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ANOTACE

Tématem diplomové práce jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova.
V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této diplomové práci. Následující kapitola
obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a
sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého
statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou
bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy
různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Poslední kapitola popisuje vybrané
sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení.

KLÍČOVÁ SLOVA
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ANNOTATION
This thesis is engaged in possibilities of displaced persons social exclusion measurement. The
first chapter contains definitions of terms used in the thesis. The following chapter comprises
abriged and modified translation of methodology manual of Indicators of poverty and social
exclusion, so-called Laeken indicators. In the third chapter there is described role of the
Czech Statistical Office from the perspective of Law on State Statistic Service and in relation
with homelessness. The next chapter describes history of homelessness, its typology and
several aspects of different social science disciplines. The last chapter describes selected
social transfers provided in the Czech Republic and designed tool for measurement of social
exclusion.
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ÚVOD
Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma možnosti měření sociálního vyloučení
bezdomovců, přesněji měření sociálního vyloučení osob bez domova, zejména osob ztrátou
domova ohrožených. Jejím cílem je popsat vývoj bezdomovectví jako součásti sociální
exkluze, jeho příčiny, možnosti a způsoby měření sociálního vyloučení. Zároveň si klade za
cíl poskytnout náhled na problematiku bezdomovectví optikou různých oborů.
Práce je rozdělena do čtyř teoretických kapitol a jedné praktické, která je kromě textu
vyjádřena souborem aplikace Microsoft Excel 2010 (s podporou maker). V teoretické části
jsou tzv. před závorkou vyloženy pojmy používané, hovoří-li se o problematice
bezdomovectví. Dále práce obsahuje výčet a charakteristiku indikátorů chudoby a sociálního
vyloučení přijatých v belgickém Laekenu v roce 2001. Jedná se o upravený a zkrácený
překlad, který je jedním z výsledků mé bakalářské práce z roku 2009. Popsány jsou všechny
indikátory, v praktické části jsou však využity jen některé za účelem demonstrace možného (a
odlišného od dosavadního způsobu používání) způsobu využití při přímé práci s klientem
v sociální práci ve veřejné správě, resp. na úřadech obcí s rozšířenou působností, případně na
pověřených obecních úřadech. Pro větší srozumitelnost pochopení je popsán vývoj procesu
bezdomovectví, typologie a pohledy různých oborů na tuto problematiku.
Cílem praktické části diplomové práce je návrh nástroje měření úrovně sociálního
vyloučení osob bez domova v širším slova smyslu a s preventivním zaměřením (primární
prevence), tj. na osoby, které jsou vstupem do procesu bezdomovectví více či méně ohroženy
a je možné s nimi efektivně pracovat díky relativně snadné řešitelnosti jejich situace.
Praktická část je tvořena interaktivním formulářem, který na základě zadaných údajů
vyhodnocuje, zda a v jaké míře jsou naplněny indikátory chudoby a sociálního vyloučení.
Domnívám se, že sociální pracovník obce s rozšířenou působností či pověřeného obecního
úřadu by měl mít k dispozici nástroj, kterým lze hodnotit klientovu situaci vztaženou
k aktuálnímu okamžiku a sledovat tak kontinuálně vývoj aktuálního výsledku s předchozími.
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1. POJMY
Pojmy užívané v této práci jsou definovány zde v první kapitole. Většinou se jedná o
pojmy ambivalentní, jejichž obsah se vyvíjí v závislosti na sociálním, kulturním a
ekonomickém

vývoji

společnosti.

Zadáme-li

následující

pojmy1

do

celosvětově

nejpoužívanějšího internetového vyhledavače Google, zjistíme, že nejfrekventovanějším
pojmem je domov s 65 500 000 výskyty, následován pojmy domácnost (11 100 000 výskytů),
bezdomovec (996 000 výskytů), sociální začleňování (185 000 výskytů), bezdomovectví
(128 000 výskytů) asociální vyloučení (93 600 výskytů). Počet výskytů je uveden pro
zajímavost, přesto vypovídá o důležitosti slov pro každodenní život, který se do značné míry
rozšířil i do virtuálního světa internetu.
Začněme však pojmem, který je jádrem práce. Sociální vyloučení (social exclusion) je
stav ztíženého přístupu k institucionální pomoci (institucím a službám). Pro účely zákona o
sociálních službách se sociálním vyloučením rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život
společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, tedy
oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou
sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z
jiných závažných důvodů. Osoby sociálně vyloučené mají nedostatek vertikálních kontaktů
mimo vyloučenou lokalitu a neangažují se ve

společenských sítích. „Základní

charakteristikou propadu na sociální dno je nahromaděni důvodů, které vedou k životni krizi
(ztráta zaměstnáni, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy děti ve škole,
nemoc atd.). Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich
komplexem (jak znázorňuje schéma sociálního vyloučení (Příloha č. 1), přičemž mnohý z
nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. S postupným
propadem na dno přestává být zřejmé, co je původním důvodem propadu a co jeho
následkem.“2 Matoušek (2003)3 uvádí, že sociální vyloučení může mít různou úroveň a měnit
se v čase. Fakticky znamená život v chudobě, bez účasti na trhu práce (u mladých lidí bez
účasti na systematickém vzdělávání), bez přiměřeného bydlení, bez dostatečného příjmu,
obvykle v izolaci či v malé skupině podobně deprivovaných lidí pohybujících se na okraji
1

Pro dosažení uvedených výsledků je potřeba zadat pojmy k vyhledání v uvozovkách, tj. zadat příkaz
k vyhledání shodného řetězce.
2
AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ. O agentuře: Co je sociální vyloučení [online]. 2013 [cit. 2013-05-18].
Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
3
Matoušek O., Slovník sociální práce, 2003, s. 217
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společnosti. Dlouhodobý pocit, že člověk nemá ve společnosti místo, je zdrojem chronického
stresu. Příčiny sahají od individuálních až po systémové. Konkrétněji nízké sebevědomí,
nízký příjem, nedokončené vzdělání, nedostatečné sociální dovednosti, špatné duševní i
tělesné zdraví, špatné bydlení, vysoký věk, vysoká úroveň kriminality v místě, nefunkčnost
rodiny, závislost na návykových látkách, nezaměstnanost, chybějící zdravotní a sociální
pojištění aj. Boj proti sociálnímu vyloučení je jedním z cílů sociální politiky soudobých
západních států. Koncept sociálního vyloučení je komplexnější a přiměřenější než pojem
chudoby. Sociální vyloučení totiž zahrnuje nejen ekonomickou, ale i sociální a politickou a
kulturní perspektivu.
Proces vzniku sociálního vyloučení názorně popisuje schéma „Past sociálního
vyloučení“ (Příloha č. 2). Primárním impulsem pro vznik procesu exkluze je událost, kterou
daný jedinec není schopen zvládnout naučenými strategiemi, např. nezaplacení nájmu, dluh,
ztráta zaměstnání či přestěhování. V první fázi sociálního vyloučení dochází ke stigmatizaci a
zhoršenému přístupu k ekonomickým a institucionálním zdrojům. Následně se prohlubují
sociální problémy, lidé přijímají patologické životní strategie a přizpůsobují se podmínkám
sociálního vyloučení. Specifické vzorce jednání, které si osvojují, jsou často v rozporu s
hodnotami většinové společnosti. „Proto někdy bývá soužití na první pohled problematické.
Návyky získané adaptací na život v sociálním vyloučení pak ale těmto lidem znemožňují být
úspěšní ve většinové společnosti, ztrácí (či ani nezískávají) hodnotové žebříčky
středostavovského občana orientovaného na kariérní vzestup a úspěch. To je znovu a znovu
uzavírá v pasti sociálního vyloučení. Z této pasti se lidé nedokáží dostat bez cizí pomoci.“4
Vnímání sociálního vyloučení je spojeno s aspektem etnicity. „Podstatná část obyvatel
Česka se nesprávně domnívá, že v případě sociálního vyloučení se jedná primárně o problém
etnický, nikoliv sociální. Zjednodušeně řečeno, že důvodem chudoby a sociálního vyloučení
části romské populace není její sociální situace, ale etnický původ. Přitom v současné době je
již zřejmé, že ne všichni Romové v České republice žijí v prostředí sociálního vyloučení a ne
každý, kdo se v podmínkách sociálního vyloučení nalézá, je Rom.
Podle výzkumu MPSV z roku 2006 žije ve vyloučených lokalitách cca 80 tis.
obyvatel, a z toho téměř jednu čtvrtinu nelze považovat za Romy. V ČR přitom podle
odborných odhadů žije okolo 170 tis. Romů. Na druhou stranu nelze opomíjet fakt, že sociální
vyloučení je v České republice částečně etnizované. Etnická příslušnost (většinou romská) je
totiž obvyklou příčinou negativního postoje většinové společnosti a částečné diskriminace,
4

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ. O agentuře: Co je sociální vyloučení [online]. 2013 [cit. 2013-05-18].
Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
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nejčastěji na trhu práce, ve vzdělávání a často i v bydlení. Romové jsou často stigmatizováni,
tedy

nálepkováni

jako

osoby

nebo

skupina

osob

tzv.

„problémových"

nebo

„nepřizpůsobivých". Etnická, náboženská, národnostní kulturní či jiná odlišnost by proto měla
být při řešení zohledněna tehdy, je-li zdrojem diskriminace či stigmatizace.“5
V češtině lze z etymologického hlediska rozdělit pojem bezdomovec na dvě slova
„bez“ a „domov“, v angličtině je ekvivalentem výraz homeless (domov, též ve smyslu byt,
dům, domácnost nebo vlast; bez), v jazyce francouzském se používá sans-patrie (bez, vlast),
tedy „bez státní příslušnosti“. Totožně se překládá i italský ekvivalent apolide. Kromě něj se
lze setkat i s výrazem senzatetto (bez, střecha). Tento překlad se již blíží portugalskému
výrazu desibrigado (bez, přístřeší) a německému Obdachlose (přístřeší, ztráta). Jak praví
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR pojem bezdomovectví je v úzu
výraznější častější (myslí se tím častější než výraz bezdomovství). Bezdomovství je odvozeno
od předložkového spojení bez domova, bezdomovectví od podstatného jména bezdomovec.6
Problém je třeba definovat skrze stav, ve kterém se osoba s potřebou pomoci nachází,
nikoli skrze nálepku bezdomovce, neboť tím je ještě více zdůrazněna nepříznivá sociální
situace dané osoby, která je jí dávána za vlastní. Řešení takové situace je pak značně ztížené,
ne-li nemožné. Všeobecně v mezinárodním měřítku uznávanou definici bezdomovectví uvádí
FEANTSA7: „Bezdomovectví je absence vlastního, trvalého a přiměřeného obydlí.
Bezdomovci jsou ti lidé, kteří nejsou schopni získat vlastní, trvalé a přiměřené obydlí, nebo si
nejsou schopni takové obydlí udržet kvůli nedostatku finančních prostředků nebo jiným
sociálním bariérám.“ Definice zahrnuje jak zjevné, tak skryté a potencionální bezdomovectví.
FEANTSA nověji uvádí upřesněnou definici bezdomovectví: je to pojmenování populační

5

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ. O agentuře: Co je sociální vyloučení [online]. 2013 [cit. 2013-05-18].
Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
6
Terminologická poznámka: V české odborné literatuře se často používají termíny bezdomovství a
bezdomovectví. Názor odborníků z Ústavu pro jazyk český je takový, že „v praxi se již poměrně jednoznačně
ustálilo podstatné jméno bezdomovectví, které je utvořeno ústrojně odvozením od označení bezdomovec
(obdobně jako např. novorozenecký, vlastenecký, obrozenecký, vyhoštěnecký, bezvěrecký...). Slovo
bezdomovství není utvořeno chybně, ale spíše bychom podpořili užívání již vžitého termínu bezdomovectví“
7
Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci, byla založena v roce 1989 jako evropská
nevládní organizace, aby zabraňovala vzniku a zmírňovala chudobu a sociální vyloučení osob ohrožených
bezdomovectvím a osob bez domova. FEANTSA v současné době sdružuje více než 120 členských organizací z
téměř 30 evropských zemí, včetně 25 členských států EU. Většina členů FEANTSA je, jsou národní nebo
regionální zastřešující organizace poskytovatelů služeb, které podporují lidi bez domova širokou škálou služeb,
včetně bydlení, zdravotní péče, zaměstnání a sociální podpory. Často úzce spolupráci s orgány veřejné správy,
poskytovateli sociálního bydlení a dalšími relevantními subjekty. FEANTSA úzce spolupracuje s institucemi EU, a
má poradní status v Radě Evropy a Organizaci spojených národů. Finančně je podporována Evropskou komisí.
www.feantsa.org[online]. 2013 [cit. 2013-05-18]
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skupiny zahrnující jak zjevné bezdomovce (rooflessness), tak i osoby, jejichž bydlení je
neadekvátní vůči minimálním standardům v dané kulturní oblasti (houselessness).8
Pojem sociální začleňování je širší než pojem chudoba (poverty). Obecně přijímaná
koncepce chudoby neexistuje. Kritéria jsou závislá na tradici a na aktuální koncepci sociální
spravedlnosti. Dříve běžně užívanými „objektivními“ měřítky chudoby byly úroveň příjmů a
úroveň spotřeby. Komplexnější, novější měřítka představují

dohodnuté standardy

minimálních potřeb, např. minimální spotřební koš zahrnující statky a služby zajišťující
důstojné přežití. Nejširší pojetí chudoby, prosazované v současnosti některými mezinárodními
organizacemi, zahrnuje vedle příjmu i dostupnost veřejných služeb (jimiž jsou vedle služeb
sociálních také zdravotnictví a školství) a stav výživy. Zdrojem je nezaměstnanost, nízký
příjem ze zaměstnání, nízká úroveň vlastněného bohatství a nízké vzdělání. Ekonomickými
nástroji prevence chudoby jsou záporné zdanění příjmů (negative income tax), stanovení
minimální mzdy9 a životního minima10, k němuž jsou pak vztaženy některé dávky. (Životní
minimum však nezohledňuje náklady na život v různých teritoriích a obvykle zvýhodňuje
vícečetné domácnosti.) Za měřítko chudoby se pro mezinárodní srovnávání používá příjem
nižší než polovina příjmového mediánu celé populace. (Medián je hodnota středního prvku
statistického souboru uspořádaného podle velikosti.) Ve vyspělých západních zemích se
pohybuje hodnota tohoto ukazatele v současnosti11 od 5% (Norsko, Švédsko, Německo) až po
16% (USA). Průměrná hodnota v zemích OECD činila na konci 20. století 10%. V ČR se
chudoba určuje podle vztahu příjmů a životního minima. (Životní minimum je stanoveno jako
součet částek nutných pro osobní potřebu a pro potřebu domácnosti.) V druhé polovině
devadesátých let 20. století žilo u nás na hranici životního minima 4 - 5% občanů. Převážně
šlo o mladé rodiny s dětmi, staré lidi a osamělé matky s dětmi. Většina chudých je v ČR
8

