom jako základní rámec tématu mohli označit zneužívání. Ten bychom ale následně 

ještě měli diverzifikovat podle toho, kdo nebo co je zneužívaný/zneužíváno. Tím se nám již 

rámec rozdělí mezi dva základní tábory odpůrců a příznivců zkoumaného opatření. 

Bezdoplatkové zóny jsou většinou rámovány zneužíváním systému obecně, nebo 

zneužíváním konkrétních sociálních dávek. Odlišnost v použitém rámci pak vzniká v tom, 

kdo je zneuživatelem – zda obchodníci s chudobou, nebo ti, kdo pobírají doplatek na bydlení. 

Odlišné rámování se objevuje také v konstatování, kdo je zneužívaný – zda klienti obchodu 

s chudobou, stát, nebo dokonce obce. Téma omezení výplaty doplatku je pak rámováno 

buďto principem individuální zodpovědnosti (což většinou používají podporovatelé zón), 

nebo naopak principem práva na bydlení a univerzálnosti/zákonnosti dávek (rétorika 

odpůrců zón). Pokud bychom se zaměřili ještě na způsob řešení problému, opět můžeme 

objevit odlišné rámování. Oba tábory-podporovatelé i odpůrci-požadují systémové řešení. 

 
30  I když se ve veřejné politice o teorii rámců také mluví, viz Morávek, 2011. 
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Liší se však ve formě. Zatímco tábor podporovatelů zón změnu rámcuje spíše zpřísněním 

systému a kontrolou, odpůrci zón řešení rámcují potřebou zákona  

o sociálním bydlení. Tyto dva rámce vlastně zároveň spadají pod rámce osobní 

zodpovědnosti versus práva na bydlení. Na ještě obecnější rovině lze pak rozpoznat také 

rámování ekonomické versus etnické. Silný je také rámec kriminality. Je však vhodné 

podotknout, že ne vždy jsou tábory takto striktně vymezeny. Aktéři/sponzoři rámců mohou 

rámování měnit dle kontextu, kde téma komunikují. V našem kontextu bylo specifické např. 

období před volbami do obecních zastupitelstev na podzim roku 2018.  
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6 Zóny a sociální exkluze 

V souvislosti s bezdoplatkovými zónami nelze téma sociálního vyloučení neboli exkluze31 

vynechat, nehledě na to, zda jsou skrze něj v konečném důsledku definovány, či nikoliv. 

Sociální vyloučení je totiž v kontextu zón často zmiňováno, minimálně v mediálním 

prostředí. Následně bývá také rozdílně vysvětlováno. Používat se jako ucelený termín, 

primárně na úrovni Evropské unie, začalo jako politicky korektnější alternativa k označování 

a situaci určitých skupin chudých lidí32 a vzniku chudoby obecně, a to kvůli jeho dynamické 

a vícedimenzionální povaze. Vzhledem k tomu však mohou být některé jeho definice 

poněkud vágní (Toušek, 2006, s. 306). Přirovnával-li ho už v roce 2006 Laco Toušek 

k magickému zaklínadlu, „za které lze schovat vše, co nás napadne“ (ibid. 307), troufám si 

ho v roce 2020 označit za poněkud zprofanované. A to přinejmenším na úrovni veřejnosti, 

která se s tímto pojmem setkává, ale odborně se jím nezabývá. Pří prvotním plánování mé 

diplomové práce jsem chtěla na zkoumaný problém nahlížet optikou sociální exkluze 

primárně, a celou ji tak zarámovat. Myslela jsem si, že bych mohla pátrat po tom, jak se 

zavádění bezdoplatkových zón projevuje na míře sociálního vyloučení v konkrétních 

lokalitách. Podrobnějším studiem jsem ale zjistila, že nejen, že zisk, příp. tvorba dat 

k takovému výzkumu by byla složitá, ale hlavně, že lokální aktéři s tímto konceptem často 

nepracují. Problematiku mnohdy nerámcují tímto směrem a samotný termín chápou 

rozličnými způsoby. Proto jsem se (minimálně při provádění rozhovorů) rozhodla 

nepoužívat sociální exkluzi jako východisko, ale spíše jako předmět zájmu. Respondentů 

jsem se ptala, zda s tímto termínem pracují a jak by ho vysvětlili. I přes tuto pozici při 

výzkumu se ale domnívám, že při náhledu na problematiku bezdoplatkových zón je 

perspektiva sociální exkluze více než vhodná. Jen je třeba mít na paměti určitá rizika či 

limity. Proto zde bude nyní představena, a to jak samostatně, tak ve vztahu ke kontextu 

zkoumaného tématu, i vzhledem k tomu, že to je dílčím cílem této práce. 

 Sociální exkluze bývá prezentována jako společenský problém, který by měly řešit 

veřejné politiky, aby nezapříčinil rozvrat společnosti (Toušek, 2018, s. 25). Na základě 

různých definic lze tento problém chápat jako „proces (resp. průběžný výsledek procesu), 

během něhož jsou jednotlivci či celé skupiny obyvatel vytěsňováni na okraj společnosti  

a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které jsou ostatním členům společnosti 

dostupné“ (Růžička a Toušek, 2014, s.121). V termínu sociální exkluze se spojuje koncept 

 
31  Označení „vyloučení“ a „exkluze“ chápejme pro potřeby této práce jako synonyma. 

32  Např. k pojmu underclass 
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marginality neboli odsunutí na okraj společnosti, a konceptem chudoby, vztahujícím se 

k materiální deprivaci (Toušek, 2006, s. 308). Deklarovaná multidimenzionálnost tohoto 

konceptu spočívá v rozdělení na pět rovin. Zásadní je prostorový aspekt sociální exkluze, 

kdy je danými charakteristikami vymezována určitá oblast, která je vnímána odlišně a 

zároveň také vede k migraci obyvatel do jiných lokalit (ať z důvodu nemožnosti nastěhování 

se do lokality na základě konkrétních opatření, či  

z důvodu vlastního rozhodnutí obyvatel ke stěhování, např. z důvodu pověsti lokality). 

Dalšími faktory sociální exkluze, které na první představený přímo navazují , je ekonomická 

dimenze spojená s chudobou a materiální deprivací, dále politická vztahující se 

k neparticipaci na politických aktivitách, kulturní, zaměřující se na symboly a významy 

(např. ve vztahu k náboženství, etnicitě, vzdělání) (Madanipour, 2003, s. 77) a mimo jiné 

také symbolická dimenze vyloučení vztahující se právě ke specifickému definování obyvatel 

lokality a přisuzování jim specifických vlastností (Mareš a Sirovátka, 2008,  

s. 273-275). Toto dělení je ale primárně analytické a neznamená to, že pro existenci 

sociálního vyloučení musí být definovány všechny popsané roviny. Jedna z nich může být 

výraznější a další pak spíše jejím důsledkem (Toušek, 2006, s 310).  

 Skutečnost, že prostorový aspekt sociálního vyloučení bývá označován jako zásadní, 

lze vysvětlit i tím, že je nejjasněji rozpoznatelný. A tak prostorovým odloučením od majority 

vznikají sociálně vyloučené lokality, v kterých, byť to nemusí být nutně podmínkou, lze 

následně dopátrat i další formy sociální exkluze. V českém kontextu se pojem mimo 

akademické debaty do povědomí veřejnosti dostal pravděpodobně s první Analýzou sociálně 

vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této 

oblasti, realizovanou na pokyn (mj.) MPSV společností GAC v letech 2005-2006. Její 

uskutečnění zřejmě reagovalo na přistoupení ČR ke Společnému memorandu o sociálním 

začleňování. To bylo součástí politik realizovaných před vstupem do EU, která, jak už jsme 

si řekli, začala již dříve tento přístup prosazovat (Walach a Kupka, 2016, s. 73). Zůstaneme-

li už u českého kontextu, určitě, i vzhledem k definici sociální exkluze samotné, nelze tvrdit, 

že by všechny sociálně vyloučené lokality byly stejné a rozhodně nelze paušalizovat. Jisté 

podobnosti ovšem vysledovat můžeme. Příčiny jejich vzniku jsou vlastně dost podobné 

příčinám vzniku obchodu s chudobou, popisovaným v kapitole 3.4 této práce. K vylíčené 

transformaci ekonomického systému po roce 1989, převodu bytů do vlastnictví obcí, 

restitucím, privatizaci, či gentrifikaci, můžeme přiřadit také změnu v politice zaměstnanosti 

a následný úpadek tradičních dělnických oblastí (ibid.). Jak bylo rozebráno v kapitole 3.2, 
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minulý režim se zaměřoval hlavně na těžký a strojní průmysl, kam směřoval své pracovní 

síly, a čemuž podřizoval také výstavbu bytů (viz kapitolu 3.2). V 90. letech se však pracovní 

místa přesunula jinam, ale bytový fond s jeho obyvateli z dělnických profesí zůstal na 

stejných místech (Baršová, 2002, s. 12). Do určité doby bylo také sociální vyloučení často 

rámováno etnicky – s primárním zaměřením na Romy, a to i v odborné literatuře. Dokazuje 

to, koneckonců,  

i citovaný text Baršové ze sborníku Romové ve městě, nebo zmiňovaná Analýza sociálně 

vyloučených romských lokalit (…). Jak bylo již uvedeno, toto rámování se postupem času 

změnilo v rámování ekonomické, hlavně v souvislosti právě s obchodem s chudobou. To 

ovšem neznamená, že by etnický (a zároveň i kulturní) aspekt z problematiky vymizel. Jak 

upozorňuje i Kupka v rámci kvalitativní analýzy obchodu s chudobou (2019), tento pojem 

se stal „jedním ze způsobů, jak mluvit o Romech a sociálních problémech s nimi spojených, 

aniž by se celé téma rámovalo jako „romská otázka“ (ibid., s. 35). Co se týká počtu sociálně 

vyloučených lokalit v ČR, tak ten v průběhu let stále narůstal. Zatímco při Analýze z roku 

2006 jich bylo identifikováno přes 300, v opakovaném průzkumu v roce 2014 jich bylo již 

přes 60033 (GAC, 2015). Z výzkumu provedeného kolektivem BRIZOLIT (Toušek, 2018) 

zaměřeného právě na sociálně vyloučené lokality v ČR vycházejí následující 

sociodemografické ukazatele. Jejich obyvatelé jsou, v porovnání s celkovou populací ČR, 

častěji svobodní, mají výrazně nižší dosažené vzdělání, nižší příjmy, je u nich vyšší 

nezaměstnanost, jejich domácnosti mají více členů a častěji se stěhují. Mimo jiné se také 

častěji hlásí k romské národnosti/etnicitě. Tato kategorie je však značně problematická, 

protože nepřihlášení se k etnicitě ještě nemusí znamenat, že s ní člověk není většinovou 

společností spojován (ibid., 47, srov. Kajanová, 2017). 