Srov. Matoušek O., Slovník sociální práce, 2003, s. 34
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní
úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby
minimální mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Základní sazba
minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za
hodinu.
10
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut
byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční
minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím
stupni a u osoby starší 68 let. Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu, v platném znění. Platné částky životního a existenčního minima jsou stanoveny nařízením
vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
11
Jedná se o údaje z roku 2003, vzhledem probíhající ekonomické recesi mohou být uvedené hodnoty vyšší.
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tvořena nezaměstnanými lidmi, polovina z nich je mladší než 34 let a má vzdělání
neukončené nebo jen základní. Matoušek (2003) vyjádřil předpoklad, že procento chudých
občanů v populaci ČR v nejbližších letech ještě poroste, což dokazují aktuální výsledky
analýzy zpracované MPSV (V roce 2012 stát vyplatil více než 200 tisícům domácností na
dávkách spojených s bydlením přes sedm miliard korun. Počet vyplacených doplatků na
bydlení vzrostlo proti předchozímu roku o 96,7%.Celkově bylo vyplaceno 1,7 miliardy korun.
Počet výplat příspěvku na bydlení se zvýšil o 23,5% a vyplacená částka dosáhla 5,7 miliardy
korun.)
Bída jako odborný termín není definována, bývá zaměňována za chudobu, přestože se
odlišuje. Patrně nejlépe ji vystihl skotský reformátor Samuel Smiles12, který napsal: „Bída s
chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.“
Domov (home) Chráněné, bezpečné místo, ke kterému většinu lidí v naší kultuře váže
silná emocionální vazba; zároveň místo intimního kontaktu s nejbližšími lidmi. V našem
kulturním okruhu se domov jako veřejnosti nepřístupné místo oddělil od sféry práce a
obchodu na přelomu 18. a 19. století, kdy byla – v tradičním pojetí stále zůstává – ústřední
postavou domova žena-matka. V současnosti je domov ovlivněn průnikem masových médií.
Ta ovlivňují vkus a názory obyvatel domova, vychovávají děti spolu s rodiči. Rozšíření
televize je některými autory dáváno i do souvislosti s rostoucím počtem jednočlenných
domácností – televize totiž vytváří iluzi společenského kontaktu – a s pronikáním tradičních
rolí (muži pronikají do tradičních ženských sfér, ženy do sfér mužů, děti do sfér dospělých).
Pojem přístřeší (shelter) používá občanský zákoník v rámci úpravy zániku nájmu
bytu a následné povinnosti k vyklizení. Přístřeší je definováno jako provizorium pro
ubytování nájemce, než si opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění svého bytového
zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby13. Jde např. o pokoj v hotelu či obdobném
ubytovacím zařízení, resp. o skladovací prostory. Náklady s ním spojené nese nájemce.
Ačkoliv tzv. přístřeší občanský zákoník výslovně nezahrnuje mezi bytové náhrady, to
obdobnou funkci plní. Váže-li tedy soud povinnost nájemce k vyklizení bytu na zajištění
přístřeší, měla by tato skutečnost najít vyjádření i ve výroku rozsudku soudu. Přístřeší stačí při
vyklizení bytu poskytnout v případech:
i)

zániku nájmu bytu výpovědí pronajímatele z důvodů upravených v ustanovení §
711 odst. 1 písm. g) a h) obč. zák.,
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23.prosince 1812 – 16.dubna 1904
srov. § 712 odst. 5 věta třetí občanského zákoníku
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ii)

zániku nájmu bytu výpovědí pronajímatele z důvodů podle § 711 odst. 1 písm. c) a
d) obč. zák. a jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud v těchto
případech vázat povinnost k vyklizení na zajištění náhradního ubytování nebo
dokonce náhradního bytu,

iii)

zániku nájmu bytu výpovědí pronajímatele z důvodu upraveného v ust. § 711 odst.
1 písm. b) obč. zák., jde-li o nájem vzniklý po 1. 1. 1995 a přestal-li nájemce
vykonávat práci pro pronajímatele bez vážných důvodů; jsou-li pro to důvody
zvláštního zřetele hodné, může však soud i zde vázat povinnost k vyklizení na
zajištění náhradního bytu nebo náhradního ubytování.14

Domácnost (household), obydlený prostor a lidé, kteří v něm spolu žijí a hospodaří. Fakt
pouhého společného bydlení nebo pouhého společného hospodaření nestačí k naplnění pojmu
domácnost. Z hlediska sociální politiky státu je domácnost základní rezidenční a ekonomická
jednotka, obvykle tvořená nukleární (rodiče a děti) nebo rozšířenou rodinou, která v případě
potřeby poskytuje zázemí jedincům v nepříznivé sociální situaci. Domácnost může tvořit i
jednotlivec. K její sociální situaci jsou vztahovány některé sociální dávky (…)15. Bytová
domácnost je tradiční jednotkou demografických průzkumů; jde o byt a obyvatele, kteří
v něm trvale žijí. Hospodařící domácnost je soubor osob žijících společně v jednom bytě a
společně hradících náklady na bydlení, stravu, vybavení bytu aj. Takzvaná cenzová
domácnost je konstrukt pro nejmenší skupiny osob spojených bydlením, hospodařením a
příbuzenskými vztahy; tyto domácnosti se dělí na úplné rodinné, neúplné rodinné, vícečlenné
nerodinné a domácnosti jednotlivců. Cenzová domácnost se užívá k popisu domácností v ČR
od sčítání lidu v roce 1991. Bytové domácnosti se mohou skládat z hospodařících domácností
a ty zase z jedné nebo více cenzových domácností. Vybavenost domácností souvisí se
sociálním postavením obyvatel, je indikátorem sociální mobility.16Podle sčítání lidu, domů a
bytů 2011 je v ČR celkem 4 375 122 hospodařících domácností, z nich 2 667 867 tvořených
jednou rodinou (úplné bez závislých dětí 1 236 561, úplné se závislými dětmi 860 470,
neúplné bez závislých dětí 271 859, neúplné se závislými dětmi 298 977), tvořených dvěma a
více rodinami je 69 694. Počet domácností jednotlivců narůstá, podle údajů z roku 2011 jich
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Právní poradce, občanské právo: Přístřeší. Sagit, nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava
[online]. 2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z:
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_383.htm
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Z citace byl vypuštěn odkaz na zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
který pozbyl účinnosti 31. 12. 2011 a byl nahrazen zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
16
Matoušek O., Slovník sociální práce, 2003, str. 57
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je v ČR celkem 1 422 147 (oproti 1 276 176 v roce 2001). Pro úplnost informací je třeba
dodat, že počet vícečlenných nerodinných domácností dosahuje215 414.
Sociální začleňování (social inclusion) je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim
napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.17
Pojem housing first (nejprve bydlení) označuje přístup, který preferuje zajištění anebo
udržitelnost stabilního bydlení jako východisko pro prevenci zjevného bezdomovství, ale i pro
skryté bezdomovství. Přitom je právo na bydlení chápáno jako základní právo člověka a
nezbytný předpoklad pro řešení dalších problémů, zejména sociálních, zdravotních a
zaměstnanosti. Jde o specifikaci podstatné části Komplexního modelu práce s bezdomovci
(…) akcentující pokud možno co nejrychlejší postup směřující přímo k bydlení. I proto se
vztahuje nejvhodněji ke krátkodobým bezdomovcům, protože pro ně je nezbytná doba učení
se samostatné existenci obvykle nejkratší. Hodí se ale i pro další lidi bez domova, zvláště ty,
kteří jsou na konci současného vícestupňového modelu, tedy v azylových domech nebo
domech na půl cesty.18Opakem je přístup housing ready (připraven bydlet).
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§3 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020, www.esfcr.cz,
[online][cit. 2013-05-18]
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2. POTŘEBA NÁRODNÍCH INDIKÁTORŮ PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU
V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH INDIKÁTORŮ EU
Vzhledem k velmi rychlým změnám ve zdrojích a diferenciaci příjmů nejsou aktuální
a reprezentativní údaje o chudobě jednoduše dosažitelné. Výdělky osob, celkové příjmy
domácností, spotřeba a nezaměstnanost nejsou ve statistických šetřeních sledovány ve
vzájemném propojení. Chybí také oficiální údaje o počtu a typech domácností pod zákonnou
hranicí životního minima, které od státu pobírají sociální příspěvky. Systematický a sociálně
ekonomický výzkum zaměřený na chudobu je teprve v počátcích. Využíváme zde tří zdrojů
informací o chudobě. Prvním a nejspolehlivějším zdrojem jsou příjmová šetření
(Mikrocensy), prováděná ČSÚ na velkých a náhodně vybraných souborech, které
reprezentativně a podrobně zachycují příjmy domácností. Druhým zdrojem jsou rodinné účty,
jejichž pomocí sleduje ČSÚ příjmy, výdaje a majetek domácností (tj. podle určitých předem
zadaných kritérií). V zájmu podchycení co největšího počtu chudých domácností je od roku
1991 prováděno rovněž zvláštní šetření na doplňkovém souboru nízkopříjmových
domácností. Jako poslední využíváme výzkumy EOP (ekonomická očekávání a postoje – SÚ
AV ČR 1991), které obsahují sadu otázek potřebných k výpočtu chudoby.19
Chudoba a boj proti ní vyžadují systémové řešení v delším časovém horizontu. Nutná
jsou zejména preventivní opatření pro předcházení možným příčinám chudoby a sociálního
vyloučení. Pro společnost je takový přístup efektivnější, než současné řešení následných
důsledků propadu jednotlivců nebo skupin sítěmi institucionální pomoci. Dnešní přístup
obsahuje riziko zhroucení systému z důvodu vyčerpání možností a prostředků. Obecně lze
říci, že má-li být systém dobře nastaven a fungovat efektivně, vyžaduje indikátory – ukazatele
správnosti nastavení jako zpětnou vazbu.
Historie indikátorů
Na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000 představitelé států a vlád
zrealizovali své dřívější rozhodnutí (z března 2000, Lisabon), že boj proti chudobě a
sociálnímu vyloučení bude nejlepší vést prostředky otevřené metody koordinace. Klíčovými
prvky tohoto přístupu jsou definované obecně závazné cíle EU jako celku, rozvoj vhodných
národních akčních plánů pro dosažení těchto cílů, monitorování a pravidelná hlášení
dosaženého pokroku.
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Večerník, J., Občan a tržní ekonomika, Praha, 1998
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V této souvislosti přijala Evropská rada společné statistické indikátory pro sociální
začleňování, které umožňují monitorovat dosahování schválených cílů jednotlivými státy
srovnatelným způsobem. Tyto indikátory reflektují objektivní odraz sociálních záměrů EU
pokrývající

čtyři

významné

oblasti

sociálního

začleňování

(příjmovou

chudobu,

zaměstnanost, zdraví a vzdělání), čímž se zdůrazňuje vícerozměrnost fenoménu sociálního
začleňování.
Tři z uvedených oblastí (nízký příjem, zaměstnání, vzdělání) jsou zastoupeny jak mezi
indikátory primárními, tak těmi sekundárními. Oblast zdraví je zastoupena pouze v první
jmenované kategorii.
Primární indikátory

Sekundární indikátory

Podle věku a pohlaví

Podle typu domácnosti

Rozptyl chudoby
Míra chudoby vztažená k danému
časovému okamžiku
Míra chudoby před transfery

Podle způsobu vlastnictví bytu

Giniho koeficient

Hranice chudoby

Míra dlouhodobé chudoby

Podle ekonomické aktivity

Nízký příjem

Koeficient příjmové nerovnosti
Míra dlouhodobé chudoby
Relativní propad příjmů
Zaměstnání

Regionální soudržnost

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Míra velmi dlouhodobé nezaměstnanosti

Domácnosti bez zaměstnané osoby
Vzdělání
Zdraví

Osoby bez účasti na dalším vzdělání

Nízký stupeň vzdělání

Střední délka života
Subjektivně definovaný zdravotní stav

Tab. 1: Indikátory chudoby a sociálního vyloučení
(zdroj: http://www.poverty.org.uk/summary/eu.htm; přeloženo z angličtiny)
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2.1.Primární indikátory
2.1.1a Míra chudoby po transferech
(Low Income Rate After Transfers)
Míra chudoby je obecně definována jako podíl osob s celkovým čistým příjmem (total
net income) pod 60% vyrovnaného národního příjmového mediánu. Celkový čistý příjem
jedné domácnosti se získá sečtením příjmů všech jejích členů ze všech zdrojů. Příjem
jednotlivých osob je podílem na celkovém čistém příjmu domácnosti podle modifikované
stupnice spotřebních jednotek OECD. Ta přiřazuje prvnímu dospělému váhu 1.0, dalším
členům rodiny ve věku 14 let (včetně) a starším váhu 0.5, ostatním, tj. osobám mladším
14 let, 0.3. Znamená to, že každá osoba v domácnosti má svůj čistý příjem. Do výpočtu
lze zahrnout pouze ty domácnosti, u nichž lze zjistit údaje o jejich složení, a zároveň
nejsou bez příjmu. Výpočet hranice chudoby je popsán dále v podkapitole 2.2.1f.
Míru chudoby po transferech vyjadřuje procento osob s celkovým čistým příjmem pod
hranicí chudoby. Zjišťuje se podle věku a pohlaví, ekonomické aktivity, typu domácnosti
a právnímu vztahu k nemovitosti. Zejména stojí za povšimnutí, že užitá hranice chudoby
(vypočtená podle podkapitoly 2.2.1f) je stejná pro všechny uvedené kategorie. Každá
analýza vyjadřuje proporcionalitu populace pod stanovenou hranicí chudoby v každé
jednotlivé kategorii.

2.1.1bMíra chudoby po transferech podle věku a pohlaví
(Low Income Rate After Transfers with Breakdowns by Age And Gender)
Tento indikátor analyzuje míru chudoby podle pohlaví a na základě věku dělením do pěti
skupin na základě věku takto:
i)

0-15 let,

ii) 16-24 let,
iii) 25-49 let,
iv) 50–64 let a
v) 65 a více let.
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2.1.1c Míra chudoby po transferech podle ekonomické aktivity
(Low Income Rate After Transfers with Breakdowns by Most Frequent Activity Status)

Obvyklá činnost (v původním anglickém znění ‘most frequent activity’, tedy nejčastější
činnost), jak je užito v metodice ECHP, je definována dotazováním každé osoby ve věku
16 let a starší pro stanovení hlavní činnosti v každém jednotlivém měsíci roku
předcházejícímu zjišťování. Z tohoto výčtu aktivit se nejčastější činnost dané osoby určí
následovně:
a)

Nejprve je osoba zařazena do jedné ze dvou kategorií: i) ekonomicky aktivní
(zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo nezaměstnaný registrovaný na
úřadu

práce),

nebo

ii)

ekonomicky

neaktivní.

Člověk

musí

být

buď

zaměstnaný/OSVČ (at work), nebo nezaměstnaný (unemployed) minimálně po dobu
6 měsíců daného roku, aby jej bylo možné zařadit do kategorie „ekonomicky aktivní“.
b) Osoby hodnocené jako at work jsou takto označeny, jestliže se doba trvání období
činnosti označené jako at work rovná, nebo je delší než období „nezaměstnanosti.
Osoby at work jsou následně klasifikovány jako zaměstnané (employed) nebo
samostatně výdělečně činné (self-employed).
c)

Osoby klasifikované jako ekonomicky neaktivní se dělí do kategorií i) na penzi
a ii) ostatní ekonomicky neaktivní na základě stejného časového hlediska jako v bodě
b) s upřednostněním penze před ostatními ekonomicky neaktivními v případě, že
osoba je v důchodu po stejnou dobu, kterou byla ve stavu „ostatní ekonomicky
neaktivní“.

Schematicky lze kategorie obvyklé činnosti znázornit takto:
i)

Ekonomicky aktivní (at work)
Zaměstnaný (1) (employed)
Samostatný výdělečně činný (2) (self-employed)
Nezaměstnaný (3) (unemployed)

ii) Ekonomicky neaktivní (economically inactive)
Pobírající penzi
Ostatní ekonomicky neaktivní
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2.1.1d Míra chudoby po transferech podle typu domácnosti
(Low Income Rate After Transfers with Breakdowns by Household Type)
Tento indikátor analyzuje „míry chudoby po transferech podle typu domácnosti“.
Typologie je do jisté míry ekonomické povahy, neboť je zaměřena zejména na dospělé a
nezaopatřené děti než na páry a rodiny. Domácnosti jsou klasifikovány podle počtu
dospělých osob a počtu nezaopatřených dětí, kteří v nich žijí.
Nezaopatřené děti jsou rozděleny do dvou skupin. Všechny osoby mladší 16 let jsou
považovány za nezaopatřené děti. Osoby ve věku 16 – 24 let jsou také považovány za
nezaopatřené děti, jestliže žijí v domácnosti, v níž jeden z rodičů je ekonomicky neaktivní.
Pro tuto analýzu byly zvoleny následující typy domácností:
i)

Jednočlenná domácnost, věk méně 30 let

ii)

Jednočlenná domácnost, ve věku mezi 30 a 64 lety

iii)

Jednočlenná domácnost, ve věku 65 let a starší

iv)

Jednočlenná domácnost tvořená mužem

v)

Jednočlenná domácnost tvořená ženou

vi)

Jednočlenná domácnost, celkem

vii)

2 dospělí mladší 65 let bez nezaopatřeného dítěte

viii)

2 dospělí bez nezaopatřeného dítěte, nejméně jeden z dospělých ve věku 65 let
nebo starší

ix)

Ostatní domácnosti bez nezaopatřených dětí

x)

Domácnost samoživitelky/samoživitele s jedním nebo více nezaopatřenými
dětmi

xi)

2 dospělí, 1 nezaopatřené dítě

xii)

2 dospělí, 2 nezaopatřené děti

xiii)

2 dospělí, 3 nebo více nezaopatřených dětí

xiv)

Ostatní domácnosti s nezaopatřenými dětmi

2.1.1e Míra chudoby po transferech podle způsobu vlastnictví bytu
(Low Income Rate After Transfers with Breakdowns by Tenure Status)
Pro tuto analýzu se rozlišují následující typy domácností:
i)

Vlastník nebo pronajímatel

ii)

Nájemce
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2.1.1f Hranice chudoby (Low Income Threshold)
Osoby musejí být nejprve rozděleny podle svého celkového čistého příjmu v pořadí od
nejnižší k nejvyšší hodnotě. Poté se vypočte medián jako příjem osoby v domácnosti, jejíž
váha podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD je nižší nebo rovna 50%
úhrnu vah (total sum of weights)osob ohrožených chudobou.
Jinými slovy, osoby v téže domácnosti jsou situovány společně, na stejné straně mediánu.
Hranice chudoby je určena vy výši 60% mediánu čistého národního ekvivalizovaného
příjmu.
Příklad výpočtu hodnot pro jednočlennou domácnost a pro domácnost složenou ze dvou
dospělých a dvou dětí
Pro výpočet hranice chudoby pro jednočlennou domácnost a domácnost složenou ze dvou
dospělých a ze dvou dětí je nutné násobit:
i)

*1 v případě jednočlenné domácnosti,

ii)

*2.1 v případě výše uvedené čtyřčlenné domácnosti

Činitel 2.1 se získá s odkazem na modifikovanou stupnici spotřebních jednotek OECD
(‘modified-OECD scale’) jako součet 1 (první dospělý) + 0.5 (druhý dospělý) + 0.3*2
(dvě děti).
Převod hodnoty národní měny na Euro a na PPS se provádí za použití oficiálních
směnných kurzů a hodnot PPS uváděných Eurostatem: New Cronos, Theme 2, Domain
”Price“, Collection “PPP“, Table “PPPSNA95“.

2.1.2 Koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20)
(Distribution Of Income – S80/S20 Income Quintile Share Ratio)
Koeficient příjmové nerovnosti označovaný S80/S20 vyjadřuje poměr celkových příjmů
20% populace s nejvyššími příjmy v zemi (nejvyšší kvintil) a 20% populace s nejnižšími
příjmy v téže zemi (nejnižší kvintil). „Příjmem“ se rozumí ekvivalizovaný celkový čistý
příjem (equivalised total net income). Celkový čistý příjem každé jednotlivé osoby se
vypočítá jako celkové příjmy její domácnosti dělené odpovídající velikostí domácnosti
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podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD. Osoby bez celkového čistého
příjmu jsou podle metodiky EU z výpočtu vyloučeny.
Vzorek populace každé země musí být rozdělen na kvintily. Toho docílíme tak, že nejprve
osoby seřadíme podle jejich celkového čistého příjmu v pořadí od nejnižší k nejvyšší
hodnotě. Dvacet procent osob u dolní hrany distribuce je definováno jako „nejchudší“, tj.
první kvintil. Naopak dvacet procent osob u horní hrany distribuce je definováno jako
„nejbohatší“, tj. pátý kvintil.
Bod předělu je nastaven tak, že součet příjmů je menší nebo roven x*20% celkového
součtu příjmů. Technicky se udržely dvě metodologické možnosti:
i)

osoby ve stejné domácnosti patří do téhož kvintilu.

ii)

osoby se stejnými příjmy patřící do různých domácností mohou případně patřit do
odlišných kvintilů a to podle jejich pozice při třídění (první třídící proměnná je
celkový čistý příjem, druhou proměnnou je identifikační hodnota domácnosti
podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD).

V teorii čistý ekvivalizovaný příjem dostupný určitému kvintilu je součtem příjmů jedinců
náležejících do tohoto kvintilu. V praxi se místo toho používá průměrný ekvivalizovaný
příjem kvintilu.S80/S20 je poměr ekvivalizovaného příjmu dostupného 5. kvintilu
(nejbohatší) a 1. kvintilu (nejchudší).
Průměr EU S80/S20 poměrů kvintilových podílů (quintile share ratios) se vypočítá jako
vážený průměr podílů jednotlivých zemí. Váha jednotlivých zemí je dána podle počtu
osob žijících ve vlastní domácnosti v každé zemi.

2.1.3 Míra dlouhodobé chudoby (Persistence Of Low Income)
Indikátor je definován jako podíl osob s ekvivalizovaným celkovým čistým příjmem pod
hranicí chudoby v aktuálním roce a minimálně ve dvou ze tří předcházejících let. Analýza
se provádí podle pohlaví včetně souhrnných údajů.
Ekvivalizovaný čistý příjem pro každou jednotlivou osobu se vypočítá jako celkový čistý
příjem její domácnosti, tj. společně posuzovaných osob dělený odpovídající velikostí
domácnosti podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD. Osoby bez
ekvivalizovaného celkového čistého příjmu jsou podle metodiky EU z výpočtu vyloučeny.
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Pro každý ze zmíněných čtyř roků se hranice chudoby pro každou jednotlivou zemi
vypočítá následujícím způsobem:
Nejprve musejí být osoby rozděleny podle svého ekvivalizovaného celkového čistého
příjmu v pořadí od nejnižší k nejvyšší hodnotě. Poté se spočítá medián jako
ekvivalizovaný příjem domácnosti osoby, jejíž součet příjmů je menší nebo roven 50%
celkového součtu příjmů. Jinými slovy osoby v téže domácnosti jsou situovány
společně, ve stejné části souboru rozděleného mediánem. Hranice chudoby se vypočítá
jako 60% národního mediánu.
Soubor obsahuje pro každou osobu její ekvivalizovaný celkový čistý příjem za 4 roky.
Pouze takové osoby by měly být zahrnuty do analýzy. Z toho důvodu mají být všichni,
jimž chybějí údaje pro nejméně jednu ze čtyř proměnných, vyloučeni.
Míra dlouhodobé chudoby se vypočítá jako procento osob s ekvivalizovaným celkovým
čistým příjmem pod příslušnou hranicí chudoby v aktuálním roce a nejméně ve dvou
předcházejících rocích v období 3 let. Musejí být brány v úvahu osoby podle jednoho
z následujících případů:
T

T-1

T-2

T-3

1.

Chudoba

Chudoba

Chudoba

Chudoba

2.

Chudoba

Chudoba

Chudoba NE

Chudoba

3.

Chudoba

Chudoba

Chudoba

Chudoba NE

4.

Chudoba

Chudoba NE

Chudoba

Chudoba

Průměr dlouhodobé míry chudoby v EU se vypočítá jako vážený průměr úrovní
dlouhodobé chudoby jednotlivých zemí. Váha jednotlivých zemí je dána podle počtu osob
žijících ve vlastní domácnosti v loňském roce (T) v každé zemi.

2.1.4 Relativní propad příjmů (Relative Median Low Income Gap)
Relativní propad příjmu je definován jako rozdíl mezi mediánem ekvivalizovaného
celkového čistého příjmu osob pod hranici chudoby a hranicí chudoby vyjádřený jako
procento chudoby. Analýza se provádí podle pohlaví včetně souhrnných údajů.
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Celkový čistý příjem každé jednotlivé osoby se vypočítá jako celkové příjmy její
domácnosti dělené odpovídající velikostí domácnosti podle modifikované stupnice
spotřebních jednotek OECD. Osoby bez celkového čistého příjmu jsou podle metodiky
EU z výpočtu vyloučeny.
Opět je potřeba vypočítat hranici chudoby. Osoby musejí být nejprve rozděleny podle
svého celkového čistého příjmu (v pořadí od nejnižší k nejvyšší hodnotě).
Poté se vypočte medián jako příjem osob v domácnosti, jejíž váha podle modifikované
stupnice spotřebních jednotek OECD je nižší nebo rovna 50% úhrnu vah (total sum of
weights)osob ohrožených chudobou.
Jinými slovy osoby v téže domácnosti jsou situovány společně, ve stejné části souboru
rozděleného mediánem. Hranice chudoby je určena hodnotou 60% národního mediánu.
Každá osoba je hodnocena jako „ohrožena chudobou (at-risk-of-poverty rate) (po
transferech) v závislosti na skutečnosti, zda její ekvivalizovaný příjem je pod hranicí
chudoby či nikoli.
Jakmile jsou známy osoby ohrožené chudobou, medián jejich ekvivalizovaného celkového
čistého příjmu se vypočítá následovně:
Nejprve jsou lidé ohrožení chudobou rozděleni podle svého ekvivalizovaného celkového
čistého příjmu (v pořadí od nejnižší k nejvyšší hodnotě).
Poté se vypočítá medián jako ekvivalizovaný celkový čistý příjem osoby z domácnosti
ohrožené chudobou, jejíž váha podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD
je nižší nebo rovna 50% úhrnu vah osob ohrožených chudobou.
Znamená to, že osoby ohrožené chudobou v téže domácnosti jsou umístěny společně.
Nacházejí se na stejné straně mediánu.
Výpočet relativního propadu příjmů:

100*
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2.1.5 Regionální soudržnost (Regional Cohesion)
Indikátor regionální soudržnosti je variační koeficient míry zaměstnanosti na úrovni
NUTS 220. Počítá se zvlášť pro každou zemi a nastavuje měřítko regionální míry
zaměstnanosti.
Zdrojem dat pro tento indikátor jsou výsledky ze Spring quarterly EU Labour Force
Survey na úrovni NUTS 2, tj. na úrovni regionů21.
EU Labour Force Survey je výzkum na základě osobního rozhovoru. Ten se provádí mezi
domácnostmi. Cílová populace je omezena na osoby v ekonomicky aktivním věku, tj. 15
let a starší. Otázky a definice v EU Labour Force Survey úzce sledují ty, jež byly přijaty
na 13. Mezinárodní konferenci statistiků práce (13thInternational Conference of Labour
Statisticians) pořádané Mezinárodní organizací práce (International Labour Organisation
(ILO)) v roce 1982.
Omezení na regiony na úrovni NUTS 2 (cca 200 lokalizací) značně redukuje počet
pozorování ve srovnání s NUTS 3 (cca 1100 lokalizací), což činí indikátor citlivější na
jakékoli změny. Data nejsou aplikovatelná na úrovni NUTS 2 pro Dánsko, Irsko nebo
Lucembursko, neboť NUTS 2 je blízký národní (státní) úrovni.
V konkrétních regionech (zemích) jsou osoby považovány za zaměstnané, jestliže
vykonávaly nějakou práci, dokonce i méně než hodinu, za plat či výhody během
specifikovaného referenčního týdne. Plat zahrnuje platby v hotovosti nebo v naturáliích,
ať již byl přijat během referenčního týdne nebo ne.
A tak množina zaměstnaných zahrnuje osoby spadající do jedné z následujících kategorií:

i)

Zaměstnanci
- Zaměstnaní (vykonávají nějakou práci za mzdu nebo plat v hotovosti nebo
v naturáliích).
- Zaměstnaní ale nepřítomní v práci (dočasně nejsou v práci, ale mají formální
vztah ke svému zaměstnání) podle jednoho z následujících kritérií:

20

zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques, nebo anglického Nomenclature of
Units for Territorial Statistics
21
Je třeba striktně rozlišovat region a kraj. NUTS 0 = stát, NUTS 1 = území, NUTS 2 = region (v ČR celkem 8),
NUTS 3 = kraj (v ČR celkem 14), NUTS 4 = okres (v ČR celkem 77), NUTS 5 = obce (v ČR celkem 6254).
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o Pravidelný příjem mzdy nebo platu.
o Jistota návratu do práce nebo smlouva o návratu k určitému datu.
o Vypršení období nepřítomnosti ve vztahu k době, po kterou jsou
pracovníci oprávněni čerpat kompenzace či výhody.
Poznámky
1.

Sezónní pracovníci během „mimosezónního“ období nejsou považováni za zaměstnané,
protože nepobírají pravidelné platby i přesto, že mohou mít jistotu návratu do práce.

2.

Osoby na mateřské dovolené jsou vždy považovány za zaměstnané.

3.

Osoby, které jsou dočasně uvolněny z práce, jsou považovány za zaměstnané, pobírají-li
průběžně příjem ve výši nejméně 50% své původní mzdy nebo platu nebo mají-li jistotu
návratu do práce do 3 měsíců.

4.

Osoby, které jsou v zaměstnání nepřítomny po období delší než 3 měsíce (dlouhodobá
absence) jsou považovány za zaměstnané jen tehdy, pokud průběžně pobírají nejméně 50%
původní mzdy nebo platu.

5.

Osoby na rodičovské dovolené by měly být vždy považovány za dlouhodobě nepřítomné.

6.

Odvedenci nejsou považováni za zaměstnané.

7.

Osoby, které pobírají plat během pracovního výcviku, který zahrnuje i produkci zboží nebo
služeb, jsou považovány za zaměstnané.

ii)

Osoby samostatně výdělečně činné (self-employed)
- Zaměstnaní (vykonávají určitou činnost za účelem profitu nebo zisku v hotovosti
nebo v naturáliích)
- V rámci podniku (např. farma, obchodní společnost, odborná praxe), ale dočasně
nejsou v práci ze specifického důvodu.

∑

Míra zaměstnanosti = ∑

Kde xi jsou zaměstnaní ve věku 15-64 let a yi je celková populace osob ve věku 15-64 let.

Poznámka: Zdrojem dat pro zjištění indikátoru regionální soudržnosti je čtvrtletní
šetření pracovních sil (Spring quarterly survey).

26

2.1.6 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (Long Term Unemployment Rate)
Míru dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje celkový počet dlouhodobě nezaměstnaných
(nejméně 12 měsíců) jako procento celkové ekonomicky aktivní populace ve věku 15-64
let. Analýza se provádí podle pohlaví a souhrnně.
Celkovou aktivní populací nebo pracovní silou se rozumí zaměstnaní a lidé bez práce.
Ekonomicky neaktivní osoby jsou vyloučeny.
Zdrojem dat pro stanovení tohoto indikátoru jsou měsíčně slaďované údaje o počtu
nezaměstnaných. Jedná se o výsledky EU Labour Force Survey za poslední rok, čtvrtletní
výsledky a měsíční výsledky výběrového šetření pracovních sil spolu s administrativními
daty. Údaje jsou každoročně upravovány. Roční výsledek je jednoduše součtem měsíčních
hodnot.
V jednotlivých zemích jsou lidé považováni za nezaměstnané, jestliže:
i) Jsou ve věku 15-74 let.
ii) Jsou bez práce během referenčního týdne (tj. nejsou ani zaměstnaní, ani nebyli po
dobu jedné a více hodin v zaměstnání nebo nevykonávali samostatně výdělečnou
činnost, která je placena buď hotově, nebo v naturáliích, ne však nutně během
samotného referenčního týdne).
iii) Jsou práceschopní (tj. byli schopni nastoupit do placeného zaměstnání nebo
vykonávat samostatně výdělečnou činnost do dvou týdnů následujících po
referenčním týdnu).
iv) Aktivně hledají práci (podnikají specifické kroky v období čtyř týdnů končícím
referenčním týdnem, aby nalezli placené zaměstnání nebo samostatně výdělečnou
činnost; nebo ti, kteří našli zaměstnání s nástupem nejpozději do 3 měsíců. Za
specifické kroky jsou považovány tyto:
-

Setrvávání v kontaktu s Úřadem práce za účelem získání zaměstnání, ať už
v tomto vyvíjí iniciativu kdokoli. Poznámka: Pouhá obnova registrace pro
administrativní účely není aktivní krok.