 Jak spolu souvisí bezdoplatkové zóny a sociálně vyloučené lokality? Mimo společný 

prostorový aspekt, který jim určuje hranice, čímž je vymezuje vůči okolnímu prostoru, o 

přímé souvislosti hovořit nelze. Dotčený zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

koncept sociální exkluze ani vyloučených lokalit nezná. Dle něj nárok na výplatu doplatku 

na bydlení nevznikne, pokud je na území obce vydáno opatření obecné povahy, jímž se 

vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Hlavním definičním 

znakem takové lokality jsou tedy sociálně nežádoucí jevy, specifikované jako „zejména 

porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem 

 
33  Pro metodiku a definici sociálně vyloučené lokality v rámci tohoto výzkumu viz GAC, 2015. 
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návykových látek apod.“. I když bychom mohli spekulovat nad četností výskytu takových 

jevů v sociálně vyloučených lokalitách – kriminalitou  

a viktimizací v jejich intencích se zabýval právě výzkumný kolektiv BRIZOLIT (Toušek, 

2018) – primární souvislost tam není, nebo by být neměla. Přesto jsou tyto dva termíny ve 

veřejné rozpravě často spojovány, příp. rovnou zaměňovány. Příkladem může být např. 

titulek „Primátor Kladna Milan Volf chce město označit za sociálně vyloučenou lokalitu“ 

(ČRo Plus, 2017b), nebo „Bohumín zavedl zóny bez doplatků na bydlení. Jsou v sociálně 

vyloučených lokalitách“ (ČT24, 2017). Zatímco první článek předpokládá, že pokud bude 

vyhlášena zóna bez doplatku, vznikne vyloučená lokalita, dle druhého je zóna vyhlášena 

právě kvůli existenci sociálně vyloučených lokalit. Podobným způsobem, ač bez opory 

v zákoně, doporučuje např. Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém metodice při zavádění 

opatření obecné povahy o bezdoplatkových zónách využít popisovanou Analýzu a Mapu 

sociálně vyloučených lokalit. Toto doporučení obhajuje nejasným vymezením sociálně 

nežádoucích jevů v zákoně (Odbor sociálních věcí KÚ Ústeckého kraje, 2020, s. 2-3).  

O tom, že definice sociálně vyloučených lokalit jsou ve veřejné debatě často různorodé, jsem 

se přesvědčila i v rámci vlastního výzkumu. Velmi často jsou tato místa spojována také 

s označením ghetto, a to opět s různými interpretacemi. Ghetto je opět s bezdoplatkovými 

zónami ztotožňováno a chápáno zároveň mnohdy jako něco pejorativního, např. „Ústí nad 

Labem se prohlásí za ghetto, jiná severočeská města mohou následovat“ (Kubala, 2018), 

nebo jako něco, co existuje samo o sobě – „Naše ghetto je plné. Jděte si pro dávky jinam“ 

(Vlková, 2017). Význam termínu ghetto, původně označující „rezidenční koncentraci 

evropských Židů“, a tedy zaměřený primárně na segregaci na základě etnické příslušnosti 

(Wacquant, 2013, s. 169), se rovněž neustále proměňuje. Citovaný L. Wacquant proto 

promyslel nový koncept tzv. pokročilé marginality, jejž nazval jako „formu sociálního 

uzavírání vyplývající z nerovnoměrného rozvoje pozdně kapitalistických společností“ 

(Walach a Kupka, 2016, s. 73). Příklady z ČR však prohlásil za natolik specifické, že k nim 

ani tento koncept přesně nesedí (ibid.). Z uvedených titulků lze také vyvozovat, že 

bezdoplatkové zóny bývají s uvedenými nejen spojovány, ale bývají označované jako jejich 

příčina i důsledek. A zároveň jako nástroj, který by je mohl řešit.  
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7 Kladno, to je to město se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů 

Cílem této diplomové práce je komplexní zmapování a představení vývoje problematiky na 

celostátní i lokální úrovni. A právě pro specifikaci té lokální je zde k popisu případu 

bezdoplatkových zón vložen ještě konkrétní příklad-prosazování zkoumaného opatření na 

úrovni města Kladna, které bylo vybráno z již popsaných důvodů (viz kap. 4.4). Tato vložená 

(či zapuštěná) jednotka analýzy nám poslouží pro představení tématu na úrovni politics. A 

zároveň skrze ni odpovíme v lokálním kontextu na první a třetí výzkumnou otázku, tedy 

v jakém kontextu byla politika uvedena v platnost a jaký je její následný život. Druhé 

výzkumné otázce, zaměřené na pravidla pro aplikaci politiky, se již věnovat nebudeme, 

protože odpověď na ni by měla být v principu stejná v lokálním i obecném kontextu, neb je 

jasně ustanovena zákonem. Pro přehlednější vyobrazení problému v kontextu této kapitoly 

budou opět využity v předchozích kapitolách představené teorie. Pokud se ale dané 

skutečnosti nebudou lišit od obecné úrovně, znovu se jim už věnovat nebudeme. 

7.1 Kladno a OOP 

Kladno je s 69 tisíci obyvateli největším městem Středočeského kraje (Kladno, 2016). Jeho 

odlišnosti vůči ostatním městům v regionu34 však nespočívají pouze v rozloze a počtu 

obyvatel. Liší se i v dalších charakteristikách, které více či méně ovlivnily jeho současnou 

podobu, fungování, i sociální situaci. Abychom tento vývoj, i různé cesty, které město 

dovedly do stavu, kdy má potřebu vyhlašovat bezdoplatkové zóny, pochopili, poodstupme 

nyní poněkud od současných poměrů. Představme si krátce procesy industrializace a s ní 

spojené urbanizace, které v posledních dvou stoletích Kladno nejvýrazněji ovlivnily.  

 Do poloviny 19. století bylo Kladno malé zemědělské městečko bez historického 

významu. To se změnilo s objevem prvních uhelných ložisek. S první vyhloubenou šachtou 

Kateřinou-Josefou v letech 1846-47 se ve městě začal rychle rozvíjet těžký průmysl. 

K rozmachu hornictví se brzy přidalo i hutnictví (1. huť – Vojtěšská huť35 – v roce 1855) a 

do oblasti se ve velkém začali stěhovat lidé s vidinou zaměstnání, peněz  

a lepšího života. Zásadní byl pak rok 1889, kdy Karel Wittgenstein založil huť Poldi36 

specializující se na produkci ušlechtilé oceli (Veverková, 2008, s. 9-10). Se vznikem 

 
34  Prahu pro tuto chvíli nepočítejme, i když i tam je samozřejmě odlišnost. 

35  Za socialismu nazývaná huť Koněv. 

36  Pojmenovanou dle jeho manželky Leopoldiny.  
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„Poldovky“, jak je podnik dodnes lidově nazýván, se lokalita stala rozsáhlou průmyslovou 

oblastí, její výrobky byly vyváženy do celého světa. Rozvoj té doby dokazuje i rozmach 

železnice a vyhlášení Kladna královským horním městem (1898) (ibid., s. 11-12). 

S postupující industrializací oblasti souvisí i její výrazná urbanizace. S přílivem dělníků 

začaly být budovány dělnické kolonie, následované za první republiky družstevní výstavbou 

domků i vil bohatých průmyslníků (ibid. s. 27-31). Vzhledem ke struktuře obyvatel se 

v Kladně rozvíjel spolkový život a vzniklo zde logicky i silné dělnické hnutí. Tyto poměry 

vedly až k založení Komunistické strany Československa v roce 1921, na kterém se podílel 

i rodák z Kladenska, pozdější komunistický prezident Antonín Zápotocký (Klicperová, 

2016, s. 27). V období druhé světové války bylo Kladno jedním z průmyslových center 

německé válečné infrastruktury a dokonce bylo uvažováno  

o zbudování vzorného německého sídliště (Veverková, 2008, s. 31-33). Poválečná léta už 

jsou označována jako období tzv. velkého Kladna, vzhledem k připojení okolních obcí, 

z kterých se staly jednotlivé čtvrti (např. Kročehlavy) (ibid. s. 40). Nastala doba masivní 

výstavby. Nejprve šlo v letech 1946-1947 o projekt dalších tzv. vzorných sídlišť, z něhož, 

pod vedením architekta Josefa Havlíčka, vzniklo ikonické sídliště Rozdělov (dostavěno až 

1959) (Klicperová, 2016, s. 28). S nástupem komunistického režimu pak začala být 

prosazována výrazná typizace a standardizace, která se projevila i při výstavbě dalších 

panelových sídlišť. Nejprve vzniklo v Kročehlavech, v 70. letech se pokračovalo 

s projektem architekta Václava Hilského na sídlišti Sítná, kde mělo vzniknout i nové 

centrum města zahrnující plnou občanskou vybavenost a sídlo strany (Novotná, 2017).  

V tehdejším režimu, postaveném na těžkém průmyslu, měly doly a ocelárny vysokou 

symbolickou hodnotu. Zajišťovaly zaměstnání a ubytovaní nejen dělníkům, ale  

i odborníkům. Kladno mělo být „ideálním městem pro život socialistické společnosti“ 

(Klicperová, 2016, s. 30). Tento étos samozřejmě pominul s rokem 1989. Politicko-

ekonomická transformace s sebou přinesla nové možnosti a výzvy. Už jsme zde probrali 

proměnu v bytové politice i zaměstnanosti. Útlum těžkého průmyslu se dotkl i Kladna. 

Místní realitu patrně nejvíce poznamenala změna vlastníka podniku Poldi, kde před revolucí 

pracovalo na 20 tisíc zaměstnanců (Fránek, 2007). ‚Poldovku‘ od státu v rámci privatizace 

odkoupil v roce 1993 podnikatel Vladimír Stehlík, který ji ale velmi rychle přivedl ke 

krachu. První obvinění v jeho kauze padlo již v roce 1996 (Pokorný, 2017). V současnosti 

v areálu bývalé Poldi působí více menších firem, v porovnání s dřívějším stavem 

zaměstnávají ale zlomek zaměstnanců. Část areálu chátrá (Fránek, 2007). 
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 Z předchozího odstavce by mělo být zřetelné, proč se Kladno více než středočeským 

městům podobá těm ze severu Čech či Moravy. Důkazem může být fakt, že bezdoplatkové 

zóny ve středočeském kraji vyhlásil pouze v bezprostřední blízkosti ležící Libušín a Slaný, 

narozdíl od velkého počtu měst např. v Ústeckém kraji, které mají podobnou minulost jako 

Kladno. V těchto oblastech žije (mj.) více obyvatel s nižším vzděláním, zároveň je zde větší 

bytový fond. Ovšem i přes to musí někteří obyvatelé žít na ubytovnách. Dalším dopadem 

strukturálních problémů může být také skutečnost, že se Kladno řadí mezi deset měst, 

v kterých žije více než polovina rodin s dětmi v bytové nouzi (Zieglerová, 2019, s. 28). 