-

Setrvávání v kontaktu se soukromou agenturou (pracovní agentura, firma
specializující se na nábor pracovních sil, atd.) za účelem nalezení zaměstnání.

-

Žádosti o práci adresované přímo potenciálním zaměstnavatelům.

-

Vyptávání mezi přáteli, příbuznými, odbory, atd. za účelem nalezení práce.
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-

Umisťování nebo odpovídání na pracovní nabídky.

-

Skládání náborových testů nebo zkoušek nebo vykonání pohovoru.

-

Shánění pozemků, budov nebo vybavení.

-

Získávání povolení, licencí nebo finančních zdrojů.

Poznámky
1.

Sezónní pracovní nejsou mimo sezónu považováni za zaměstnané, neboť nepobírají pravidelné
platby, ačkoli mohou mít jistotu návratu do práce. Avšak jsou považováni za nezaměstnané, jestliže
jsou práceschopní a aktivně hledají práci.
Osoby na mateřské dovolené nejsou považovány za nezaměstnané.

2.

Lidé, kteří jsou dočasně uvolněni z práce, jsou považováni za zaměstnané, pobírají-li průběžně
příjem ve výši nejméně 50% jejich původního mzdy nebo platu nebo mají-li jistotu návratu do
práce do 3 měsíců. Avšak, i když nejsou považováni za zaměstnané, za nezaměstnané budou
považováni tehdy, jestliže jsou práceschopní a aktivně hledají práci.

3.

Lidé, kteří jsou v zaměstnání nepřítomni po období delší než 3 měsíce (dlouhodobá absence) jsou
považováni za zaměstnané jen tehdy, pokud průběžně pobírají nejméně 50% původní mzdy nebo
platu. Nicméně, i když nejsou považováni za zaměstnané, za zaměstnané budou považováni tehdy,
jsou-li práceschopní a aktivně hledají práci.

4.

Osoby na rodičovské dovolené by měly být vždy považovány za dlouhodobě nepřítomné.

5.

Odvedenci nejsou považováni za nezaměstnané.

6.

Osoby, které pobírají plat během pracovního výcviku, který zahrnuje i produkci zboží nebo služeb,
jsou považovány za zaměstnané. Vzdělávání a výcvik jsou považovány za způsoby zvyšování
zaměstnatelnosti nikoli však za metody hledání práce. Osoby bez práce a studující nebo osoby ve
výcviku budou považováni za nezaměstnané pouze tehdy, jestliže jsou práce schopní a aktivně
hledají práci.

Trvání nezaměstnanosti je definováno jako i) doba hledání práce nebo, jestliže je kratší, ii)
doba uplynulá od výkonu posledního zaměstnání.
Pro indikátor míry dlouhodobé nezaměstnanosti je relevantní doba 12 měsíců:
lidé, kteří byli nezaměstnaní více než 12 měsíců, jsou považováni za dlouhodobě
nezaměstnané. Přesně řečeno, jedná se o podmnožinu celkového počtu nezaměstnaných.
Celková aktivní populace (veškerá pracovní síla) je definována jako součet počtu
zaměstnaných a počtu nezaměstnaných. Míru dlouhodobé nezaměstnanosti (long-term
unemployment rate – LTU) představují osoby nezaměstnané více než 12 měsíců jako
procento ekonomicky aktivního obyvatelstva.
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Průměr EU pro tento indikátor se vypočítá jako vážený průměr dostupných hodnot
jednotlivých zemí. „Vážení“ zemí se děje podle počtu osob žijících ve vlastní domácnosti
v každé zemi.

2.1.7 Osoby žijící v domácnostech bez zaměstnané osoby
(Persons living in jobless households)
Indikátor „osoby žijící v domácnostech bez zaměstnané osoby“ ukazuje počet osob ve
věku 0-65 let v domácnostech přicházejících pro tento indikátor v úvahu, kde žádný
z členů nepracuje, jako procento celkové populace ve věku 0-65 let žijící v uvažovaných
domácnostech.
Poznámka: tento indikátor se počítá odděleně pro populaci ve věku 0-60 let, aby byly
vzaty v úvahu odchylky důchodového věku (zákonného nebo efektivního) napříč
členskými státu EU.
Zdrojem dat pro tento indikátor, jako u některých předchozích, jsou výsledky Spring
quarterly EU Labour Force Survey.EU Labour Force Survey je výzkum na základě
osobního rozhovoru prováděný mezi domácnostmi. Cílová populace je omezena na osoby
v ekonomicky aktivním věku, tj. 15 let a starší. Otázky a definice v EU Labour Force
Survey úzce sledují ty, jež byly přijaty na 13. Mezinárodní konferenci statistiků práce
(13thInternational Conference of Labour Statisticians) pořádané Mezinárodní organizací
práce (International Labour Organisation (ILO)) v roce 1982.
Jmenovatelem tohoto zlomku je celková populace ve věku 0-65 (0-60) let žijící
v uvažovaných vlastních domácnostech.

Domácnosti brané v úvahu zahrnují všechny domácnosti kromě těch, jejichž všichni
členové spadají do jedné z následujících kategorií:
-

věk méně než 18 let

-

věk 18 – 24 studující a neaktivní

-

věk 65 (60) a více a nepracující

Jinými slovy, v uvažovaných domácnostech lze nalézt nejméně jednoho člena
domácnosti, který je buď ve věku mezi 18 a 24 roky, nestuduje a je neaktivní, nebo je
ve věku mezi 24 a 65 (60) roky.
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Počet osob žijících v uvažovaných vlastních domácnostech, kde žádný z jejích členů
nepracuje (tj. nikdo není zaměstnaný), je čitatelem zlomku pro výpočet indikátoru.
Definice zaměstnaných osob již byla popsána.
Indikátor se vypočítá jako poměr počtu osob nezaměstnaných (dle definice výše) a
celkového počtem osob zjištěných v části popisují identifikaci vhodných domácností.

2.1.8 Osoby předčasně opouštějící školu bez účasti na dalším vzdělání
(Early School Leavers Not in Education or Training)
Indikátor „Osoby předčasně opouštějící školu bez účasti na dalším vzdělání“ je definován
jako procento celkové populace ve věku 18 – 24 let, která dosáhla ISCED (viz dále)
úrovně 2 nebo méně a neúčastní se vzdělávacího procesu.
Toto klasické měřítko osob opouštějících vzdělávací proces je jak silným ukazatelem
výkonnosti vzdělávacího systému, tak prorokem budoucí schopnosti společnosti bojovat
proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Pro stanovení tohoto indikátoru jsou zdrojem dat výsledky čtvrtletního výběrového šetření
pracovních sil EU. Jedná se o šetření na základě osobního rozhovoru. Ten se provádí mezi
domácnostmi. Cílová populace je omezena na osoby v ekonomicky aktivním věku, tj. 15
let a starší.
Respondenti jsou dotazování, zda se účastní vzdělávacího procesu (studia nebo výcviku).
Referenčním obdobím jsou poslední 4 týdny předcházející průzkumu.
Získaná data platí pro všechny způsoby vzdělávání, ať jsou či nejsou relevantní pro
respondentovo současné nebo budoucí zaměstnání. Zahrnují počáteční, průběžné nebo
další vzdělávání, podniková školení, učení, výcvik, semináře a workshopy, dálkové
studium, večerní kurzy, samostudium atd. Také obsahují kurzy sledující osobní nebo
veřejný zájem a mohou zastřešovat všechny formy výuky takových předmětů, jako jsou
jazyky, zpracování dat/výpočetní technika, obchodní studia/management, umění/kultura,
zdraví/medicína. Osoby, které neodpoví na otázky, jsou vyloučeny z výpočtu jmenovatele
zlomku.
Zjišťování nejvyšší úrovně dosaženého vzdělání se provádí tak, že jsou respondenti
požádáni, aby uvedli svou úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání kódovaného podle
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International Standard Classification of Education stanovené UNESCO v roce 1997
(ISCED´97) jak je uvedeno níže:
Úroveň 0 – Předškolní vzdělání
Úroveň 1 – Základní vzdělání nebo první stupeň základního vzdělání
Úroveň 2 – Nižší střední vzdělání nebo druhý stupeň základního vzdělání
Úroveň 3 – Vyšší střední vzdělání
Úroveň 4 – Vyšší odborné vzdělání (nikoli však terciární)
Úroveň 5 – První stupeň terciárního vzdělání
(nevede přímo k vyšší vědecké kvalifikaci)
Úroveň 6 – Druhý stupeň terciárního vzdělání (vede přímo k vyšší vědecké kvalifikaci)
Klasifikace se odvolává na úspěšně dokončenou úroveň a předpokládá zisk certifikátu,
diplomu nebo plnou účast. Při stanovení úrovně musí být bráno v úvahu jak všeobecné
vzdělání, tak vzdělání související s povoláním. Osoby, které neodpoví na otázky, jsou
z výpočtu jmenovatele zlomku vyloučeny.
Identifikace osob s úrovní ISCED 2 nebo nižší bez účasti na dalším vzdělání probíhá
obdobně jako v přechozím bodě. Nejprve jsou označeny osoby ve věku 18-24 let
s nejvyšším dosaženým vzděláním na úrovni 2 dle ISCED (s výjimkou těch, které
neodpověděly na otázky). Jinými slovy identifikovány jsou osoby s dosaženou úrovni
ISCED 0, 1 nebo 2. Poté se zjistí počet těchto osob, které se neúčastní vzdělávání,
obdobným postupem popsaným výše, čímž se získá čitatel zlomku pro výpočet.

2.1.9 Střední délka života (Life expectancy at birth)
Indikátor střední délky života je definován jako počet let (určený při narození), kterých se
člověk pravděpodobně dožije, vztažený k celé délce života za současných podmínek
úmrtnosti.
Podává zprávu jak o výkonnosti systému zdravotní péče, tak předpověď o budoucí
schopnosti společnosti bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Pro zjištění tohoto indikátoru jsou zdrojem dat demografické údaje shromažďované
Eurostatem, na každoroční bázi, s gentlemanským souhlasem ve spolupráci s Evropskou
radou a Statistickým oddělením OSN (UN Statistical Division). Data jsou centrálně
zpracovávána Eurostatem použitím standardních algoritmů.
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Střední délka života je odhad průměrného času v letech, po který člověk bude
pravděpodobně žít, předpokládající, že současné míry úmrtnosti pro každou věkovou
skupinu zůstanou stejné po celý život daného člověka. Je to proto, že nikdo neví, jaké
míry úmrtnosti budou v budoucnu, ačkoli se jistě během života dnes narozeného člověka
změní z důvodu změn sociálních a ekonomických podmínek, životního stylu, stravovacích
návyků a životního prostředí, a také z důvodu pokroku v odhalování a léčbě nemocí.
Hrubá míra úmrtnosti je odhad množství osob, které zemřou za blíže určenou dobu.
Vypočítá jako podíl počtu zemřelých za určité období počtem ohrožených během tohoto
období (typicky rok). Nebere v úvahu věkovou strukturu zkoumané populace, a proto
může být zavádějící. To je korigováno věkovou standardizací: míra přímé věkové
standardizace je vážený součet věkově specifikovaných (5leté věkové skupiny) úrovní,
kde je faktorem „vážení“ odpovídající věkově specifický standard populace.
2.1.10 Subjektivně definovaný zdravotní stav dle úrovně příjmů
(Self Defined Health Status by Income Level)
Indikátor nerovnosti zdravotního stavu podle příjmu byl předběžně přijat v Laekenu.
Vypočítá se jako poměr skupin populace ve věku 16 a starší v nejnižším a nejvyšším
příjmovém kvintilu, které samy sebe hodnotí jako ve špatném nebo velmi špatném
zdravotním stavu. Avšak Eurostat dosud zkoumá realizovatelnost a adekvátnost tohoto
indikátoru ve spolupráci s Podskupinou pro indikátory Komise pro sociální ochranu
(Indicators Sub-group of the Social Protection Committee).
Pro chybějící schválenou metodologii indikátor není v současné době používán.
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2.2.Sekundární indikátory
2.2.1 Rozptyl chudoby kolem její hranice
(Dispersion Around The Low Income Threshold)
Vyjadřuje podíl osob s příjmem pod 40%, 50% a 70% mediánu národního příjmu.
Vypočítá se jako součin příslušné hodnoty mediánu vyjádřené v procentech a čistého
ekvivalizovaného příjmu osoby.

2.2.2 Míra chudoby vztažená k danému časovému okamžiku
(Low Income Rate Anchored at a Moment in Time)
Míra chudoby vztažená k danému časovému okamžiku“ pro daný rok <<t>> (např. 2012)
je podíl populace, jejíž ekvivalizovaný celkový čistý příjem v tomto roce je pod hranicí
chudoby vypočítanou standardním způsobem za předcházející rok <<t-3>> (např. 2009) a
navýšenou o inflaci (např. období, o němž je řeč, jsou roky 2009-2012, ale míra inflace,
která se aplikuje, je za období 2008-2011, protože příjmový referenční rok je podle
metodiky ECHP ten, který předchází průzkumu.)

2.2.3 Míra chudoby před transfery (Low Income Rate Before Transfers)
Míra chudoby před transfery ukazuje procento populace s ekvivalizovaným čistým
příjmem před sociálními transfery pod národní hranicí chudoby.
Musejí být použity dvě definice příjmu před sociálními transfery v závislosti na tom, zda
jsou důchody považovány za transfery či nikoli.
Míra chudoby před sociálními transfery by měla být používána pouze ve spojení s mírou
chudoby (po transferech), aby byl zhodnocen dopad sociálních transferů. Sama o sobě
nemá žádnou vypovídací hodnotu.
Pro každou jednotlivou domácnost se ekvivalizovaný příjem před sociálními transfery
vypočítá jako:
i) EQ_INC_BST = celkový čistý příjem domácnosti bez sociálních transferů (kromě
starobních nebo pozůstalostních důchodů) dělený ekvivalizovanou velikostí
domácnosti podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD.
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ii) EQ_INC_Btp = celkový čistý příjem domácnosti bez sociálních transferů (včetně
starobních a

pozůstalostních důchodů) dělený ekvivalizovanou

velikostí

domácnosti podle modifikované stupnice spotřebních jednotek OECD.
Domácnosti bez ekvivalizovaného příjmu před sociálními transfery jsou z výpočtu
vyloučeny. Míra chudoby před sociálními transfery se vypočítá jako procento osob
s ekvivalizovaným příjmem před sociálními transfery (včetně nebo kromě důchodů) pod
hranicí chudoby (60% národního mediánu). EU průměr úrovní chudoby se vypočítá jako
vážený průměr úrovní chudoby jednotlivých zemí. Váha zemí se určuje podle počtu osob
žijících ve vlastní domácnosti v každé jednotlivé zemi.

2.2.4 Giniho koeficient (Gini Coefficient)
Giniho koeficient vyjadřuje vztah celkových podílů populace přizpůsobených podle
úrovně příjmů k úhrnnému podílu ekvivalizovaného celkového čistého příjmu, který tyto
osoby mají.
Celkový příjem osoby se vypočítá jako celkový čistý příjem její domácnosti dělený
ekvivalizovanou velikostí domácnosti podle modifikované stupnice spotřebních jednotek
OECD. V důsledku toho každá osoba v téže domácnosti má ekvivalizovaný celkový čistý
příjem. Osoby bez ekvivalizovaného celkového čistého příjmu jsou z výpočtu vyloučeny.
Osoby musejí být rozděleny podle výše ekvivalizovaného čistého příjmu (od nejnižší
hodnoty k nejvyšší).
Výpočet Giniho koeficientu popisuje následující vzorec:

Weight= součet příjmů, person = osoba, first person = první osoba, last person = poslední osoba

2.2.5 Míra dlouhodobé chudoby (s modifikovanou hranicí chudoby)
(Persistence of Low Income)
Míra dlouhodobé chudoby vyjadřuje podíl osob s ekvivalizovaným celkovým čistým
příjmem nižším než 50% hranice chudoby v aktuálním roce a nejméně ve dvou ze
tří předcházejících let. Analýza se provádí podle pohlaví a celkového souhrnu. Proměnné
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jsou definovány stejně jako v případě určení míry chudoby, viz podkapitola 2.1.3. Jediný
rozdíl je v nastavení hranice chudoby, která je z původních 60% snížena na 50%.

2.2.6 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných
(Long Term Unemployment Share)
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je celkový počet dlouhodobě nezaměstnaných
(nejméně 12 měsíců) jako procento z celkového počtu nezaměstnaných. Analýza se
provádí podle pohlaví a celkového souhrnu.
Pro stanovení tohoto indikátoru jsou zdrojem dat měsíčně slaďované údaje o počtu
nezaměstnaných. Jedná se o výsledky EU Labour Force Survey za poslední rok, čtvrtletní
výsledky

a

měsíční

výsledky

„národních

průzkumů

pracovní

síly“

spolu

s administrativními daty. Údaje jsou každoročně upravovány. Roční výsledek je
jednoduše součtem měsíčních hodnot.
Trvání nezaměstnanosti je definováno jako i) jako doba hledání práce nebo, jestliže je
kratší, ii) doba uplynulá od výkonu posledního zaměstnání. Pro indikátor míry dlouhodobé
nezaměstnanosti je relevantní doba 12 měsíců. Lidé, kteří byli nezaměstnaní více než 12
měsíců, jsou považováni za dlouhodobě nezaměstnané. Přesně řečeno, jedná se o
podmnožinu celkového počtu nezaměstnaných. Míru dlouhodobé nezaměstnanosti (longterm unemployment rate – LTU) představují osoby nezaměstnané více než 12 měsíců jako
procento ekonomicky aktivního obyvatelstva.

2.2.7 Míra velmi dlouhodobé nezaměstnanosti
(Very Long Term Unemployment Rate)
Míra velmi dlouhodobé nezaměstnanosti je vyjádřena celkovým počtem velmi
dlouhodobě nezaměstnaných (nejméně 24 měsíců) jako procenta celkové aktivní
populace.
Zdrojem dat jsou měsíčně slaďované údaje o počtu nezaměstnaných. Jedná se o výsledky
EU Labour Force Survey za poslední rok, čtvrtletní výsledky a měsíční výsledky
výběrového šetření pracovních sil spolu s administrativními daty. Údaje jsou každoročně
upravovány. Roční výsledek je jednoduše součtem měsíčních hodnot.
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Trvání nezaměstnanosti je definováno jako i) doba hledání práce nebo, jestliže je kratší,
ii) doba uplynulá od výkonu posledního zaměstnání. Pro indikátor míry dlouhodobé
nezaměstnanosti je relevantní doba 24 měsíců. Lidé, kteří byli nezaměstnaní více než 24
měsíců, jsou považováni za dlouhodobě nezaměstnané. Přesně řečeno, jedná se o
podmnožinu celkového počtu nezaměstnaných.
Míra velmi dlouhodobé nezaměstnanosti (long-term unemployment rate – VLTU) je
vyjádřena procentem, které vyjadřuje podíl osob nezaměstnaných déle než 24 měsíců na
celku ekonomicky aktivního obyvatelstva.

2.2.8 Podíl osob s nízkým stupněm vzdělání
(Persons with Low Educational Attainment)
Indikátor „Podíl osob s nízkým stupněm vzdělání“ je definován jako procento celkové
populace ve věku 25-64 let, která dosahuje ISCED úrovně 2 nebo nižší. Při analýze
věkových decilů (25-34, 35-44, 45-54 a 55-64) toto klasické měřítko ukazuje šíři, s jakou
se mění úrovně dosaženého vzdělání v čase. Poskytuje tím náhled jak na výkonnost
vzdělávacího systému, tak na budoucí schopnost společnosti bojovat proti chudobě a
sociálnímu vyloučení.
Pro stanovení tohoto indikátoru jsou zdrojem dat výsledky Spring quarterly EU Labour
Force Survey. EU Labour Force Survey je výzkum na základě osobního rozhovoru. Ten se
provádí mezi domácnostmi. Cílová populace je omezena na osoby v ekonomicky aktivním
věku, tj. 15 let a starší.
Nejprve se identifikuje počet osob ve věku 25-64 let (a podle věkových kohort 25-34, 3544, 45-54, 55-64), jejichž nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání je rovna nebo nižší ISCED
2. Toto je čitatel zlomku. Poté je tento počet vyjádřen jako procento z celkového počtu
osob ve věku 25-64 let (a podle věkových kohort).
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2.3.Ukazatele příjmové nerovnosti
i)

Lorenzova křivka (Lorenz curve)

ii)

Giniho koeficient (Gini coefficient)
Viz podkapitola 2.2.4.

iii)

Koeficient příjmové nerovnosti S80/S20
(Inequality of income distribution S80/S20 quintile share ratio)
Viz podkapitola 2.1.2.

iv)

Atkinsonův index nerovnosti (Atkinson index of inequality)

v)

Theilův index nesouladu (Theil index of discord)

vi)

Index Robina Hooda (Robin Hood index)

vii)

Variační koeficient (Variational coefficient)
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3. NÁRODNÍ INDIKÁTORY V KONTEXTU INDIKÁTORŮ EU
Své významné a nezastupitelné místo v tvorbě indikátorů sledujících statisticky veškeré dění
v ČR má Český statistický úřad, ústřední orgán státní správy zřízený dne 8. ledna 1969
zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
(kompetenční zákon). Jeho působnost vymezuje zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě.
Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a
poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a
do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i
mezinárodním měřítku. Za tímto účelem stanovuje metodiku statistických zjišťování, jejich
zpracování a využití i obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování
sociální, ekonomické, demografické a ekologické úrovně České republiky včetně jejích
jednotlivých částí. Pro posuzování jejího vývoje sestavuje program statistických zjišťování,
provádí statistická zjišťování, sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního
hospodářství a jeho jednotlivých částí. Český statistický úřad sestavuje národní účty a stanoví
jejich metodiku, vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik
sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích
jednotlivých krajů. V této souvislosti zpracovává projekce demografického vývoje, sestavuje
statistiky stavu a pohybu obyvatelstva, což je podstatné pro sociální práci ve veřejné správě,
má-li účinně reagovat na migraci osob bez domova. Z hlediska této práce je velice důležitou
pravomocí poskytování statistických informací do zahraničí a spolupráce s mezinárodními
organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských společenství na základě
ustanovení článků 284 a 285 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Významná je i sdělovací povinnost úřadu vůči veřejnosti. Tu informuje o sociálním,
ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky.
Český statistický úřad shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely
porovnání úrovně sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje státu se
zahraničím; získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti.
Za tímto účelem vydává Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a
časopisy. Zajišťuje vývoj nových statistických metod.
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Kromě Českého statistického úřadu vykonávají státní statistickou službu jednotlivá
ministerstva. Úřad výkon této činnosti koordinuje a dohlíží nad dodržováním opatření
stanovených příslušnými

předpisy k ochraně důvěrných statistických

údajů.

Úřad

spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování, přitom dbá na to,
aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování tzv. zpravodajských jednotek. V této souvislosti
sjednocuje metodické postupy pro statistická zjišťování (prováděná ministerstvy) a poskytuje
jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.
Český statistický úřad významně přispěl ke zvýšení obecného povědomí o bezdomovectví.
V roce 2011 v rámci Sčítání lidu, domů a bytů provedl ve spolupráci se Sdružením azylových
domů ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb sčítání osob bez domova, resp. byla
zmapována situace osob využívajících dostupné sociální služby, azylové domy, domy na půl
cesty a dalších. Do tohoto souboru nebyly započítány osoby fakticky pobývající (nikoli
bydlící) v komerčních ubytovnách. Nutno zdůraznit, že přesné údaje o počtu bezdomovců
v ČR neexistují.
Jak upozornil místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal, určitá skupina lidí, kteří žijí na ulici, s
úřady nekomunikuje, komunikovat nechce a ani se nezajímá o nabízenou pomoc. Sčítací
komisaři nechodili po parcích ani pod mosty, nešlo o to zjistit, kolik je v Česku celkem všech
bezdomovců. Úřad se zaměřil na osoby, které využívají služeb sociálních zařízení, které jsou
ochotné komunikovat a nabízenou pomoc přijmout. Jenom těm je možné pomoci, proto ČSÚ
zjišťoval maximum informací právě o nich. ČSÚ získal sčítací komisaře z řad zaměstnanců
azylových domů a ti se se svými klienty pokusili vyplnit na sčítací list osoby všechny
informace, které byl daný člověk schopen dát dohromady. Sčítalo se v azylových domech,
domech na půli cesty, noclehárnách a v nízkoprahových denních centrech.
V minulosti se některá města pokoušela pomocí vlastních výzkumů získat aspoň základní
informace, kolik lidí bez domova se v jejich ulicích pohybuje. Pokaždé ale šlo o jinou
metodiku, a zatím tak nikdo neměl o lidech bez domova v ČR ucelené a jednotné informace.
Nejvíce lidí bez domova bylo sečteno v Moravskoslezském kraji (2 574), na druhém místě
skončila Praha (1 254) a na třetím Jihomoravský kraj (1 156). Naopak nejméně lidí využívá
služeb sociálních zařízení v Karlovarském (256) a Libereckém kraji (262). Celkem sebrali
sčítací komisaři informace od 11 496 lidí, kteří byli podle dané metodiky označeni jako lidé
bez domova. Přehled celkových výsledků podle krajů je uveden v Příloze 5.
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Mezi bezdomovci jednoznačně převládají muži, žen bylo sečteno jen 21,5 %. Většina
sečtených jsou lidé svobodní (49,0 %) nebo rozvedení (38,3 %). Z pohledu vzdělání je
nejčetněji zastoupena skupina bezdomovců s výučním listem nebo se středoškolským
vzděláním bez maturity (47,2 %). Na druhém místě pak skončili bezdomovci se základním
vzděláním (28,5 %). V celkové populaci je vyučených 32,8 %, lidí se základním vzděláním
17,4 %. Hypotéza, že mezi lidmi bez domova žije možná velké množství vysokoškoláků, se
nepotvrdila. Vysokoškolské vzdělání uvedlo pouze 2,6 % sečtených.
Otázka na víru byla ve sčítání lidu dobrovolná, možnost neodpovědět využila téměř polovina
bezdomovců (5 392). Velká část bezdomovců uvedla, že je bez náboženské víry (4 015) a 901
bezdomovců uvedlo, že věří, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženské společnosti. Jen pro
zajímavost, 14 bezdomovců uvedlo víru v rytíře Jedi.
Jednoznačně nejvíce je mezi bezdomovci staršími 15 let nezaměstnaných (40,2 %). Za
pozornost stojí fakt, že 3,1 % nezaměstnaných bezdomovců hledá stále své první zaměstnání.
28,5 % bezdomovců uvedlo, že jsou ekonomicky aktivní, a 14,2 % jsou nepracující důchodci.
Ze zhruba 4 700 ekonomicky aktivních bezdomovců jich podle odvětví nejvíce působí:
i)

33,0 % ve zpracovatelském průmyslu (výroba motorových vozidel, kovových
konstrukcí, hutnictví),

ii)

19,0 % ve stavebnictví a

iii)

8,6 % v dopravě a skladování.

Získaná data jsou důležitým podkladem pro stát a všechny organizace, které se snaží lidem
bez domova pomáhat. Jedná se o velmi důležité informace pro plánování sociálních služeb v
celé ČR a také pro vytváření programů a projektů zapojování lidí bez domova do běžného
života.
Jak uvedla ředitelka Sdružení azylových domů v ČR Dominika Najvert, historicky jde o první
rozlišení a sečtení bezdomovců v rámci sčítání lidu. Sdružení azylových domů chce do
budoucna prohloubit spolupráci s ČSÚ a do této cílové skupiny započítat také osoby
s faktickým bydlištěm v komerčních ubytovnách, které nemají jiné místo k bydlení. „Je velmi
důležité, že toto sčítání položilo základ pro budoucí srovnávání. Po dalším sčítání bude možné
poukázat na vývoj ve struktuře této cílové skupiny, tedy jak se za 10 let posune průměrný věk,
úroveň vzdělání, poměr mužů a žen mezi bezdomovci a podobně.“22
22

ČSÚ. Sčítání lidu, domů a bytů 2011: Výsledky sčítání bezdomovců [online]. 2013 [cit. 2013-05-21]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/vysledky_scitani_bezdomovcu
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4. BEZDOMOVECTVÍ
4.1.Bezdomovectví jako multifaktorový problém
4.1.1. Historie bezdomovectví
Chudoba a bezdomovectví nejsou novodobými sociálními jevy. O prvních podobách
se dozvídáme již ze Starého zákona. Tehdy bylo bezdomovectví vyloučením z komunity za
trest. Člověk, jenž byl tímto trestem stižen, se stal vyhnancem a kamkoli přišel, byl navíc
cizincem. Příkladem trestu vyhnanství je následek bratrovraždy spáchané Kainem. Znamení
na čele Kaina stigmatizovalo a předurčovalo, že nebude nikde jinde přijat (Bible, Genesis 4:
1-16). „Jeho příběh je příběhem sociálního vyloučení jedince ze společnosti a potvrzuje
mýtus, že vyloučený jedinec (bezdomovec) si zavinil své vyloučení sám. Lidé věřili, že
odlišnost, či nějaký handicap poukazuje na hříchy kdysi spáchané, proto si zaslouží být
vyloučen ze společnosti.“23
Loď bláznů, alegorie známá díky stejnojmennému obrazu Hieronyma Bosche24,
představuje jednu ze středověkých forem bezdomovectví. Filozof Michel Foucault (1994) ve
své knize Dějiny šílenství došel k závěru, že tyto lodě, odsouzené k plavbě bez cíle, skutečně
existovaly, a přirovnal je ke koncentračním táborům pro lidi s duševními poruchami. O
existenci takových lodí však neexistuje žádný důkaz. Foucault pravděpodobně mylně
interpretoval původní satitickou báseň (Loď bláznů) Sebastiana Branta z r. 1494. Ve
skutečnosti „raný feudalismus, založený na převážně naturálním hospodaření, se nestaral o ty,
kteří „vypadli“ z jeho systému lenních statků. Problém nedostatku obživy lidí „bez pána“
(masterless), který se časem transformoval do širšího problému chudoby, byl také nejstarším
sociálně politickým problémem, jenž si vyžádal řešení.“25 Obdobně jako dnes „bída a
chudoba byly způsobeny vyřazením ze systému a tím i nemožnost spolupodílet se na
primárních procesech rozdělování.“26
Jak uvádí Tomeš (2001), rozhodující zvrat vyvolaly reformní snahy a křesťanský
egalitarismus – křesťanská filantropie, vyvíjející se od raného středověku, se stala povinností
šlechty a obcí. Došlo k institucionalizaci péče o chudé. Chudinskou péči, jak se jí říkalo,
převzala od církví laická správa. Tento proces proběhl ve všech evropských zemích.
23