 K charakteristice Kladna posledních tří desítek let dlužno dodat, že město už 

samozřejmě není jen synonymem těžkého průmyslu, ale rozvíjí se ve spoustě dalších 

odvětví, v čemž mu napomáhá také blízkost Prahy. Skutečnost, že Kladno dávno nemá 

převážně dělnickou identitu, můžeme vyvozovat i z toho, jakou si jeho obyvatelé volí lokální 

politickou reprezentaci. Od roku 1994 měl primátor Kladna vždy vazbu na pravicovou ODS. 

Od roku 1998 se navíc v čele města střídají pouze dva muži. Dan Jiránek (ODS) a Milan 

Volf (původně ODS, od r. 2010 Volba pro Kladno). A právě poslední dvě volební období 

jsou důležitá pro téma této diplomové práce, protože v nich byly na Kladně vyhlašovány 

bezdoplatkové zóny, v místním kontextu primárně označované hovorově prostě jako OOP 

(opatření obecné povahy), nebo „óópéčka“. Nyní si tedy kontext a průběh tohoto zavádění 

představíme. Pro větší přehlednost se budeme držet osnovy dle teorie fází veřejně 

politického procesu, a to konkrétně těch fází, které byly využity v kapitole 5.1.1 této práce. 

Je vhodné dodat, že to, že budou období rámována jmény úřadujících primátorů, samozřejmě 

neznamená, že by se na zavádění opatření podíleli pouze oni sami. V tomto kontextu jsou 

chápání jako mluvčí, a to i kvůli skutečnosti, že s nimi byly provedeny rozhovory37. 

7.1.1 OOP na celé město – období primátora Volfa38 

Fáze určení agendy: Problém k řešení v kontextu dané lokality samozřejmě nevznikl 

s možností vyhlašování zón bez doplatku. Skutečnosti, že se téma obchodu s chudobou, 

bydlení rodin v nevyhovujících prostorách, či domnělého zneužívání dávek stalo veřejným 

tématem, jistě napomohla celostátní situace (viz kap. 5.1.2). V Kladně se k tomu pak připojil 

i specifický charakter bývalého průmyslového města, zástavby a složení obyvatel. Bývalý 

 
37  Následující podkapitoly z nich budou vycházet. 
38 Tvrzení zde uvedená jsou založena na promluvách respondentů, nehledě na to, zda k nim existují reálná 

data. Např. pokud vedení města tvrdilo, že OOP vyhlašuje z důvodu vysoké kriminality, bude to zde takto 

uvedeno, neboť to byla jejich motivace, nehledě na to, jak to s kriminalitou bylo doopravdy. 
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primátor Milan Volf tvrdí, že problém se pro vedení města stal tématem ve chvíli, kdy se 

začaly objevovat stížnosti občanů na situaci, městská policie byla vytížená, začaly se 

objevovat více drobné krádeže a dále začala vznikat nevraživost mezi – dle jeho slov- 

„Kladeňáky a nepřizpůsobivými“. I v médiích se o této situaci vyjádřil jako o „ohrožení 

sociálního smíru ve městě“ (např. ČRo Plus, 2017b). Dle jeho slov však do uzákonění 

bezdoplatkových zón mohli pouze mapovat ubytovny a kontrolovat, zda splňují všechny 

náležitosti. 

 Fáze formulace politiky: Se vznikem možnosti omezení výplaty doplatku na 

bydlení se tehdejší vedení města začalo zajímat, jak to uskutečnit. Motivovaly je k tomu 

údajně výše uvedené skutečnosti. Pro schválení opatření je potřeba nejprve podat žádost 

správnímu orgánu, který vypracuje návrh, jenž pak bude posuzován. V případě Kladna tedy 

rada města zažádala magistrát. Žádost musí obsahovat odůvodnění, v čem spočívají zvýšené 

sociálně nežádoucí jevy, což správní orgán následně posuzuje. Dále musí obsahovat 

vymezení konkrétních oblastí, kde se tyto jevy vyskytují. Územně se navrhované opatření 

mělo týkat celého Kladna, tedy všech jeho částí. Odůvodněno to bylo následujícími 

skutečnostmi: soustředění velkého počtu nízkopříjmových osob ohrožených sociálním 

vyloučením, nadměrný počet ubytovacích zařízení se schváleným provozním řádem, rozsah 

trestné činnosti, lineární nárůst trestné činnosti na území města za roky 2014-16, míra 

zadlužení a exekučních řízení (Magistrát města Kladna, 2017). K vydání stanoviska byla 

tedy oslovena Policie ČR, OSPOD nikoliv. K rozhodnutí aplikovat opatření na celé město 

tehdejší primátor řekl, že o ničem jiném ani neuvažovali, protože by se tak prý problém jen 

přelil do jiných částí města. Problémy navíc prý spatřoval v celém Kladně. 

 Fáze rozhodování: Již v době posuzování příslušného návrhu se vědělo (a šlo to  

i médii), že skupina senátorů se chystá napadnout dotčené opatření u ústavního soudu. Na 

rozdíl od jiných měst (viz výše) to ale při rozhodování Kladna, zda se pokusit OOP vyhlásit, 

nebo raději vyčkat, prý nehrálo žádnou roli. Dle slov tehdejšího primátora to prostě chtěli 

vyzkoušet za každou cenu. Zajímavá je také skutečnost, že jedním ze senátorů podporujících 

ústavní stížnost je i Jiří Dienstbier (ČSSD), který byl zvolen právě za okrsek Kladno. 

K vydanému návrhu na vydání OOP mohli následně vlastníci nemovitostí z dotčených 

lokalit (takže z celého Kladna) podávat námitky. Osm vlastníků této možnosti využilo a 

každý z nich podal sérii námitek. Všechny ale byly zamítnuty.  

 Fáze implementace politiky: Opatření bylo přijato 9.12.2017, s účinností od 

22.12.2017. Neziskové organizace i Úřad práce se na to své klienty snažily dopředu 
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připravovat (hlavně tedy na skutečnost, že v případě změny adresy jim nebude přiznán 

doplatek na bydlení). Zavedení opatření vzbudilo veliký mediální zájem i ohlasy veřejnosti. 

Dle tehdejšího primátora byly reakce médií spíše negativní, ale reakce veřejnosti pozitivní. 

V květnu 2018 se kladenská radnice rozhodla oslovit se svou myšlenkou další města ČR. 

Chtěla se tak připojit do řízení o ústavní stížnosti, připravit si společnou vyjednávací pozici 

pro příp. zrušení opatření a zároveň tak vyzvat stát, aby se situací více zabýval. Tak vzniklo 

Memorandum o společném zájmu 22 měst39, označované jako Kladenské memorandum. Za 

vedlejší účastníky řízení u ústavního soudu však obce uznány nebyly, protože to nepovoluje 

zákon (Zieglerová, 2019, s. 27). Vzhledem k tomu, že ústavní soud, ani stát, zatím ve věci 

nerozhodl, resp. nic nezměnil, další spolupráce obcí již nepokračovala.  

 Fáze vyhodnocení: Primátor považuje opatření za velmi účinné. Stojí si za tím, že 

kriminalita výrazně poklesla. Protiargumenty ovšem tvrdí, že takové posuzování je sporné, 

protože kriminalita v Kladně klesala dlouhodobě a vliv opatření nelze prokázat (např. 

Zieglerová, 2019, s. 29, srov. Mapakriminality.cz). Úřad práce i sociální odbor města se 

k hodnocení staví rezervovaně. Shodují se na tom, že se jejich klienti přestali tolik stěhovat, 

takže o nich mají větší přehled40. Dle úřadu práce v Kladně by nepřiznané žádosti o doplatek 

na bydlení z důvodu OOP šlo spočítat na prstech jedné ruky. Statisticky dle něj nelze 

prokázat, zda opatření jakkoliv ovlivnilo počet vyplacených dávek. Člověk v tísni se snažil 

své klienty o skutečnostech informovat, zaznamenal několik případů, kdy klienti dostali 

výpověď ze současného bydlení, a tak si museli hledat nové bez nároku na doplatek. 

Oddělení hmotné nouze úřadu práce zaznamenalo jeden takový případ, který však byl prý 

vyřešen zřízením trvalého bydliště na adrese a následným přidělením příspěvku na bydlení. 

15.3.2019 rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje o zrušení daného opatření v Kladně, a 

to z několika důvodů. Chybou např. bylo, že magistrát nevyzval k podávání připomínek 

(vyzval jen k podávání námitek), dále bylo kritizováno nejasné prostorové vymezení i 

nekonkrétní data o vývoji kriminality (Krajský úřad Středočeského kraje, 2019). Milan Volf 

konstatuje, že si uvědomuje, že mu zavedení opatření přineslo politické body do 

komunálních voleb na podzim roku 2018, které jeho Volba pro Kladno vyhrála. Přesto se 

však už primátorem nestal. 

 
39  Nepřekvapivě šlo např. o Ústí nad Labem, Most nebo Sokolov. 

40  Je však otázkou, z jakých důvodů se klienti předtím stěhovali a co to, že se nemohou stěhovat, pro 

ně znamená. Zda nehrozí, že spíše zůstali uvězněni v nedobrém bydlení. 
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7.1.2 OOP v jednotlivých lokalitách – období primátora Jiránka 

Fáze určení agendy: V tomto případě agendu vlastně nastolilo minulé vedení města, což 

bylo popsáno v předcházejících odstavcích. Změna však nastala v určení, kdo se agendou 

bude zabývat, vzhledem k proběhlým komunálním volbám v říjnu 2018, takže bychom 

mohli mluvit spíše o udržení agendy. Primátor Volf, který opatření v Kladně prosadil, sice 

volby vyhrál, nakonec ale se svým uskupením skončil v opozici a staronovým šéfem radnice 

se stal Dan Jiránek (ODS), když utvořil koalici s ANO, SPD a uskupením Kladeňáci. 

Nehledě na změny na radnici ale opatření trvalo nadále, až do onoho března 2019, kdy ho 

Krajský úřad Středočeského kraje zrušil. Tím však problém tématem politiků být nepřestal. 

Naopak, nové vedení ihned prohlásilo, že opatření zavede znovu, tentokrát ale lépe, aby ho 

už krajský úřad zrušit nemohl (např. Kašpárek, 2019). Nosným aspektem pro udržení 

nastolené agendy může být také skutečnost, že aktuální primátor Dan Jiránek byl v minulosti 

předsedou SMO ČR, který prosazení právní úpravy na úrovni Poslanecké sněmovny 

inicioval. Své předsednictví končil v roce 2015 a sám říká, že už v té době se v rámci SMO 

ČR toto téma řešilo. 

 Fáze formulace politiky: Při navrhování nové verze opatření obecné povahy bylo 

dbáno na podrobnější vymezení všech požadovaných okolností. Nejen tedy na určení 

dotčených prvků sídelní struktury, ale i na důkladnější šetření a užší specifikaci zvýšeného 

výskytu nežádoucích jevů. Ač v porovnání s předchozí bezdoplatkovou zónou byla (a stále 

je) ta plánovaná nová označována jako „malé OOP“, oblast, kterou měla zahrnout, zas tak 

malá nebyla. Navrhnuty byly části města neboli sídelní jednotky Kladno-střed, Habešovna, 

Petra Bezruče a Nové Kladno. Oproti předchozímu návrhu OOP byla součástí návrhu i mapa 

se znázorněním dotčených částí a přehled jednotlivých ulic, z kterých byly vyjmuty různé 

instituce, jako např. školy. Zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů v dotčených oblastech 

žadatel spatřoval ve vysoké potulce dětí různého věku, zvýšené míře kriminogenního 

zatížení, vysoké promořenosti alkoholovou závislostí, zvýšeném výskytu osob se 

závislostmi na omamných a psychotropních látkách a zvýšeném výskytu osob v exekuci 

(Magistrát města Kladna, 2019). K vydání stanoviska byl tentokrát kromě Policie ČR 

přizván i OSPOD.  

 Fáze rozhodování: Návrh na vydání opatření obecné povahy byl vydán 15.7.2019. 

Poučen krajským úřadem zařadil správní orgán do žádosti mimo možnosti podávání námitek 

i možnost podávání připomínek. I v tomto případě však byly všechny námitky zamítnuty. 

Kritiky tentokrát směřovaly (mj.) k nerelevantnosti výběru lokality vůči podstatě omezení, 
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tedy omezení výplaty doplatku na bydlení. Jejich obsahem bylo např. tvrzení, že ve vybrané 

oblasti, která je v podstatě centrem města, ani žádné ubytovny nejsou, alkoholismus souvisí 

s tím, že tam jsou podniky, kam se chodí lidé bavit. Mj se v oblasti nachází také obchodní 

dům Central, kde se z principu vyskytuje větší množství lidí (Kladenské listy, 2019). 

Paralelně k průběhu schvalování opatření obecné povahy byla v Kladně schválena ještě 

stavební uzávěra na ubytovny i nová pravidla pro přidělování bytů (ČTK, 2019).  

 Fáze implementace: Nové opatření obecné povahy bylo vydáno bez pár dnů přesně 

dva roky po tom prvním, 4.12.2019. Pro tentokrát se obešlo bez výraznějšího mediálního 

zájmu. Dle úřadu práce už lidé věděli, o co jde, na co se připravit, byli už zvyklí. 

V souvislosti s vydáním tohoto opatření o bezdoplatkových zónách se radnice nechala 

slyšet, že připravuje ještě další dvě opatření. Návrh prvního z nich byl pak vydán hned 

v lednu 2020 a byl zaměřen na oblast kolem nádraží a Norské ulice. Do doby odevzdání této 

diplomové práce o něm nebylo rozhodnuto. 

 Fáze vyhodnocení: I přes to, že rozhovory k diplomové práci proběhly v únoru 

2020, tedy jen dva měsíce po vydání opatření, hodnotil ho primátor Jiránek pozitivně.  

I když uznával, že případné snížení kriminality, či pobírání doplatku na bydlení nelze 

prokazatelně s opatřením spojit. Dle něj hlavní pozitivum spočívá v jeho preventivním 

charakteru. Prý už sama možnost onoho vyhlášení, vědomí, že město ten nástroj má, může 

ho vyhlásit, vede ke zlepšení situace. Provozovatelé ubytoven se s nimi prý začali více bavit, 

neboť riziko vyhlášení dalších zón v nich vzbuzuje nejistotu ve vztahu k jejich podnikání. 

V jednom případě tato situace údajně vedla i k přeformulování podnikatelského záměru. Dle 

primátora jsou tak bezdoplatkové zóny takovým Damoklovým mečem. Je sice pravdou, že 

v roce 2019 několik ubytoven v Kladně skončilo (např. ubytovna Americká). Paradoxně to 

ale bylo v období, kdy na území města zrovna žádné bezdoplatkové zóny neplatily a rušení 

s nimi tedy nijak nesouvisí. Úřad práce i sociální odbor považovaly dobu účinnosti opatření 

za moc krátkou, aby ji mohly hodnotit. Úřad práce naopak konstatoval, že ani po zrušení 

OOP na celé město se počet žádostí o doplatek na bydlení nezvýšil. Někteří občané Kladna 

si stěžovali, že do bezdoplatkové zóny jejich čtvrť nebyla zahrnuta.  

7.2 Rovina diskurzů a rámců 

Ve vývoji jednotlivých fází popsaného veřejně politického procesu lze rozklíčovat různé 

typy promluv i různé rámcování tematiky, které následně ovlivňovalo, jak bylo téma 

komunikováno směrem k veřejnosti a médiím. Navažme teď volně na kapitolu 5.2 této práce 



 

 

63 

a nahlédněme její optikou na poslední tři roky na Kladně. Skrze které diskurzy  

a ideje byly bezdoplatkové zóny vyjednávány? A jak je tematicky zarámovat? 

 Zůstaneme-li u dělení zkoumaného období podle primátorů, nabídne se analýza 

právě skrze jejich promluvy. Máme zde dva muže, kteří jsou politickými rivaly. Oba ale 

vycházejí z podobných politicko-ideologických základů, oba svou kariéru úspěšně rozjeli 

v ODS. V kontextu našeho zkoumaného problému také oba prosazují stejný nástroj, i když 

v trochu jiné podobě a jinak ho rámují. Exprimátor Volf je typickým uživatelem 

komunikačního diskurzu. Sám o sobě říká, že nerad chodí kolem horké kaše a rád říká věci 

napřímo. Nedělalo mu problém diskutovat své, často jako výrazně kontroverzní označované, 

názory v médiích. Ani současný primátor Jiránek nemá s komunikací s médii problém, 

jazykem, který používá, se ale od svého předchůdce poněkud liší. Mohli bychom říct, že více 

využívá diskurz koordinující. V kontextu bezdoplatkových zón to můžeme prezentovat např. 

jím proklamovanou větší důsledností při přípravě opatření obecné povahy. I když je jasné, 

že toto ovlivnily i výtky krajského úřadu obecně, lze tvrdit, že určitou nedůslednost svých 

předchůdců využil při komunikaci a prezentování vlastních kroků – čímž tedy využil i 

komunikační diskurz. Z poslední věty je patrné, že aktéři ve veřejné politice používají oba 

typy diskurzů. Uvedené případy ale demonstrují, že v určitých situacích mohou některé 

diskurzy nad jinými převažovat. V rámci diskurzů lze rozpoznat také ideje neboli součásti 

rozpravy (viz kap. 5.2.1). Při debatě nad bezdoplatkovými zónami můžeme dešifrovat 

kognitivní i normativní ideje. Argumenty zaměřující se na počet vyplacených dávek na 

bydlení, index kriminality, nebo počet exekucí lze označit jako kognitivní ideje. Naopak 

argumenty vztahující se k určitým hodnotám a charakteristikám dotčených obyvatel, příp. 

zohlednění hodnot během přístupu k tématu, jsou spíše idejemi normativními. Při určitém 

zobecnění a zároveň s vědomím, že žádný člověk nepoužívá pouze jeden druh idejí, můžeme 

naznačit, že ve svých promluvách používá Milan Volf více normativní ideje, zatímco Dan 

Jiránek spíše ty kognitivní. 

 Svými promluvami oba primátoři téma bezdoplatkových zón také specificky rámují. 

V rámci rozhovorů s oběma aktéry jsem zaznamenala některé rétorické figury, které se 

opakovaly i během jejich promluv v médiích. Tyto figury lze označit jako rámce, skrze které 

jsou zvýrazňovány některé aspekty problematiky. Nemyslím si však, že by v našem kontextu 

mezi sebou rámce soutěžily, jak se to někdy stává, spíše jsou pro určité skupiny a určité 

kontexty více či méně relevantní. Rámec používaný oběma politiky bych označila jako 

rámec odpovědnosti (státu), prezentovaný prohlášením „Stát by se měl postarat.“. Ten jenom 
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dokazuje, že výše rozebíraný rozpor mezi státem a obcemi je hojně akcentován i na lokální 

úrovni. V průběhu rozhovoru s Danem Jiránkem jsem zaznamenala tematický směr 

promluvy, kterou bych nazvala jako rámec kontroly. V tomto rámci byla zmiňována 

problematika obtížné vymahatelnosti, neefektivnosti, vědomí beztrestnosti, či chybějící 

prevence. Pro řešení těchto problémů by, optikou daného rámce, mohla napomoci hrozba 

sankcí v případě porušení pravidel, nebo naopak motivace v případě jejich dodržování. 

Druhý z politiků svá vyjádření k tématu často rámoval určitými esencemi, či charakterovými 

vlastnostmi dotčených lidí. Za jeden z aspektů problému považoval konflikt mezi slušnými 

občany (Kladeňáky) a nepřizpůsobivými, které popisoval jako komunitu lidí, kteří se neumějí 

chovat a potřebují řád. Zajímavou shledávám skutečnost, že se oba politici varovali 

etnického rámování tématu, a i když jsem se na to neptala, sami zmínili, že se v případě 

dotčených lokalit/obyvatel nezbytně nejedná o Romy (ale spíše o styl života v chudobě), 

příp., že to nejsou jen Romové. Tato poznámka nás opět přivádí k zamyšlení, že neetnické 

rámování tématu ještě neznamená, že by z něj etnický aspekt vymizel. 

7.3 Rovina sociální exkluze 

Jsou v Kladně sociálně vyloučené lokality? To samozřejmě záleží na tom, jak si je 

definujeme. A jak bylo již naznačeno, definice bývá často kamenem úrazu této problematiky. 

V kapitole 6 jsem představila svou pozici ve vztahu k tomuto tématu. V rámci provedených 

rozhovorů jsem vyslechla více rozdílných interpretací tohoto konceptu v kontextu Kladna. 

Od striktního „Na Kladně nejsou sociálně vyloučené lokality. Protože na Kladně je to 

všude“, po neurčité „to je ještě gumovější pojem, než sociální bydlení“.  

Pokusíme-li se na položenou otázku najít odpověď pomocí dostupných analýz, 

nezjistíme toho mnoho. Již dříve v této práci zmiňovaná Mapa sociálně vyloučených 

romských lokalit z roku 2006 určila v Kladně 6 oblastí, které označila jako sociálně 

vyloučené. Stejný tým výzkumníků při opakování analýzy v roce 2015 definoval takových 

lokalit 12 (MPSV, 2015a). Sociálně vyloučené lokality v Kladně zkoumal později  

i kolektiv BRIZOLIT, jejich počet nám ale nesděluje (BRIZOLIT, 2020). Jisté je, že Kladno 

se s fenoménem sociálního vyloučení potýkalo a vzhledem k potřebě vyhlašování 

bezdoplatkových zón i nadále potýká. Jeho projevy se ale v průběhu let proměňují, stejně 

jako počet míst, které bychom na něj mohli vázat. Dle informací z terénu jsou, ač to tak 

obecně vždy neplatí, se sociálním vyloučením v Kladně spojovány hlavně ubytovny41, 

 
41  A to i když je jen 22 % doplatků na bydlení vypláceno do nestandardních forem bydlení (Magistrát 
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kterých zde je aktuálně kolem dvaceti. Jeden z respondentů v rámci rozhovoru ale 

překvapivě prohlásil, že jedinou opravdovou sociálně vyloučenou lokalitou, která 

zahrnovala všechny popsané dimenze sociálního vyloučení, byl Masokombinát. I když je 

v současnosti tato ubytovna již několik let srovnána se zemí, můžeme se u ní krátce zastavit. 