Marek J., Strnad A., Hotovcová L., Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb, 2012, s. 53
Vlastním jménem Jheronimus Anthonissoen van Aken, (kolem 1450 – cca 9. srpna 1516). Byl přední
holandský malíř 15. a 16. století.Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva. Obraz Loď
bláznů v posledním desetiletí 15. století.
25
Tomeš I., Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost, 2001, s. 38
26
tamtéž
24

41

„V Rakousku-Uhersku zabírání zemědělské půdy a těžké poměry městské chudiny
plodily novou společenskou skupinu. Vznikající manufaktury nemohly pohltit všechny
uvolněné pracovní síly. V 17. a 18. století bylo proto v Čechách mnoho tuláků, ačkoli
například velká část půdy ležela ladem. Patent o tulácích a žebrácích z roku 1661 měl tento
problém vyřešit. Začala represivní politika vůči žebrákům. Rozlišovali se žebráci
práceneschopní a práceschopní. Žebrákům neschopným práce – osobám starým, nemocným
atd. – se přiznávalo právo žebrat, ostatní byli „ihned zpátkem zase hnáni“ k práci nebo do
šatlavy.
Zrušení nevolnictví v rakouské monarchii (1781) uvolnilo závislost poddaného
člověka na šlechtici. Chudinskou péči vykonávaly obce na základě dekretu z roku 1784 a
nařízení pro Království české z 19. srpna 1785. Ačkoli byly chudinské ústavy odkázány na
dobrovolné příspěvky, byly již veřejnoprávními institucemi, a nařízením z 29. září 1803 byl
tak zvaní otcové chudých (správci) prohlášeni po dobu výkonu svého úřadu za veřejné
činitele. V českých zemích pečovala církev o chudé až do vydání nařízení pro Království
české z 19. srpna 1785 podle dvorského dekretu ze dne 26. listopadu 1784, jímž byla tato
povinnost uložena vrchnosti. Od roku 1854 platila pro obce. Z povinnosti vrchnosti starat se o
chudé vznikla „instituce“ ratejny jako společného ubytování a stravování chudých na
statku.“27
V 19. století postupně sílil tlak na prosazení zásady připoutání veřejné chudinské péče
k domovské obci na základě institutu domovského práva. Tato zásada byla vyjádřena říšským
zákonem č. 18/1862 ř. z., úprava podrobností byla tímto uložena zemskému zákonodárství.
Domovské právo či domovská příslušnost, jak bývalo někdy nazýváno, byl právní institut
příslušnosti k obci. Jeho obsahem bylo právo na nerušený pobyt v obci, chudinské zaopatření
z její strany a zaopatření ve stáří. Zákon o právu domovském z roku 1863 (i jeho novela
z roku 1896) stanovil podmínky nároku na domovskou příslušnost k obci. Domovské právo se
nabývalo buď přímo (body iii) a iv)), nebo nepřímo (body i) a ii))28:
i) děti narozením (po otci),
ii) manželka sňatkem (po manželovi),
iii) udělením obecním úřadem (výslovně po dobrovolném a nepřetržitém pobytu po dobu
nejméně 10 let před podáním žádosti),
iv) získáním úředního postu v obci (např. četník).

27

Tomeš I., Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost, 2001, s. 43
PETERKA J., Cesta k rodinným kořenům: Praktická příručka občanské genealogie, 2006, s. 59.
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Příslušnost k obci v podobě domovského práva osvědčoval tzv. domovský list (Příloha
3). Evidence osob, jimž toto právo svědčilo, se vedla v matrikách domovských
příslušníků.Předpisy upravující tento institut byly několikrát měněny, obsah však zůstal
zachován. Domovského práva se týkaly i předpisy starší než rámcový říšský zákon z roku
1862 a další, byly to:
i)

konskripční patent (ze dne 25. 10. 1804),

ii)

patent o zrušení poddanství (ze dne 7. září 1848)

iii)

prozatimní obecní zřízení (ze dne 17. března 1849)

iv)

zákon č. 18/1862 ř. z. (obecní zákon)

v)

zákon č. 105/1863 ř. z. o právu domovském

vi)

zákon č. 222/1896 ř. z. (novelizace zákona o právu domovském)

vii)

ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňují a mění dosavadní
ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského
v republice Československé

viii)

zákon č. 174/1948 Sb. o zrušení domovského práva

Institut domovského práva byl zrušen s účinností k 1. 1. 1949 zákonem č. 174/1948 Sb., o
zrušení domovského práva. Tím zaniklo jak vypovídací právo obcí podle obecních zřízení, tak
právo vyhoštění a odstrčení do domovské obce podle hnaneckých předpisů. Poslední
domovská obec byla povinna podle příslušných předpisů, pokud nebyly dotčeny předpisy o
národním pojištění, i nadále poskytovat sociální zaopatření tomu, kdo na něj měl k 31.
prosinci 1948 nárok. Pokud vzniknul nárok na sociální zaopatření až po tomto dni, byla
povinna opatřovat chudého obec bydliště, a nebylo-li možné takovou obec určit, povinnost
starat se byla uložena obci, v níž osoba pobývala. Sociální zaopatření československých
státních občanů bydlících v cizině převzal stát v rozsahu určeném nařízením ministra sociální
péče po dohodě s ministry financí a zahraničních věcí.

4.1.2. Bezdomovectví v kontextu platného práva
Z právního hlediska je pro problematiku bezdomovectví významný čl. 26 Listiny,
který každému zaručuje právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany,
kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně
zajišťuje za podmínek stanovených zákonem. Článek 30 jej doplňuje tím, že přiznává
občanům (nikoli cizincům) právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při
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nezpůsobilosti k práci i při ztrátě živitele. Ústava, Listina ani jiný (ústavní) zákon však
nestanovují explicitně nárok na bydlení.
Český právní řád pojem bezdomovec nezná, postihuje jej pouze z obsahového hlediska
v souvislosti se sociálním začleňováním, nepřímo v předpisech upravujících sociální
zabezpečení, jeho organizaci a výkon a přímo v zákoně o sociálních službách a předpisech
upravujících poskytování nepojistných sociálních dávek. Zákon o evidenci obyvatel29ukládá
občanům ČR povinnost zvolit si místo trvalého bydliště. V § 10 odst. 1 stanoví, že místem
trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru
obyvatel, a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo
zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle
zvláštního právního předpisu30 označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě
orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Pokud
občan změní místo trvalého pobytu, nahlásí změnu ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu, tj. obecnímu úřadu, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních
městech úřadu městské části nebo městského obvodu, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a
na území vojenských újezdů újezdnímu úřadu. Zákon upravuje možnost zrušení údajů o místu
trvalého pobytu ve správním řízení (§ 12). To lze zahájit na návrh vlastníka objektu nebo jeho
vymezené části (majitele bytu) či oprávněné osoby (pronajímatele bytu). Navrhovatel je
povinen prokázat, že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu,
jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt
nebo jeho vymezenou část neužívá. Účastníkovi správního řízení lze doručit i veřejnou
vyhláškou31, proto se může stát (a často stává), že se o zahájení řízení dozví dodatečně. Nutno
doplnit, že s místem trvalého pobytu souvisí nárok na sociální dávky, evidence uchazečů o
zaměstnání na úřadu práce.
Předpisy, které upravující sociální zabezpečení, sociální služby a nepojistné sociální
dávky a týkají se bezdomovectví ať přímo, nebo nepřímo, a související předpisy jsou tyto:


S nabytím účinnosti před 1. 1. 2007
§ Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině

29

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel
30
Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a
oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
31
§ 25 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
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§ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník32 (§685 – 716, zvláštní ustanovení o nájmu
bytu)
§ Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění
§ Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
§ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí


S nabytím účinností od 1. 1. 2007
§ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách


Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách

§ Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
§ Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi


Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci
v hmotné nouzi

§ Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o
změně souvisejících zákonů
§ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nabývá účinnosti 1. 1. 2014)
Bezdomovectví se bezprostředně týká zákon č. 128/2000 Sb., zejména § 2 odst. 2, který
stanoví: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění
svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
Původně tuto oblast upravovaly zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon č.
114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a vyhláška MPSV č.
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Tyto předpisy navazovaly na
právní úpravu ze 70. let 20. století, která rovněž termíny bezdomovectví a bezdomovec
nepoužívala, a to z ideologických důvodů. Každý, kdo se jakkoli vymykal modelu šťastného
socialistického člověka, byl vládnoucí mocí „uklizen“. Invalidé do ústavů, senioři do domovů
důchodců nevalné úrovně, kritici do vězení a bezdomovci, jako alkoholici, končili
v psychiatrických léčebnách či podobných zařízeních, nebo ve vězení.

32

předpis pozbývá účinnosti 31. 12. 2013, ke dni 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (zákon č.
89/2012 Sb.)
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4.1.4. Bezdomovectví v kontextu vývojové psychologie
Pád osoby do bezdomovectví podle Janebové (1999) zapříčiňuje především určitá osobní
krize, která vykoření osobu ze zaběhnutých zvyků dosavadního života. V průběhu života
existují různá období, kdy člověk musí změnit chování, společnost od něj očekává jistou
změnu role vhodnou pro dané období. Levinston (podle Eysenck, 2007) poukazuje ve svých
výzkumech na různá období stability a období změny v průběhu života. Období stability
obvykle trvá asi osm let, poté následuje období pětileté změny. Kromě vývojových krizí lze
prožít krizi ze ztráty, ze změny či z nadměrné nebo nedostatečné stimulace (Kastová, 2000).
Některé krize během života jsou přirozené a jejich zvládnutí posouvá jedince ve vývoji dál.
Je-li krize nevyřešena, existuje riziko, že následující krize bude mít horší následky než ta
předchozí. Erikson (1999) předpokládal celkově osm vývojových krizí v průběhu života, kdy
bojují proti sobě dvě protilehlé hodnoty, jež jsou určující pro další vývoj.
Ztráta domova a propad na společenské dno je důsledkem selhání v několika po sobě jdoucích
krizích. Toto selhání má svoji genezi a ty nejprimárnější příčiny bychom mohli najít již
v dětství, při zvládání nebo nezvládání prvních krizí. Ke generalizovanému selhání v podobě
bezdomovectví dochází v průběhu života a v různém věku. Geneze bezdomovectví je jiná u
mladých, jiná u dospělých a jiná u nejstarších bezdomovců. Rozdíly můžeme vidět také ve
způsobech vyrovnávání se s krizí v závislosti na vývojovém stupni, ve kterém se jedinec
dostane na ulici. Rovněž se na ulici projevují generační rozdíly v míře schopnosti a způsobu,
jak se o sebe postarat. Na ulici se setkáváme s regresí, tj. se sestoupením na nižší vývojový
stupeň. Dospělý začne mít sklon k rizikovému chování podobnému chování adolescenta.
Předpokládá se, že normální život jedince se vyvíjí dopředu, osobnost se rozvíjí a je platnou
součástí společnosti. Rozvoj zdravé osobnosti, alespoň z pohledu společnosti, se na ulici
zastavuje a vyvíjí nežádoucím směrem.33
Mladí bezdomovci do 26 let34
Někteří mladí bezdomovci neradi docházejí do služeb pro bezdomovce, neboť jsou společné i
pro

jejich

starší

souputníky.

Jejich

psychologické

charakteristiky

lze

srovnat

s psychologickými charakteristikami jiných adolescentů. Mladí bezdomovci nechtějí řešit
svou budoucnost, orientují se na vrstevnickou skupinu a jejich nejvyšší hodnotou je svoboda.
33

Marek, J., Strnad, A., Hotovcová, L., Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb, Praha, 2012
Marek, J., Strnad, A., Hotovcová, L., Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb, Praha, 2012, s.
92 ad.
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Současná mladá generace směřuje spíše k hedonismu, užívání si života a objevuje se téma
nudy a ztráty smyslu života. Příčiny bezdomovectví mladých téměř vždy souvisejí
s rozpadem a nefunkčností orientační rodiny. Obvykle rodinu mají, ale buď jde o rodinu
dysfunkční, nebo se rozpadla. V USA se mladí bezdomovci dělí na vyhozené z domu vlastní
rodinou (throwaway) a na utečence z rodiny (runaway) – mezi nimi je mnoho osob mladších
18 let. Mladí bezdomovci se rádi chlubí tím, že jsou na ulici dobrovolně a že je takový život
baví. Často mají rodiče, kteří by se o ně chtěli postarat – ovšem museli by se podřídit jejich
pravidlům. Tato pravidla jsou pro potomky omezující a raději volí potenciální svobodu na
ulici. Styl života dětí se výrazně liší od představ rodičů, kteří se snaží zjednat nápravu
vyhozením dítěte na ulici.
Jiná situace je u dospívajících po odchodu z dětských domovů. Děti z dětských domovů se
mohou ubytovat v Domě na půl cesty, v případě soustavné přípravy na budoucí povolání do
věku dvaceti šesti let pobírají sociální dávky apod. Mladí lidé opouštějí dětský domov
nepřipraveni na běžný život a riziko selhání je větší, protože nemají dostatečné podporující
sociální zázemí.
Velice rizikové se u mladých bezdomovců ukazuje nadměrné užívání nelegálních drog. V naší
zemi se jedná o nitrožilně užívaný heroin a pervitin. Droga se může stát jak primární příčinou
bezdomovectví, kdy rodiče nejsou schopni tolerovat drogové excesy potomka a vyhodí ho na
ulici, tak i příčinou sekundární poté, kdy ke zkušenosti dojde až tzv. na ulici, kde je relativně
snadno dostupná. Droga má dvě základní funkce. Je to nejdostupnější útěk před realitou a
stereotypem, zároveň může opojný stav přinášet subjektivně důležité informace. Podobně své
bezdomovectví berou mladí lidé. Bezdomovectví je bráno jako dovolená od povinností, od
rodinných problémů či od očekávané role dospělého a zároveň jako škola. Po nějaké době
dochází ke ztrátě iluze ze života na ulici a většina dojde k poznání, že jim tento život
nevyhovuje. Mezitím se může v jejich životě objevit mnoho bariér, které jim brání vrátit se.
Bezdomovci v produktivním věku35
Bezdomovectví v tomto věku bývá obecně chápáno jako negativní důsledek dlouhodobého
osobního selhání jedince. Pokud krizovou událost provází dlouhodobá neschopnost onu
osobní krizi řešit, může krize vyústit v bezdomovectví. Člověk v tomto věku ztrácí bydlení a
je většinou posuzován jako slabá nebo nepřiměřeně riskující osoba, která si zavinila své
35

Marek, J., Strnad, A., Hotovcová, L., Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb, Praha, 2012, s.
96 ad.
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bezdomovectví sama. To je v tomto věku značně stigmatizující. Pokud příčinu svého
bezdomovectví umisťuje do vlastního selhání, může to vést k extrému, kdy se jedinec
identifikuje s bezdomovectvím a nepokouší se dostat z ulice. Ten, kdo obviňuje okolní
společnost za svou situaci, se dostává také do extrémní situace. Oba přístupy vyúsťují do
stavu očekávání.
Bezdomovec v produktivním věku se hůře adaptuje na podmínky ulice než mladší
bezdomovec, neboť ztrácí nejen fyzické zázemí, ale také dosavadní role i společenské
postavení. Cítí se hluboce ponížen. Většinou existuje rovnítko mezi nezaměstnaností a
bezdomovectvím. Snad nejmenší možnost k návratu do společnosti mají lidé kolem padesáti
let. Jsou dlouhodobě nezaměstnaní a bez nároku na důchod. Jsou hůře motivováni k návratu
do společnosti. Jedince o pár let starší lze motivovat dosažením důchodu, neboť jim může
dodat jistotu. Lidé před šedesátým rokem života se dostávají do jakéhosi moratoria, kdy
vzdávají profesní kariéry a snaží se „jen tak to doklepat“ do důchodu.
Bezdomovci v postproduktivním věku36

Stát, který se umí postarat o své důchodce, patří mezi dobře fungující. Člověk důchodového
věku spící na ulici vyvolává soucit a poukazuje na chybu sociálního systému. Stejně jako u
mladých bezdomovců, kde by se o základní podporu při vstupu do života měla postarat
orientační rodina, do níž se narodil, tak by se v závěru života měla o svého člena postarat
rodina prokreační, kterou založil. Celková krize rodiny za posledních několik desítek let
zapříčinila nárůst počtu bezdomovců na obou pólech věkového spektra. Lze nalézt další
shodné prvky mezi mladými a staršími bezdomovci. Mladí se dostávají na ulici proto, že
hledají svobodu, kterou dříve nepociťovali, starý bezdomovec zůstává na ulici kvůli tomu, že
se odmítá vzdát jistého druhu autonomie. Sociální systém sice počítá s pomocí pro seniory, a
to i v případě bydlení, ale požaduje omezení jejich autonomie.
Mezi klienty služeb pro bezdomovce se občas objevují senioři s bytem, jimž po zaplacení
nájmu nezbývají peníze na živobytí. Jsou emočně připoutáni k bytu, ale nemohou si ho
dovolit a do jiného menšího bytu se stěhovat nechtějí. Hořce nesou jakékoli zdražování a
berou ho jako nespravedlivost. Nejnižší důchody lidí na ulici se pohybují kolem 3000 Kč
měsíčně, průměrné důchody mezi 4000-6000 Kč, ale na ulici jsou i lidé s měsíčním důchodem
12000 Kč. Důvody, proč si z důchodu nezaplatí ubytovnu, jsou různé. Chtějí ušetřit a mají
36
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obavy, že by jim nezbylo na jídlo, nebo odmítají s někým sdílet pokoj. Obvykle je důchod tak
malý, že nestačí ani na nejlevnější ubytování.
Pro bezdomovce je společným znakem nedůvěra v úřady. Bezdomovci v důchodovém věku
mají pocit, že vyřízení důchodu s sebou nese určitou ztrátu autonomie a mají pocit, že by tím
někoho obtěžovali. Na ulici se stárne mnohem rychleji a bezdomovec vypadá starší, než ve
skutečnosti je. Někteří typičtí „dědkové“ nepřekročili ani padesát let. Nejdelší doba strávená
na ulici je dvacet let, protože před změnou režimu bylo bezdomovectví vzácné. Na ulici se
člověk dožívá většinou něco málo přes šedesát let. Hodně starých bezdomovců mění status
skrytého a zjevného bezdomovce několikrát během roku. Senioři schopní spolupracovat
zůstávají v léčebnách nebo v azylových domech (tyto domy musejí střídat, neboť pobytová
smlouva je uzavírána zpravidla pouze na dobu jednoho roku), a často za zdmi těchto zařízení
„dožijí“.

4.1.5. Bezdomovectví v kontextu kriminologie
Bezdomovectví se postupně stává závažným problémem dnešní doby. Hlavní příčinou je
diskontinuita v péči o osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, kterou
vytvořilo období socialismu v letech 1948 – 1989. Bezdomovectví bylo v tomto období
z ideologických důvodů uměle zneviditelňováno. De facto ve své skryté formě existovalo,
nikoli však de iure (po právní stránce je tomu tak dodnes). Naopak, nepracoval-li někdo nebo
se nezdržoval v místě svého trvalého bydliště, byl obvykle trestně stíhán za příživnictví,
případně umístěn do psychiatrické léčebny či jiného „výchovného“ zařízení, jak již bylo
zmíněno.
„Po roce 1989 se počet bezdomovců začal rychle zvyšovat. Příčinou byla(…) dekriminalizace
trestného činu příživnictví, v dalších letech k jeho zvyšování přispívala a dále přispívá
zahraniční migrace, propuštění a amnestovaní vězni či další (společensky nepřizpůsobení)
lidé, kteří z různého důvodu ztratili byt. Vedle zrušení trestnosti příživnictví měla na
znovuobjevení se bezdomovectví v ČR velký vliv také privatizace podniků a především
faktické zrušení podnikových ubytoven, kde často žili muži, kteří prožili dětství v dětských
domovech, mládí v internátech a po dvouleté vojenské službě už jen přežívali v různých
podnikových ubytovnách, někteří s občasným pobytem ve výkonu trestu.“37
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Jak uvedla Štěchová na konferenci „Bezdomovectví v kontextu kriminality“ konané dne
14. listopadu 2012 v Olomouci bezdomovectví je považováno za konečnou fázi procesu
sociální exkluze, kdy člověk postupně ztrácí schopnost zajistit si základní životní potřeby.
V sociálním měřítku již není kam hlouběji spadnout. V současnosti jsou bezdomovci v české
společnosti vnímáni jako pohoršení budící osoby, které žijí v parcích, nádražích a jiných
veřejných prostranstvích, žebrají a vzbuzují averzi veřejnosti. Reakce lidí na jejich existenci
jsou většinou negativní: odpor, pohrdání, ale i výčitky svědomí v souvislosti s nepříjemnou
konfrontací s lidskou bídou. Část veřejnosti vůči nim však cítí současně i lítost a soucit. A
mnozí lidé z nich mají strach, spojují si tuto skupinu lidí s negativními společenskými jevy
včetně kriminality, obávají se nakažlivých chorob apod. Méně pak je veřejným míněním
vnímáno skryté bezdomovectví osob žijících v azylových domech. Přehlíženo je ke škodě
věci bezdomovectví potenciální, tedy takové, které hrozí lidem v sociální nouzi, zadluženým,
neplatičům apod.
Existence lidí bez domova vyvolává různé otázky, jednou z prvních je, odkud se tito lidé
vlastně berou a jak je možné, že nechají dojít věci tak daleko. Bylo zjištěno, že v našich
podmínkách se rekrutují zejména z následujících skupin:38
-

dětství anebo mládí strávili v dětském domově

-

prošli nápravným zařízením a po návratu zjistili, že se nemají kam vrátit

-

cizí státní příslušníci, kteří se špatně zadaptovali na nové prostředí

-

lidé mající problémy s alkoholem, gamblerstvím, jinými závislostmi

-

tělesně a duševně handicapovaní

-

dlouhá léta vedli normální život a pak se ocitli bez práce anebo ztratili rodinu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že bezdomovectví je sociálně patologickým (tudíž i
kriminologickým) fenoménem, který se často pojí s dalšími negativními společenskými jevy,
jako jsou např. dětství v problémové rodině, nízká úroveň vzdělanosti, kontakty
s problémovými jedinci a okolím, ve kterém se vyskytuje zločinnost, alkoholismus a jiné
závislosti. Bezdomovci jsou často stigmatizováni jako chovanci různých institucí – dětských
domovů, psychiatrických léčeben a věznic. To všechno jsou důvody pro podrobnější
prozkoumání problematiky z pohledu kriminologie. Tomuto jevu se proto v letech 2004-2007
podrobněji věnoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
38
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Bezdomovci jako pachatelé
Kriminalitě a viktimizaci bezdomovců je v naší i zahraniční literatuře věnována minimální
pozornost. Přitom zločinem jsou tito lidé nepochybně ohroženi více než ostatní populace –
jako pachatelé, ale i jako oběti. Mezi lidmi bez domova se nalézá poměrně vysoké procento
vězňů. Těm, kteří dosud nebyli trestáni, hrozí ve zvýšené míře riziko, že trestný čin spáchají.
Vede k tomu především hmotná nouze, ale i pohyb v kriminogenním prostředí. Dále je
potřeba si uvědomit, že bezdomovectví je samo o sobě extrémní izolací od běžné společnosti,
rodiny, přátel, pracoviště, je to přerušení až ztráta kontaktu s bývalým životem a jeho
hodnotami. Aby člověk neztratil sebeúctu, začne se stýkat s lidmi na své úrovni, zde se
nemusí stydět za svůj pád na společenské dno.39
Výsledky nejnovějších kriminologických výzkumů osobnosti dospívají mj. k následujícím
poznatkům:40 U osobností s poruchami chování, které mají sklony ke kriminalitě, platí, že
jejich delikventní chování souvisí s chybnou adaptací na sociální poměry a očekávání
většinové společnosti; normalita osobnosti není objektivní ani univerzální kategorie –
měřítkem normality je proto převažující názor v dané společnosti (kultuře). U bezdomovců,
podobně jako u ostatních exkludovaných skupin, se poměry a očekávání komunity liší od
očekávání a celkové atmosféry většinové společnosti. Bezdomovci – zejména ti, kteří žijí ve
své speciální komunitě delší dobu – se jí přizpůsobují. Předpokládá se dále, že v komunitě
bezdomovců například víceméně odpadá strach z ostudy ze spáchaného deliktu jako
korigující prvek a částečně odpadá i strach z trestu – přes všechna negativa spojená
s uvězněním dostanou bezdomovci ve věznici to, co jim akutně nejvíce chybí: střechu nad
hlavou a jídlo.41 Rozhodně ne všichni bezdomovci porušují zákon, nicméně je možno
předpokládat, že v jejich skupině je kriminalita vyšší než v běžné populaci. Omezování
bezdomovectví je proto považováno za preventivní krok a součást systému prevence
kriminality.42
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Výzkumy provedené ve Velké Británii43 ukázaly, že zločin a strach z něj jsou součástí
bezdomovecké zkušenosti, což platí zejména pro ty, kteří přespávají na ulici (rough sleepers).
Přibližně polovina z těchto rough sleepers byla někdy ve vězení nebo ve vazbě. Na druhé
straně zkušenost s uvězněním a trestním řízením vůbec zvyšuje šanci stát se bezdomovcem.
Jedna ze studií provedených ve Velké Británii uvedla, že 40% vězňů předpokládá, že se po
opuštění věznice stanou bezdomovci.44 Tato očekávání se stávají téměř zákonitou realitou při
střídání ubytování mezi věznicí, azylovým centrem a přespáváním na ulici.
Bezdomovci jako oběti
K typicky kriminologickým tématům patří viktimizace. Bezdomovci se pravděpodobně
stávají obětmi trestné činnosti častěji než bydlící populace. Nejvíce jsou útoku na svoji osobu
vystaveni právě ti, kteří přespávají na veřejných místech (rough sleepers), a právě ti nechtějí a
neumějí se přizpůsobit jakýmkoli pravidlům. Problémem při předcházení viktimizaci u
bezdomovců je, že se na ně dá stěží preventivně působit jako na skupinu tak, aby se uměli
napadení vyhýbat, příp. bránit účinně. Mnozí zůstávají mimo kontakt s jakoukoliv institucí a
někteří nejsou již schopni pomoc přijmout. Odborná studie nebo výzkum k této problematice
nebyly nalezeny. Jedním z důvodů je nepochybně skutečnost, že u nás a pravděpodobně
většinou ani v zahraničí není atribut „bezdomovectví“ vykazován ve statistikách a nic
podobného se z mnoha důvodů nepřipravuje v České republice ani v nejbližší budoucnosti.
Štěchová závěrem dodává, že v našich podmínkách se ukazuje jako přínosné zaměřit
preventivní aktivity v oblasti bezdomovectví dvěma základním směry:
i) Omezovat faktory vedoucí k bezdomovectví (v rámci primární a sekundární prevence)
Zde se jedná především o vytipování rizikových skupin a odpovídající sociální práci
s těmito skupinami:
-

lidé, kteří opakovaně nebo dlouhodobě neplatí nájemné a další poplatky za
bydlení

-

lidé, kteří opouštějí ústavní zařízení: dětské domovy, psychiatrické léčebny,
věznice

-

dlouhodobě nezaměstnaní jedinci a rodiny, zejména neúplné
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-

lidé, kteří se musejí psychicky i sociálně adaptovat na zásadní životní změny
(rozvod, úmrtí partnera, vážné onemocnění člena rodiny, týrání v rodině apod.)

ii) Reintegrovat stávající bezdomovce zpět do společnosti (terciární prevence)
V oblasti terciární prevence je velmi důležitá především rychlá reakce příslušných
institucí. Je známo, že délka bezdomovectví je přímo úměrná následným těžkostem při
reintegraci. Proto by měla být zajištěna kvalitní výměna informací mezi příslušnými
institucemi, která by ve svém důsledku vedla k rychlé identifikaci „nových“ bezdomovců,
a k adekvátním rozhodnutím, jak dále postupovat při jejich reintegraci.
Dále by měla být dána větší možnost získání sociálního bytu od obce pro bezdomovce,
kteří v ní mají trvalý pobyt (a to i v Praze), kteří již mají stálé zaměstnání nebo jiný příjem
a podmínky pro poskytnutí sociálního bytu splňují. Jinak tito klienti, dosud žijící
v azylových domech, bez pomoci obce jen těžko mohou získat bydlení v normálních
podmínkách. Problémem v této souvislosti je, že v České republice zatím nemůže trh
s byty nabídnout adekvátní alternativu nízkopříjmovým skupinám. Holobyty nejsou
ideálním řešením, vedou k dalšímu vytváření vyčleněných ghett. Konkrétně to znamená
vytvořit takový systém terciární prevence bezdomovectví, který by byl schopen
poskytnout okamžitou „první pomoc“, tzn. saturovat základní potřeby osob bez domova
(ubytování, jídlo a základní hygiena). Na tuto pomoc by měl navazovat několikastupňový
a variabilní program, který by tyto lidi motivoval svoji stávající situaci změnit. (:..)
Vzhledem k tomu, že bezdomovectví je způsobeno různými faktory, mělo by být nejdříve
diagnostikováno, jak se dotyčná osoba dostala na ulici, a podle toho zvolit nejvhodnější
formu pomoci. A též dbát na to, aby se k prvotnímu problému nezačaly družit související
aspekty bezdomovectví, ale naopak snažit se likvidovat prvotní problém.
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4.2.Typologie bezdomovství
Formy bezdomovectví
Nutno zdůraznit, že jakkoli dělení a definice sociálních jevů nejsou přesné a
vyčerpávající, pro bezdomovectví to platí několikanásobně. Od poloviny 90. let 20. století se
používá obecně známé rozlišení bezdomovectví45. Je též laicky nejsrozumitelnější:
i)

zjevné,

ii)

skryté a

iii)

potenciální.

Bezdomovectví zjevné
Zjevné bezdomovectví je díky svým charakteristickým znakům poznatelné na první
pohled – zanedbaný zevnějšek, znečištěný oděv, nevhodná obuv, zápach a „typická“ činnost:
žebrání, přebírání obsahu odpadkových košů, kontejnerů, sběr cigaretových nedopalků apod..
Takový bezdomovec má u sebe většinou zavazadlo (igelitovou tašku, batoh, krosnu atd.),
v němž si nosí veškerý svůj majetek.

Bezdomovectví skryté46
Nese opačné znaky než bezdomovectví zjevné. Podle vzhledu je poznat nelze, neboť
dbají o svůj vzhled včetně oblečení. Skrytí bezdomovci jako bezdomovci žijí, avšak snaží se
problémy skrývat a svůj životní styl tajit. Nemají žádnou možnost stálého bydlení, ale místo
přežívání na ulici volí jinou strategii. Mají sice kde přespávat, ale po právní stránce jsou
bezdomovci, protože nepřespávají v oficiálním bydlení a jejich způsob života je
bezdomovectví podobný – uchylují se do ubytoven, nocleháren, ke známým.