V souvislosti s popisovaným obchodem s chudobou i deklarovanou bezmoci obcí s ním 

bojovat, je totiž zajímavé zmínit, že Masokombinát patřil městu. Jednalo se o ubytovnu pro 

neplatiče, která se nacházela na periferii, a která, jak tvrdí výzkumníci Lukáš Radostný a 

Michal Růžička (2006), však prý pouze pro neplatiče nebyla a lidé se tam dostávali i z jiných 

důvodů. Pokud bychom souhlasili s tvrzením, že Masokombinát byl jedinou „opravdovou“ 

sociálně vyloučenou lokalitou v Kladně, je pozoruhodné, že ji provozovalo samo město. 

I když jsme konstatovali, že sociálně vyloučená lokalita nemusí nutně zahrnovat 

všechny dimenze konceptu sociální exkluze, je nejspíš také celkem odvážné označit tak celé 

sedmdesátitisícové město. A to i v případě, že je (byla) na takové město uvalena 

bezdoplatková zóna. Vůči komu bychom ji takto potom vymezovali? Vůči Praze? Při 

akceptaci takového výkladu bychom pak zřejmě museli označit ještě speciálně vyloučené 

oblasti v rámci této velké vyloučené lokality. Museli bychom pak mluvit  

o vyloučených a ještě vyloučenějších obyvatelích. Rozpor při definování sociálního 

vyloučení a potažmo sociálně vyloučených lokalit v Kladně se projevoval např. i při 

posuzování námitek podaných k návrhu prvního kladenského OOP na celé město. Magistrát 

v příslušném dokumentu opakovaně odmítá spojovat oblasti se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů se sociálním vyloučením a takovými lokalitami. Stejně tak jejich 

případnou příčinnou souvislost. Při vypořádávání námitek se drží přísně legalistického 

přístupu, kdy argumentuje, že sociální vyloučení není zákonem definované  

a jeho výklad považuje za „sociologickou disciplínu“ (Magistrát města Kladna, 2017b). 

K souvislosti obou pojmů (mj.) říká, že „účelem správního řízení s cílem vyhlášení OOP 

není zamezení vzniku či snižování sociálního vyloučení. Účelem novely (…) je eliminace 

nárůstu počtu příjemců doplatku na bydlení v lokalitách se zvýšeným výskytem sociálně 

patologických jevů.“ (ibid., s. 17). I když byl tento dokument později krajským úřadem 

zneplatněn, přesto v něm použité argumenty dokazují určitou problematičnost využívání 

konceptu sociálního vyloučení při komunikaci zkoumaného tématu s nejrůznějšími typy 

aktérů. 

  

 
města Kladna, 2017, s. 8). 
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8 Diskuze 

K ujasnění, jakým směrem se vydat pro komplexní zmapování a představení problematiky 

bezdoplatkových zón na celostátní i lokální úrovni (což bylo cílem této diplomové práce), 

byly ustanoveny tři základní výzkumné otázky. První z nich se ptala, v jakém kontextu byla 

zkoumaná politika uvedena v platnost. Druhá se tázala po pravidlech aplikace dané politiky. 

A třetí chtěla vědět, jaký je její následný život. Pro nalezení odpovědí jsem zvolila několik 

cest. Ukázalo se totiž, že bezdoplatkové zóny nejsou pouze nárazovým nástrojem, u kterého 

někteří očekávali, že bude brzy zrušen. Že opatření, které se zprvu mohlo jevit jako nahodilé, 

vyrostlo z hlubokého podhoubí české (nejen) sociální politiky a prolíná se s mnoha dalšími 

tématy. Kořeny problémů, kvůli kterým bylo ustanoveno, sahají do období politicko-

ekonomické transformace 90. let, a to hlavně ve vztahu k proměnám bytové politiky a 

politiky zaměstnanosti. Jako zásadní milník v kontextu našeho předmětu zájmu lze označit 

ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi v roce 2006 v jehož rámci byla ustanovena 

dávka doplatek na bydlení, jejíž výplata je vyhlašováním bezdoplatkových zón nyní 

omezována. Druhým výrazným milníkem pak byla transformace úřadu práce, která změnila 

způsob výplaty dané dávky. Pro lepší orientaci v procesu příprav, vyjednávání, prosazování 

i následného zavádění opatření byly v této práci využity vybrané veřejně politické teorie. 

Konkrétně se jednalo o teorii nastolování agendy, která byla nápomocná pro analýzu 

proměny, kdy se z problému stalo téma, a následně teorii fází veřejně politického procesu, 

která napomohla si vývoj problematiky spojené s bezdoplatkovými zónami lépe 

strukturovat. Doplňující funkci plnila představená teorie tří proudů, zdůrazňující potřebu 

vystihnout pro prosazení dané veřejné politiky ten správný moment, kdy se otevře okno 

příležitosti. Aby však nešlo jen o popis daného opatření z jednoho pohledu, ale i o zamyšlení 

se nad jeho smyslem, byly výše zmíněné teorie doplněny o teorii diskurzivního 

institucionalismu a malou analýzou rámců. Optiku těchto teorií jsem využila pro analýzu 

zkoumaného tématu jak na celostátní/obecné úrovni, tak na lokální úrovni, k jejíž prezentaci 

posloužil případ města Kladna. 

 V průběhu popsané analýzy, prováděné na základě dat z rozhovorů i médií, se mi 

začala (mj.) vyjevovat jistá nejasnost či nejednoznačnost v určitých aspektech zkoumaného 

opatření. Ta spočívala nejen v polemikách nad jeho ústavností, ale také v jeho recepci, 

chápání a deklarovaných důvodech pro jeho využívání jednotlivými aktéry, nehledě na 

zákonný výklad. Co je tím problémem, který má opatření řešit? Obchod s chudobou, 

zneužívání doplatku na bydlení, kriminalita, specifické chování lidí, nebo všechno 
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dohromady? Příklad Kladna, kterému krajský úřad bezdoplatkovou zónu zrušil, dokazuje, 

jak může být litera zákona vykládána různými způsoby. Vladislav Vilímec, který byl 

navrhovatelem pozměňovacího návrhu o bezdoplatkových zónách, uvedl, že nepředpokládal 

zavádění opatření na celá území měst. Přesto tak několik samospráv učinilo. Určitou 

různorodost ve výkladu obecně používaného konceptu jsem se snažila představit i na 

příkladu sociální exkluze, která je odborníky s problematikou bezdoplatkových zón často 

spojována. Média i lokální aktéři tento koncept ale definují různě, někteří ho dokonce 

používat odmítají (viz kap. 6).  

 Z nastíněné nejednoznačnosti mi vyplývá zásadní rozpor, který v problematice 

bezdoplatkových zón spatřuji. Zavedením opatření se určí konkrétní lokality se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů, na základě čehož se v nich omezí výplata doplatku na 

bydlení pro nové žadatele. Přímá souvislost mezi pobíráním doplatku na bydlení a zvýšeným 

výskytem nežádoucích jevů ale není prokazatelná. Uvažovat by se nad tím dalo v případě, 

kdy je zóna vyhlášena na konkrétní adresu, možná část ulice, nikoli však v případě 

městských částí, celých čtvrtí, nebo dokonce celých měst. Dokumenty vyhlašující OOP 

(např. v Kladně, ale i kdekoliv jinde) obsahují přehled sociálně nežádoucích jevů, jejichž 

výskyt je v určité oblasti zvýšený, a které mohou město skutečně velmi zatěžovat. 

Neobsahují však žádné doklady (a to nejspíš proto, že neexistují) o tom, že tyto jevy přímo 

souvisí s pobíráním doplatku na bydlení. Jsou založeny na předpokladu určité kauzality 

těchto dvou skutečností. Takový stav bychom při určitém úhlu pohledu mohli interpretovat 

jako předpoklad, že tyto jevy způsobuje ve větší míře určitý typ lidí, jejichž příchod do města 

je zapříčiněn obchodem s chudobou, jehož existenci podporuje vyplácení doplatku na 

bydlení. V celé této problematice se ale jaksi přehlíží prvotní příčina problému, kterou není 

obchod s chudobou, ani nadužívání doplatku na bydlení, ale žitá realita, která určité lidi nutí 

tyto prostředky využívat. Problém, častokrát způsobený systémově strukturálními 

podmínkami, se tak přenáší do roviny individuální zodpovědnosti. Uvědomuji si, že 

s takovým chápáním zkoumaného problému by mnozí aktéři nesouhlasili. Právě proto tuto 

úvahu uvádím v kapitole Diskuze a nechci ji prezentovat jako objektivní výsledek mého 

výzkumu. Cílem této práce nebylo zhodnocení efektivity daného opatření. I když si ho oba 

primátoři, s kterými byl v rámci této práce proveden rozhovor, pochvalují, 

v celorepublikovém měřítku je hodnoceno spíše rozpačitě a objektivní výsledky jsou 

většinově neprokazatelné (více srov. viz Bidrmanová, 2019; Švihel, 2020; Zieglerová 2019). 

Troufám si tvrdit, že deklarované problémy, kterým se snaží obce pomocí zón čelit, jsou sice 
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palčivé, ale v jistém smyslu zástupné. Obchod s chudobou by nejspíš nebyl tak rozvinutý, 

kdyby jeho „klienti“ měli jinou možnost, minimálně ve vztahu k substandardním formám 

bydlení.  

 Mám-li dále hodnotit svou práci, je vhodné přiznat, že má své limity. Již 

v metodologické kapitole bylo naznačeno, že slabinou může být představení pouze jediného 

konkrétního případu, z kterého lze těžko zobecňovat. Pokusila jsem se však vykreslit Kladno 

jako specifický případ a metodologii tomu přizpůsobit. Za další limit považuji přílišnou 

rozkročenost práce ve vztahu k tématu. I když je předmětem práce jediné opatření, jeho 

kontext je široký. Motivace představit všechny jeho aspekty mohla vést k určité 

zkratkovitosti, opomenutí, příp. nedostatečnému rozvedení některých témat. Uvědomuji si, 

že např. tématu kriminality se práce příliš nevěnuje, i když s předmětem zájmu velmi souvisí 

a bývá jedním z nejčastějších indikátorů pro vyhlášení bezdoplatkových zón. Také zde není 

(i když by mohla) příliš rozpracována role MPSV, příp. problematika dělení jednotlivých 

aspektů tématu mezi MPSV a MMR. Více času mohlo být věnováno i proběhlým 

komunálním volbám. Jistě bychom mohli najít i další slabiny. Tato práce je primárně 

deskriptivní a přehledová. Možnosti dalších potenciálních výzkumů mohou být právě v 

jejich konkrétnějším zaměření na jednotlivá témata v rámci problematiky (např. OOP a 

kriminalita v konkrétní oblasti), včetně užšího teoretického vymezení. 

 Bývá zvykem veřejně politických prací, že na základě provedené analýzy formulují 

doporučení pro danou politiku. Arnošt Veselý dokonce říká, že „poskytnutí užitečné rady“ 

je základním posláním policy analysis (Veselý, 2011 s. 21). Cílem mé práce však formulace 

doporučení nebyla. Práce chtěla představit nástroj sociální politiky a alespoň primárně jej 

neposuzovat jako dobrý či špatný (i když si uvědomuji, že jsem v tomto zřejmě nebyla vždy 

důsledná). Navíc, jak jsem zmínila, samotné definování problémovosti situace, kterou má 

opatření řešit, se v praxi často velmi liší. Nicméně i přes to – zůstaneme-li u chápání 

základního problému bezdoplatkových zón jako zneužívání dávek a obchodu s chudobou, 

bych při snaze formulovat doporučení zřejmě objevovala již objevené. Odborníci (např. 

Zieglerová, 2019, s. 31) se shodují, že je v tomto případě potřeba bezdoplatkové zóny zrušit, 

zaměřit se na bytovou politiku a propojit ji s tou sociální-ideálně ve formě sociálního 

bydlení. Jasná výtka tomuto doporučení spočívá v časovém horizontu jeho zavedení, navíc 

když už byl jeden pokus o prosazení zákona o sociálním bydlení neúspěšný. Další možností 

pro obce může být např. navázání spolupráce pro řešení situace s odborníky. Konkrétně se 

nabízí třeba Platforma pro sociální začleňování, která již nyní pomáhá některým obcím se 
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zaváděním lokálního sociálního bydlení42, dále třeba Agentura pro sociální začleňování, 

nebo právě IPSI. Já sama bych viděla možnost posunu také v lepší komunikaci MPSV s 

obcemi, příp. v určitém vzdělávání zástupců samospráv v sociální politice. Požadavek 

systémového řešení se však stále hlasitěji ozývá od všech zainteresovaných stran. Už 

v citovaném textu z roku 2002 Andrea Baršová ve svém kontextu psala: „Skutečně 

integrovanou43 společnost nelze vytvořit jen doplétáním volných ok v záchranné síti, ale 

především spouštěním lan, po nichž se dnes sociálně slabí budou moci dostat mezi bohaté a 

úspěšné.“ (Baršová, 2002, s. 29). Potřebu systémového řešení, koneckonců, zmínili i všichni 

respondenti, s kterými jsem mluvila. Ať příznivci, nebo odpůrci bezdoplatkových zón, 

všichni se shodují, že nejsou ideálním řešením. „Je to takový hloupoučký způsob“, padlo 

mimo jiné během jednoho rozhovoru. „Zoufalé řešení zoufalé situace.“ 

  

 
42 Viz web Platformy https://socialnibydleni.org/ 
43 Debatu nad vhodností užívání pojmu integrace nyní pomiňme.  
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9 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo komplexně zmapovat a představit vývoj problematiky tzv. 

bezdoplatkových zón v České republice na celostátní i lokální úrovni. Když několik měsíců 

poté, co bylo opatření uvedeno v účinnost, podala skupina dvaceti senátorů a senátorek 

ústavní stížnost, očekávala část veřejnosti, že bude opět rychle zrušeno. Předpokládalo se, 

že podobně, jako v případě o pár let staršího tzv. Stanjurova přílepku, bude i toto opatření 

ovlivňující výplatu dávky doplatek na bydlení obcemi, shledáno jako nevhodné. Některé 

samosprávy dokonce z těchto důvodů s vyhlašováním zón vyčkávaly. Po třech letech 

můžeme však konstatovat, že takový předpoklad byl lichý. Ústavní soud stále nerozhodl a 

bezdoplatkové zóny se staly, alespoň v některých krajích ČR, relativně běžným nástrojem 

samospráv.  

 Za pomoci studia dokumentů, analýzy médií a provedených rozhovorů jsem se 

pokusila v práci odpovědět na výzkumné otázky rozvíjející hlavní cíl práce. Šlo o objasnění, 

v jakém kontextu byla zkoumaná politika uvedena v platnost (1. výzkumná otázka), jaká 

jsou pravidla pro její aplikaci (2. výzkumná otázka) a jaký je její následný život (3: 

výzkumná otázka). Na problematiku přitom bylo nahlíženo optikou veřejně politických 

teorií, konkrétně teorií fází veřejně politického procesu, nastolováním agendy, teorií tří 

proudů, diskurzivním institucionalismem a využity byly také principy analýzy rámců. 

 Prosazení zkoumaného opatření v roce 2017 bylo rámováno primárně bujícím 

obchodem s chudobou a nemožností obcí s tím něco dělat. Tento narativ se zakládá na 

určitém rozporu mezi státem a obcemi o pravomoc na vyplácení nepojistných sociálních 

dávek. I když byly dávky státní vždy, do roku 2012 je v přenesené působnosti vyplácely 

obce a měly tak větší přehled o tom, ke komu putují. V rámci sociální reformy tehdejšího 

ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka se však právě v roce 2012 výplata dávek 

přesunula na úřad práce a obce tak o tuto pravomoc přišly. Argument o následném zhoršení 

situace z důvodu nedostatečného vykonávání sociální práce ze strany úřadu práce je jistě 

pádný. I jeho tehdejší zaměstnanci to období označovali za hektické a prováděné kroky za 

nekoncepční či nedostačující (Hiekischová, 2018, viz výše). Problém obchodu s chudobou 

se však neobjevil až po těchto událostech. Jeho kořeny sahají do 90. let a souvisí 

s transformací politiky zaměstnanosti, bytové politiky i politiky sociální. 

 Začátkem roku 2020 mělo bezdoplatkové zóny na svém území vyhlášeno 6644 měst 

 
44 Informace předaná v rámci rozhovoru od IPSI. 
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a dalších přibližně 40 na jejich vyhlášení pracovalo, či o nich alespoň uvažovalo. Výrazně 

mezi nimi převažují obce z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Není 

náhodou, že to jsou zrovna tyto kraje, strukturálně postižené těžkým průmyslem, 

popisovanou transformací 90. let a zároveň nejvíce zasažené sociálním vyloučením (Toušek, 

2018). Koncept sociálního vyloučení/exkluze je s tématem bezdoplatkových zón také 

neoddiskutovatelně spojen. Ukazuje se ale, že lokálními aktéry bývá chápan různě, a tak 

může být jeho využívání problematické. 

 Příkladem zavedení bezdoplatkové zóny na lokální úrovni je v této práci případ 

města Kladna. I když se nachází ve středních Čechách, nápadně připomíná města ze severu 

Čech i Moravy. Kladno lze označit za pionýra zkoumané problematiky. Jako první v ČR se 

rozhodlo vyhlásit opatření obecné povahy na celé své území, v čemž ho později následovaly 

další obce. Když mu tento způsob uplatnění dané politiky byl později krajským úřadem 

zrušen, odmítlo se jej vzdát a pustilo se do postupného vyhlašování menších oblastí.  

 I když bývají bezdoplatkové zóny obcemi, které je vyhlašují, označovány za jediný 

pro ně dostupný nástroj proti obchodu s chudobou, je otázkou, jak prezentují a interpretují 

jejich výsledky a důsledky. Dle kritiků opatření se totiž jedná spíše o pocitové reflexe nebo 

rétorické figury, které však problém neřeší a jen ho posouvají tam, kde není vidět. Příznivci 

i odpůrci mají však jedno společné. Kritizují MPSV, že se tomuto problému (nebo spíše 

balíku problémů) dostatečně nevěnuje. Vzhledem k této nečinnosti se tedy nezdá, že bychom 

v tématu bezdoplatkových zón mohli v nejbližších měsících očekávat výraznější změnu. 

  



 

 

72 

10 Summary 

This thesis is mainly concerned with the general provision authorizing establishing of areas 

of higher incidence of socially undesirable phenomena, where housing supplements are not 

to be payed to any new applicants. This social welfare benefit is intended for the most 

impoverished residents, formerly called the ‘socially needy.’ In the public discourse, this 

welfare benefit is often talked of being abused by thy so-called ‘Merchants of misery,’ who 

provide meagre and overpriced accommodation to poverty-stricken people. The fact that 

those rental payments are covered by the welfare benefits provides justification for 

enactment of the analyzed measure. Public representants of Bohemian and Moravian 

municipalities complained of having no tool allowing them to tackle the merchants of 

misery. Allegedly, restricting the housing supplement gives them the tool. However, critics 

say the measure is unconstitutional-payment of a welfare benefit cannot be suspended when 

a person is entitled to it, here those are the people in material deprivation. Thus, a group of 

senators filed a constitutional court appeal against this provision. 

Considering the above-described situation, the main goal of this thesis is to 

comprehensively map and depict the evolution of the issue of the public measure authorizing 

establishing of areas of higher incidence of socially undesirable phenomena, both on the 

national level and on the case of a chosen locality. The research questions regarding such 

goal further develop its substance and are concerned with the legal nature of the analyzed 

policy measure and its application. Those are: In what context was the policy enacted? What 

are the rules of its application? How does it thrive now? A partial goal, then, is to explain 

selected theories and to examine the research through their optics. 

This work is a content analysis. The non-supplement zones are the unit of analysis. 

In order to demonstrate a local context, an embedded unit of analysis – the non-supplement 

zones in the Kladno municipality – was included. Kladno is distinguished by the fact it was 

the first municipality in the Czech Republic that decided to declare its entire territory a non-

supplement zone. Year and a half later, however, was this decision annulled by the regional 

administration. Kladno municipality decided to establish the zones again, albeit by smaller 

sectors. 

The used data generation methods, both on the national and local level, were the 

documents survey, media analysis, and stakeholder interviews. The issue is regarded on both 

policy and politics levels. The guiding theories in this work were the theory of the policy 

process, agenda setting, the multiple streams theory, discoursive institutionalism, and the 
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frame analysis. 

The crucial point on the road to the ‘non-supplement zones’ enactment was the ‘Act on 

assistance in material need’ approval in 2006, as well as the transformation of the Labor 

office in 2012, where the agenda of the material deprivation benefits payment was 

transferred from municipalities. This is where municipalities see the root of the problem and 

hence strive to be involved in the welfare distribution again. The approval of the amendment 

establishing the non-supplement zones was aided by the objections on the ‘Social housing 

act’, which, after all, was not approved. Currently, there are non-supplement zones in about 

66 municipalities, and about 40 other municipalities consider, or already work on such a 

measure. Yet, there is no clear evidence that the zones help to solve the problems. 
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12 Teze diplomové práce  

Poznámka: Ráda bych požádala čtenáře své práce, aby uvedení tezí v jejím závěru chápali 

spíše jako možnost pro reflexi vývoje mého náhledu na zkoumanou problematiku. Ten se 

totiž během zpracovávání lehce proměnil, což je v textu také krátce zmiňováno. Vzhledem 

k tomu, že téma ale zůstávalo stejné, shledávala jsem jako zbytečné teze upravovat. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému 

Ke stále rozšiřujícímu se problému českých a moravských měst – vzniku a růstu sociálně 

vyloučených lokalit – začalo být s rokem 2017 v mnoha oblastech přistupováno novým 

způsobem. Po pádu navrhovaného zákona o sociálním bydlení na jaře 2017, proti 

kterému, mimo jiné, protestoval i Svaz měst a obcí, si města a obce našly vlastní způsob, 

kterým chtějí proti danému problému bojovat. Za jednu z hlavních příčin popsané situace 

označily pobírání dávky doplatku na bydlení. Skrze správní akt tzv. opatření obecné 
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povahy začaly být posléze zaváděny tzv. bezdoplatkové zóny. Ty mají být, alespoň dle 

určitých názorů, nástrojem pro řešení záležitosti problematických lokalit. Konkrétně se 

jedná o vytyčení oblastí, kde je omezena výplata právě oné dávky doplatku na bydlení. 

Obce si od takového kroku slibují omezení obchodu s chudobou. Daný termín se 

vztahuje ke skutečnosti, kdy nájmy v bytech či ubytovnách bývají uměle navyšovány a 

následně pokrývány zmíněnou dávkou.  

Na odůvodnění a efektivitu představeného opatření v daném kontextu by se zamýšlená 

práce ráda zaměřila. Vzhledem k aktuálnosti a dynamickému vývoji dané problematiky 

prozatím neexistují domácí ani zahraniční šetření či vědecké práce, z kterých by bylo 

možné vycházet. Poměrně široce jsou však zpracována témata dané problematice blízká, 

jako např. sociální bydlení, systém sociálních dávek či teorie sociální exkluze. Právě o 

poslední zmíněnou teorii by se tato práce ráda opírala primárně.  

Na základě výše zmíněného lze tedy konstatovat, že výzkumným problémem zamýšlené 

práce je vliv realizace opatření obecné povahy, konkrétně zavádění bezdoplatkových 

zón, na vývoji sociálně vyloučených lokalit a sociálního vyloučení/exkluze 

v konkrétních obcích. 

 

B. Cíle diplomové práce  

Cílem diplomové práce je identifikace motivů a efektů zavádění tzv. bezdoplatkových 

zón v souvislosti s vývojem sociálního vyloučení v konkrétně vybraných 

lokalitách.  

 

C. Výzkumné otázky 

 Jaký vliv má dané opatření na sociální vyloučení/exkluzi v daných lokalitách? 

 Souvisely motivace daných samospráv k zavedení bezdoplatkových zón opravdu 

s problémem sociální exkluze a pokud ano, jak se samosprávy k tomuto konceptu 

staví? 

Jak je dané opatření vnímáno zainteresovanými aktéry? 
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D. Teoretická východiska 

 Základním zastřešujícím konceptem této práce bude koncept sociální exkluze 

(sociálního vyloučení), který se s představeným problémem úzce pojí. Vycházet bude 

z Marešova chápání exkluze jako omezeného přístupu ke zdrojům z nejrůznějších 

dimenzí (Mareš 2002). V práci budou proto komplexně zhodnoceny všechny tyto jím 

definované dimenze sociální exkluze ve vybraných lokalitách, neboť jedním ze 

základních specifik procesu je právě jeho vícerozměrnost. Zásadní je její prostorový 

aspekt, kdy je danými charakteristikami vymezována určitá oblast, která je vnímána 

odlišně a zároveň také vede k migraci obyvatel do jiných lokalit (ať z důvodu 

nemožnosti nastěhování se do lokality na základě konkrétních opatření, či z důvodu 

vlastního rozhodnutí obyvatel ke stěhování, např. z důvodu pověsti lokality). Dalšími 

faktory sociální exkluze, které se na první představený přímo váže, je ekonomická 

dimenze, dále politická, kulturní a mimo jiné také symbolická dimenze vyloučení 

vztahující se právě ke specifickému definování obyvatel lokality a přisuzování jim 

specifických vlastností. Vyjasnění jednotlivých aspektů je nosné i z toho důvodu, že i 

když v kontextu představeného výzkumného problému hovoříme o omezení vyplácení 

doplatku na bydlení, tedy primárně o ekonomickém aspektu, v konečném důsledku je 

ekonomická rovina pouze jednou z mnoha rovin sociální exkluze. 

K náhledu na aspekty vztahující se k pátrání po motivech samospráv pro zavedení daného 

opatření pak budou využity teorie sociálního konstruktivismu, socio-ekonomické 

teorie a teorie fází veřejně-politického procesu. Poslední zmíněné budou však využity 

spíše jako inspirace a vykročení směrem ke kritickému zhodnocení daného problému 

než jako pevné pilíře práce. 

 

E. Výzkumný plán 

Metodologicky je projekt diplomové práce zamýšlen jako případová studie založená na 

komparaci několika vybraných případů, které spojuje právě představený kontext. 

Proto budou jednotkami analýzy ony případy, hodnocené však v širších 

souvislostech nastíněné problematiky. Data pro navržený výzkum budou získávána 

skrze polostrukturované rozhovory se zainteresovanými aktéry z řad zástupců 

samospráv a sociálních služeb z konkrétních lokalit. Lokalitami výzkumu budou 

konkrétně vybrané obce, kde bylo dané opatření zavedeno.  
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Práce na zpracování projektu je rozplánována do několika dílčích částí, kdy první část 

bude věnována studiu literatury a pramenů potřebné pro hlubší orientaci v dané 

problematice a metodologii tak, aby následně mohlo v druhé části dojít k provedení 

avizovaných rozhovorů. V rámci prvotního studia literatury a pramenů bude hlubší 

pozornost věnována jak teoriím sociální exkluze, tak tématu doplatku na bydlení, 

opatření obecné povahy a zavádění bezdoplatkových zón v České republice obecně. 

V případě potřeby budou provedeny rozhovory také s experty zabývajícími se 

vyjmenovanými tématy. Studována bude také literatura týkající se metodologie za 

účelem směřování k hladkému průběhu výzkumu. V druhé části budou, na základě 

prvotního studia, vybrány konkrétní lokality a kontaktování zástupci nejprve 

samospráv a posléze sociálních služeb, s kterými budou provedeny 

polostrukturované rozhovory. Získaná data budou následně ve třetí části práce na 

projektu analyzována a představena ve zpracované diplomové práci. 

Při zpracovávání projektu diplomové práce je potřebné uvědomit si také jistá rizika 

spojená převážně s prováděním plánovaného výzkumu. K nim lze řadit nevhodný 

výběr lokality, neochotu zainteresovaných aktérů se do výzkumu zařadit, či 

neochotu sdělovat určité informace. Tyto problémy mohou pramenit jak 

z nedostatku času, tak z určitého mediálního zájmu či z určitých negativních 

konotací, které se k danému tématu mohou vázat. Zásadním činitelem budou 

rozhodně komunální volby, které se uskuteční v říjnu 2018. Ty mohou mít vliv 

nejen na ochotu zástupců samospráv poskytovat rozhovory, tak na podobu jejich 

výpovědí. Vzhledem k této skutečnosti je užitečné naplánovat si předběžný 

harmonogram práce, neboť by bylo vhodné, aby rozhovory se zástupci samospráv 

byly provedeny ještě před volbami. Nejpozději do konce července by měla být 

dokončena první zde zmiňovaná fáze, tedy studium základní literatury a příprava 

na rozhovory. Ideálně v průběhu srpna budou provedeny rozhovory se zástupci 

vybraných samospráv. Do konce listopadu budou doplněny rozhovory se zbylými 

zainteresovanými aktéry. V měsících prosinci a lednu 2019 pak bude čas na analýzu 

získaných dat. Kompletní práce bude zpracována ideálně do konce března 2019. 
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13 Přílohy 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Časová osa vývoje zkoumané problematiky v médiích 

 

Časová osa vývoje problematiky v médiích – dle vybraných příspěvků 

2016 

• 29.11.2016 „Lidem v ubytovnách se možná oseká doplatek na bydlení“ 
http://www.e15.cz/clanek/1326022/lidem-v-ubytovnach-se-mozna-oseka-doplatek-na-

bydleni 
Schvalování novely zákona o hmotné nouzi a jejích úprav poslaneckou sněmovnou – druhé 

čtení (pozměňovací návrhy – Vilímec, Pastuchová, Fiedler) – 1. článek v médiích k tématu 

2017 

• 11.1.2017 „Obcím asi zůstane určitá pravomoc u doplatků na bydlení“ 
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/obcim-asi-zustane-urcita-pravomoc-u-doplatku-na-

bydleni-104754.html 
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o hmotné nouzi vč. pozměňovacích návrhů, 

proti byla pouze ČSSD 

• 8.3.2017 „Obcím zůstane určitá pravomoc u doplatků na bydlení. Vznik ghett to neřeší, 

myslí si Dienstbier“ https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/obcim-zustane-

urcita-pravomoc-u-doplatku-na-bydleni-vznik-gh/r~fcdf1d3c043711e781eb0025900fea04/ 
Senát schválil novelu zákona o hmotné nouzi vč. pozměňovacích návrhů 

• 5.4.2017 – novela zákona o HN publikována ve Sbírce zákonů  

(„Novela zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře od 20. 4. a 1. 6. 

2017“- Daňová a Hospodářská Kartotéka str. 28, Právo, 17.5.2017) 

• 1.6.2017 – novela vchází v účinnost 

• červen–září – články o přípravách prvních obcí na zavádění opatření, první kritiky 

• 6.10.2017 „Primátor Kladna Milan Volf chce město označit za sociálně vyloučenou 

lokalitu“ ČRo Plus, Pro a proti, také v: https://plus.rozhlas.cz/v-kladne-se-neda-zit-

omezime-pocet-neprizpusobivych-slibuje-primator-volf-6507951  

Primátor Kladna poprvé v médiích o myšlence omezení výplaty doplatku na bydlení na 

celé město 

• 6.12.2017 „Zrušte bezdoplatkové zóny, žádají senátoři Ústavní soud“ 
https://zpravy.tiscali.cz/zruste-bezdoplatkove-zony-zadaji-senatori-ustavni-soud-306393 
Skupina senátorů a senátorek v čele s Renatou Chmelovou podala stížnost na opatření 

k Ústavnímu soudu 

• 9.12.2017 „Lidé z Kladna budou mít komplikovanější cestu k doplatkům na bydlení“ ČRo 

Radiožurnál, Zprávy 

Kladno přijalo opatření omezující výplatu doplatku na bydlení v celém městě s účinností 

od 22.12.2017 

2018 

• prosinec-březen – stále více obcí zvažuje či zavádí tzv. bezdoplatkové zóny na svém 

území, nejvíce v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji 

http://www.e15.cz/clanek/1326022/lidem-v-ubytovnach-se-mozna-oseka-doplatek-na-bydleni
http://www.e15.cz/clanek/1326022/lidem-v-ubytovnach-se-mozna-oseka-doplatek-na-bydleni
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/obcim-asi-zustane-urcita-pravomoc-u-doplatku-na-bydleni-104754.html
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/obcim-asi-zustane-urcita-pravomoc-u-doplatku-na-bydleni-104754.html
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/obcim-zustane-urcita-pravomoc-u-doplatku-na-bydleni-vznik-gh/r~fcdf1d3c043711e781eb0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/obcim-zustane-urcita-pravomoc-u-doplatku-na-bydleni-vznik-gh/r~fcdf1d3c043711e781eb0025900fea04/
https://plus.rozhlas.cz/v-kladne-se-neda-zit-omezime-pocet-neprizpusobivych-slibuje-primator-volf-6507951
https://plus.rozhlas.cz/v-kladne-se-neda-zit-omezime-pocet-neprizpusobivych-slibuje-primator-volf-6507951
https://zpravy.tiscali.cz/zruste-bezdoplatkove-zony-zadaji-senatori-ustavni-soud-306393
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• 13.3.2018 „Vláda podpoří zrušení zón bez doplatku na bydlení. Jejich počet ale stále roste“ 
http://denikreferendum.cz/clanek/27238-vlada-podpori-zruseni-zon-bez-doplatku-na-

bydleni-jejich-pocet-ale-stale-roste 
Vláda rozhoduje, zda se připojí k iniciativě senátorů, zóny vyhlásilo již 22 měst 

• 15.3.2018 „Vláda otočila. Zrušení zón bez doplatku na bydlení nepodpoří. Důvody tají“ 
http://denikreferendum.cz/clanek/27260-vlada-otocila-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-

nepodpori-duvody-taji 
Vláda nakonec nepodpořila senátorskou ústavní stížnost 

• 15.5.2018 – jednání patnácti měst o tzv. Memorandu o společném zájmu, označovaném 

také jako Kladenské memorandum 

„Primátorka města podepsala memorandum v Kladně“, 16.5.2018,  
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-

informace/primatorka-mesta-podepsala-memorandum-kladne.html 

„Města chtějí postupovat společně proti ústavní stížnosti senátorů“ 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mesta-chteji-postupovat-spolecne-proti-ustavni-

stiznosti-senatoru_481974.html 

• 13.6.2018 „Dvě stě lidí na ulici? Na konci ubytoven v Ústí zřejmě vydělají obchodníci 

s chudobou“ https://www.lidovky.cz/dve-ste-lidi-na-ulici-konec-prevazne-romskych-

ubytoven-v-usti-muze-vyvolat-dominovy-efekt-gw6-/zpravy-

domov.aspx?c=A180612_152342_ln_domov_sk 
Kritická bytová situace v Ústní nad Labem v souvislosti s uzavřením dvou ubytoven 

• 19.6.2018 „Zeman podpořil vyhlášení bezdoplatkové zóny v celém Ústí: Kdo chce, může 

dnes pracovat, tvrdí“ http://domaci.eurozpravy.cz/politika/227696-zeman-podporil-

vyhlaseni-zony-bezdoplatkove-zony-v-celem-usti-kdo-chce-muze-dnes-pracovat-tvrdi/ 
prezident Zeman se na návštěvě v Ústí nad Labem vyjádřil i k tamní bytové krizi, mj. řekl: 

„Lidé v těchto ubytovnách, kteří se někdy, promiňte mi ta slova, povalují celý den a dávají 

špatný příklad i svým dětem, protože ty pak absentují ve školní docházce, ti by měli 

zvednout zadek a jít pracovat“ 

• 13.7.2018 „První žaloba kvůli zavedení bezdoplatkových zón“ ČRo Ostrava, Regionální 

zprávy 

majitel ubytovny Zdeněk Plačka zažaloval město Bohumín kvůli zavedení bezdoplatkových 

zón, které prý omezují jeho podnikání 

• srpen-říjen – hlavním tématem většiny článků jsou kampaně před říjnovými komunálními 

volbami, téma bezdoplatkových zón je kandidáty často vyzdvihováno, 

extrémním příkladem je kampaň uskupení Mostečané Mostu, viz „Děláš binec? Půjdeš do 

„vesnice pro lůzu“. Na severu Čech před volbami přituhuje“, 6.8.2018, 
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Delas-binec-Pujdes-do-vesnice-pro-luzu-Na-

severu-Cech-pred-volbami-prituhuje-546618 

 

• 5.-6.10.2018 – řádné volby do zastupitelstev obcí 

• 31.10.2018 „Zóny, kam se neplatí doplatek na bydlení, má či chce mít 88 obcí“ 
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zony-kam-se-neplati-doplatek-na-bydleni-ma-ci-chce-

mit-88-obci_501568.html 
2019 

• 14.2.2019 „Ústí nad Labem vyhlásilo bezdoplatkovou zónu na území celého města. Platí i 

v Trmicích“ https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2733767-usti-nad-labem-vyhlasilo-

bezdoplatkovou-zonu-na-uzemi-celeho-mesta-plati-i-v 

http://denikreferendum.cz/clanek/27238-vlada-podpori-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-jejich-pocet-ale-stale-roste
http://denikreferendum.cz/clanek/27238-vlada-podpori-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-jejich-pocet-ale-stale-roste
http://denikreferendum.cz/clanek/27260-vlada-otocila-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-nepodpori-duvody-taji
http://denikreferendum.cz/clanek/27260-vlada-otocila-zruseni-zon-bez-doplatku-na-bydleni-nepodpori-duvody-taji
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/primatorka-mesta-podepsala-memorandum-kladne.html
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/primatorka-mesta-podepsala-memorandum-kladne.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mesta-chteji-postupovat-spolecne-proti-ustavni-stiznosti-senatoru_481974.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mesta-chteji-postupovat-spolecne-proti-ustavni-stiznosti-senatoru_481974.html
https://www.lidovky.cz/dve-ste-lidi-na-ulici-konec-prevazne-romskych-ubytoven-v-usti-muze-vyvolat-dominovy-efekt-gw6-/zpravy-domov.aspx?c=A180612_152342_ln_domov_sk
https://www.lidovky.cz/dve-ste-lidi-na-ulici-konec-prevazne-romskych-ubytoven-v-usti-muze-vyvolat-dominovy-efekt-gw6-/zpravy-domov.aspx?c=A180612_152342_ln_domov_sk
https://www.lidovky.cz/dve-ste-lidi-na-ulici-konec-prevazne-romskych-ubytoven-v-usti-muze-vyvolat-dominovy-efekt-gw6-/zpravy-domov.aspx?c=A180612_152342_ln_domov_sk
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/227696-zeman-podporil-vyhlaseni-zony-bezdoplatkove-zony-v-celem-usti-kdo-chce-muze-dnes-pracovat-tvrdi/
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/227696-zeman-podporil-vyhlaseni-zony-bezdoplatkove-zony-v-celem-usti-kdo-chce-muze-dnes-pracovat-tvrdi/
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Delas-binec-Pujdes-do-vesnice-pro-luzu-Na-severu-Cech-pred-volbami-prituhuje-546618
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Delas-binec-Pujdes-do-vesnice-pro-luzu-Na-severu-Cech-pred-volbami-prituhuje-546618
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zony-kam-se-neplati-doplatek-na-bydleni-ma-ci-chce-mit-88-obci_501568.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zony-kam-se-neplati-doplatek-na-bydleni-ma-ci-chce-mit-88-obci_501568.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2733767-usti-nad-labem-vyhlasilo-bezdoplatkovou-zonu-na-uzemi-celeho-mesta-plati-i-v
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2733767-usti-nad-labem-vyhlasilo-bezdoplatkovou-zonu-na-uzemi-celeho-mesta-plati-i-v
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Ústí nad Labem se celé s účinností od 4.3. stane největším městem v ČR, kde bylo 

vyplácení doplatku na bydlení pozastaveno na celém jeho území 

• 14.2.2019 „Podmínkou dávek na bydlení má být "test majetku". Maláčová plánuje změnit i 

systém“ https://zpravy.aktualne.cz/domaci/davky-na-bydleni-dostanou-jen-nemajetni-zada-

malacova-chce-o/r~84fc38c4304311e9b7ed0cc47ab5f122/ 
Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová zvažuje změnu systému dávek 

• 19.2.2019 „Havířov neuspěl s vyhlášením bezdoplatkové zóny“ 
https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000015376/havirov-neuspel-s-vyhlasenim-

bezdoplatkove-zony 
Havířov jako jeden z příkladů měst, která nebyla při vyhlašování zón podpořena dalšími 

zainteresovanými orgány 

• 16.3.2019 „Kladno už není bezdoplatkovou zónou. Krajský úřad opatření zrušil, odporovalo 

zákonu“ https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kladno-bezdoplatkova-zona-zruseni-

opatreni_1903161642_kro 
Krajský úřad Středočeského kraje zrušil kladenské opatření s tím, že nelze plochu území, 

kde platí, vymezit pouze katastrální územími, ale musí být jasně definované. Kladno 

plánuje vyhlásit nové zóny 

• 28.5.2019 „Proti dalším ubytovnám bojují města i stavebními uzávěrami“ Berounský 

týden, str. 4, O čem se mluví  

příklad dalších řešení, která využívají středočeská města namísto bezdoplatkových zón 

• 2.7.2019 „Kladivo na chudé. Maláčová chystá zákon, který pošle desetitisíce lidí na ulici, 

bojí se experti“ https://denikn.cz/157491/kladivo-na-chude-malacova-chysta-zakon-ktery-

posle-desetitisice-lidi-na-ulici-boji-se-experti/ 
Médii probíhá debata o ministerstvem práce a sociálních věcí uvažované změně systému 

vyplácení dávek 

• červenec–prosinec – tématy článků jsou převážně regionální úpravy, příp. zavádění 

opatření (např. zamítnutí bezdoplatkové zóny ve Šternberku krajským úřadem, pocitová 

mapa v Přerově…) 

2020 

• 18.1.2020 „Škrtli dávky, z nichž tloustli obchodníci s chudobou. Teď nevědí, co to udělalo“ 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skrtli-davky-z-nichz-tloustli-obchodnici-s-chudobou-

ted-nevedi-co-to-udelalo-86080 
analýza serveru Seznam Zprávy mezi cca 50 obcemi, kde byly zavedeny bezdoplatkové 

zóny, výsledky jsou nejasné 

• 4.4.2020 „Platforma pro sociální bydlení: Výzva k obnovení rovného přístupu občanů ČR k 

doplatku na bydlení“ http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Platforma-pro-

socialni-bydleni-Vyzva-k-obnoveni-rovneho-pristupu-obcanu-CR-k-doplatku-na-bydleni-

619421 
výzva k omezení bezdoplatkových zón, i v souvislosti s koronavirovou krizí – nesetkala se s 

úspěchem 
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