Bezdomovectví potenciální
Potenciální bezdomovci jsou lidé, kteří jsou bezdomovectvím ohroženi vzhledem
k životní situaci, ve které se nacházejí. Obvykle jsou zaměstnaní a působí dojmem, že mají
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bydlení, často se však jedná o bydlení nejisté a jejich životní podmínky jsou složité a
nepředstavitelně obtížné. Riziko, že se ze dne na den ocitnou na ulici, je značné a vzhledem
k trvající ekonomické stagnaci spolu s růstem nezaměstnanosti a spotřebitelských cen se ještě
zvyšuje.
„Bezdomovství, sociální vyloučení spojené s absencí bydlení, je jedním z problémů, kterého
se týká Strategie sociální ochrany a začleňování EU. Prevence bezdomovství a reintegrace
osob bez domova jsou otázkami, které vyžadují dobré pochopení procesů a mechanismů,
které vedou do situací absence nebo ztráty domova.“47
FEANTSA, sdružující evropské národní organizace pracující s bezdomovci, vypracovala
typologii bezdomovství a vyloučení z bezdomovectví ETHOS48 (Příloha 4). „Typologie
ETHOS vychází z principu, že pojetí domova lze chápat ve třech oblastech49, jejichž absence
může vést k bezdomovství. Mít domov může být chápáno jako: mít přiměřené bydlení, které
může osoba a její rodina výlučně užívat (fyzická oblast); mít prostor pro vlastní soukromí s
možností sociálních vztahů (sociální oblast); mít právní důvod k užívání (právní oblast). Z
toho vyplývají čtyři formy vyloučení z bydlení: bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení,
nevyhovující bydlení – všechny tyto situace ukazují na absenci bydlení. ETHOS tedy člení
osoby bez domova podle jejich životní situace nebo situace jejich bydlení. Tyto koncepční
kategorie se dále člení na 13 operačních (pracovních) kategorií, v rámci realizovaného
národního projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR byl vytvořen soubor
národních subkategorií. Typologie tak může být využita pro monitoring bezdomovství, pro
vytváření politik a jejich rozvoj a vyhodnocování.“50

4.3.Dítě v rodině ohrožené bezdomovstvím51
Pro ženu znamená prostředí ulice větší nebezpečí než pro muže, v nouzi vyhledávají pomoc a
jsou za ni vděčnější. Vzhledem ke svým tělesným dispozicím je pro ženy těžší bránit se
případným loupežným útokům, nehledě na to, že mohou znamenat snadnou kořist pro
sexuálního násilníka. Trauma ulice je pro ně více stigmatizující a bolestivé. Pokud se žena
47
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objeví mezi bezdomovci, muži na ulici ji mají tendenci ochraňovat a za to mohou vyžadovat
sexuální uspokojení. Janebová si všimla stereotypu sociálních pracovníků, kteří se zaměřují
na sexuální chování dívek, neboť chtějí zabránit jejich nechtěnému otěhotnění.
Bezdomovkyně jsou tedy chráněny jako potenciální matky. V tomto ohledu je rizikové
sexuální chování ženy ve srovnání s muži více stigmatizující. Zatímco muž mnohdy neví, že
se někým čeká dítě, žena musí dítě donosit a pak se o něj pokud možno postarat.
Bezdomovkyně obvykle dříve či později otěhotní. V průběhu těhotenství nemění životní styl a
ohrožuje plod zneužíváním návykových látek, pokud je na ně navyklá. Nejdůležitější
rozhodnutí však padne až po porodu. Rodička si tváří v tvář realitě klade otázku, zda je
schopna dítě vychovat. Čím déle je matka v kontaktu s dítětem, tím větší je šance, že si
vytvoří vztah k nové roli. Důležitý je také postoj partnera. V praxi se mnohem více pracuje
s matkou a na otce se zapomíná. Matka bez podpory otce může nabýt dojmu, že mateřství
nezvládne. Při práci s těhotnými páry je zřejmý nedostatek azylových domů pro celou rodinu
(dostupné jsou pouze pro matky s dětmi). Dítě je obvykle umístěno do dětského domova nebo
nabídnuto k adopci.
Po rozpadu rodiny zůstává matka s dítětem v 90% případů, proto je více motivována udržet si
bydlení, neboť jeho ztráta by znamenala i ztrátu dětí. Na druhou stranu pro rodiny s dětmi
existuje rozsáhlejší síť služeb a systém sociálních dávek než pro jednotlivce. Matky hledají i
jiný zdroj zázemí v podobě nového partnera, byť nevhodného, ale přinášejícího materiální
jistotu. Tímto se dostáváme k fenoménu skrytého bezdomovectví, neboť tato praxe v sobě
ukrývá nový zdroj bezdomovectví i dalších patologických jevů. Pro děti vychovávané ve
špatném zázemí či v neúplné rodině je toto prostředí zdrojem rizikového chování, které může
skončit i bezdomovectvím.
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5. NÁVRHY INDIKÁTORŮ (NÁSTROJE)
5.1 Vybrané příklady sociálních transferů v ČR
Jedním z nástrojů sociální politiky jsou dávky, ať už v podobě služeb, nebo peněz. Česká
republika je poskytuje v rámci státní sociální podpory za účelem předcházení sociálnímu
vyloučení. Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným
příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z
části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální
podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení,
porodné, pohřebné.
Následující informace jsou převzaty z Integrovaného portálu MPSV52 a jsou uvedeny pro
lepší srozumitelnost nástroje měření sociálního vyloučení, který vychází z Laekenských
indikátorů chudoby a sociálního vyloučení sledujících kromě jiného míru chudoby
v souvislosti se sociálními transfery.
Dávky, které jsou vypláceny v systému tzv. hmotné nouze, jsou, jak už sám název napovídá,
určeny pro zmírnění velice nepříznivé sociální situace dané osoby či osob. Jedná se o formu
pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si
prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika
bojuje proti sociálnímu vyloučení. Pomoc v hmotné nouzi vychází z principu, že každá osoba,
která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. V zásadě
řeší stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové
poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro
společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji
nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Dávkami pomoci v hmotné nouzi, jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a
mimořádná okamžitá pomoc. Žádosti o poskytování dávek SSP a taktéž rozhodnutí výplaty
dávek pomoci v hmotné nouzi vyřizuje Úřad práce České republiky – krajské pobočky a
pobočka pro hlavní město Prahu, resp. jejich kontaktní pracoviště dle místa trvalého pobytu
osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Odvolacím místem proti rozhodnutí Úřadu práce
České republiky je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
52
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Dávky SSP poskytované podle §2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře jsou:
1. V závislosti na příjmu
a. Přídavek na dítě
 Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám
s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou
nezaopatřených dětí
 Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž
rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny.
Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za
příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
 Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.
Věk nezaopatřeného
dítěte v rodině
do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 26 let

Výše přídavku na dítě v Kč
měsíčně
500
610
700

b. Příspěvek na bydlení
 Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či
jednotlivcům s nízkými příjmy.
 Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí
kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský
příspěvek.
 Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v
bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
1. jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného
příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy
koeficientu 0,35), a zároveň
2. součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území
hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka
normativních nákladů na bydlení.
 Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění
poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků
srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady
za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se
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berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní
čtvrtletí.
 Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na
bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro
nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro
družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich
zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou
propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale
bydlících.
c. Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b)
zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro:

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč
měsíčně
Počet osob v
Počet obyvatel obce
rodině
Praha nad 100 tis. 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1
7 489
5 964
5 687
4 858
4 665
2
10 750
8 663
8 284
7 150
6 886
3
14 637
11 908
11 412
9 929
9 584
4 a více
18 307
15 017
14 419
12 631
12 214
b) v družstevních bytech a bytech vlastníků
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně
Počet osob v
Počet obyvatel obce
rodině
Praha
nad 100 tis. 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1
4 396
4 396
4 396
4 396
4 396
2
6 557
6 557
6 557
6 557
6 557
3
9 131
9 131
9 131
9 131
9 131
4 a více
11 615
11 615
11 615
11 615
11 615


Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení
(normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30
(v Praze 0,35).
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Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10
kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob
starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených
nebo upravených bytech. Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012.
d. Porodné
 Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině
s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením
prvního dítěte.
 Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v
kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se
dítě narodilo, musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Do
rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na
dítě.
 Porodné náleží ženě, která porodila své první živé dítě nebo které se
současně s prvně narozeným živým dítětem narodilo další živé dítě nebo
děti. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na
porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok
otec dítěte.
 Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho
roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek
(rozhodný příjem rodiny do 2,4násobku životního minima, první dítě nebo
současně narozené děti).
 Porodné náleží v rodině pouze jednou, a to buď na první živě narozené,
nebo na první dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
 Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě
narozené dítě. Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě
narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.
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2. Ostatní
a. Rodičovský příspěvek


Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání
celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.



Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního
vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské
v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího
dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i
délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze
stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.



Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní
vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší
nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 %
30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského
příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může
činit 11 500 Kč měsíčně.



Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také
v případě, když ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní
vyměřovací základ jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče
o dříve narozené dítě uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc
v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká
bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě.



Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží
rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce
věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.



Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a dojde-li
tím ke „vzniku“ nebo změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se
rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných
podmínek.
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Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok
na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě,
že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.



Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u
oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.



Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek
náleží i v kalendářním měsíci, v němž:
o

dítě se narodilo,

o

rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou
pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,

o

osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu,

o

dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,

o

dítě nebo rodič zemřeli,

o

rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu
nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.



Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek
náleží i v případech, kdy:
o

dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu
nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,

o

dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu
nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na
vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

o

zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu
nepřevyšujícím 6 hodin denně,

o

dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci
jiné osoby ve stupni III a IV,

o

rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný
nebo studuje.
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Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může
rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na
podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.



Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na
peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění.
V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými
dávkami.



Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě
zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od
narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné
ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.



Jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek,
náleží příspěvek na péči, je s účinností od 1. prosince 2012 rodiči po podání písemné
žádosti umožněno současně pobírat obě tyto dávky.



Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro
výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za
období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.

Rodiče, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek podle právní úpravy platné do
31. 12. 2011 a kteří pobírají rodičovský příspěvek v pevných částkách dle své volby nebo
zvolit nemohli, mohou buď čerpat rodičovský příspěvek podle původní právní úpravy, nebo
kdykoli po 1. 1. 2012 písemně požádat o změnu rodičovského příspěvku podle nové právní
úpravy, přičemž částky rodičovského příspěvku z důvodu péče o totéž dítě již vyplacené se
započítají do celkové částky 220 000 Kč.
Rodič, který se rozhodl, že bude i nadále pobírat rodičovský příspěvek "postaru" v pevných
částkách do tří nebo čtyř let věku dítěte, nebude omezen celkovou částkou rodičovského
příspěvku 220 000 Kč, nemůže zvolenou výši dávky změnit. Ostatní podmínky nároku na
rodičovský příspěvek a jeho výplatu, včetně souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na
péči nebo možnosti umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení bez časového
omezení, platí pro všechny příjemce rodičovského příspěvku stejně, bez ohledu na právní
úpravu platnou v době vzniku nároku.
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b. (Dávky pěstounské péče)
c. Pohřebné
 Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením
pohřbu.

Pohřebné

je

stanoveno

pevnou

částkou

ve

výši

5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje.
 Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo
osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že
zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí
trvalý pobyt na území ČR.

5.2 Popis nástroje pro měření sociálního vyloučení
Účelem vytvořeného nástroje je měření sociálního vyloučení osob bez domova, nebo lépe
potenciálních bezdomovců, tj. s důrazem na prevenci. Náklady vynaložené na preventivní
opatření bývají řádově nižší než náklady, které je potřeba vynaložit na řešení vzniklých
problémů, zejména sociálních.
List „Cast A“
A: Údaje o domácnosti
Oddíl 1: Struktura domácnosti
1. V buňce B3 vyberte z rozbalovacího seznamu53 počet členů domácnosti. Podle
údaje v buňce B3 se automaticky doplní obsah buněk A7 (je-li B3 rovno 2), A9
(je-li B3 rovno 3), A11 (je-li B3 rovno 4) a A13 (je-li B3 rovno 5). Obdobně se
chovají buňky v listu „Vysledek“ v tabulce Výsledek a souřadnicích E21 – L21.
2. V řádcích (tzv. záznamech) obsahujících číslo osoby doplňte požadované
informace takto:
a. Ve sloupci (tzv. poli) B vyberte pohlaví.
b. V poli C vyberte věk z rozbalovacího seznamu, nebo jej doplňte ručně
pomocí klávesnice.
c. Je-li zadán věk 15 let a nižší, buňka v poli D zčervená, neboť se jedná o
nezaopatřené dítě. Takové políčko v poli D zaškrtněte. Je-li toto
nezaopatřené dítě studentem, zaškrtněte políčko v poli E.
53

Rozbalovací seznamy slouží k ověření vložených dat. Nejsou-li data zadána správně, zobrazí aplikace chybové
hlášení.
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d. Je-li zadán věk 16 let a vyšší a taková osoba je nezaopatřeným dítětem,
zaškrtněte políčko v poli D. Pokud je zároveň studentem, zaškrtněte
políčko v poli E. V případě, že zaškrtnete pouze políčko v poli E, buňka
v poli D zčervená, neboť upozorňuje, že tento student je nezaopatřeným
dítětem podle zákona. Zaškrtněte políčko v poli D.
e. Jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, zaškrtněte políčko v poli F.
Následkem toho se v souřadnici D6, resp. D8, D10, D12, nebo D14 zobrazí
text „Stupeň závislosti:“. V souřadnici F6 (F8, F10, F12, F14) vyberte z
rozbalovacího seznamu stupeň závislosti.
f. Pokud je osoba invalidní, zaškrtněte v poli H příslušné políčko. Následkem
toho se v souřadnici G6, resp. G8, G10, G12, nebo G14 zobrazí text
„Stupeň invalidity:“. V souřadnici H6 (H8, H10, H12, H14) vyberte
z rozbalovacího seznamu stupeň invalidity.
g. Do pole I můžete přidat poznámku.
Oddíl 2a: Údaje o místě trvalého pobytu
1. V buňce A17 vyberte z rozbalovacího seznamu kraj podle místa bydliště.
2. V buňce B17 vyberte z rozbalovacího seznamu obec III. typu (obec
s úřadem s rozšířenou působností) podle místa bydliště.
3. V buňce C17 vyberte z rozbalovacího seznamu obec místa bydliště. Název
obce je možné též napsat, hrozí však riziko chybového hlášení v případech
více výskytů obce téhož jméno, např. Planá. U těchto obcí je v závorce
uvedena obec III. typu, pod kterou spadají, např. Planá (Tachov), Planá
(Veselí nad Lužnicí). Vzhledem k tomu se doporučuje vybrat obec
z rozbalovacího seznamu.
4. Údaj v buňce D17 se doplní automaticky z databáze na základě zadaných
údajů (určující je údaj v buňce C17).
Poznámka: Údaje v buňkách A17, B17 a C17 nejsou provázány. Předpokládá se, že příslušnost ke kraji
a obci III. typu je vyplňujícímu známa.

Oddíl 2b: Údaje o typu bydlení
1. V buňce B20 vyberte z rozbalovacího seznamu typ bydlení.
2. Pokud zvolíte typ bydlení „Jiné“, doplní se do buněk A22 a A23 text.
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3. Zaškrtněte jedno z políček v buňkách B22, B23, B24, nebo B25, podle
aktuální situace vaší domácnosti. Buňka se zaškrtnutým políčkem přejímá
barvu buňky vlevo. Stejnou barvou se zbarví i buňky v tabulce s další
otázkou.
Poznámka: Je-li zaškrtnuto více políček, jedná se o chybu. Následující tabulka se může zobrazit
v důsledku překryvu vícebarevně a zobrazí položky náležející k nejvýše zaškrtnutému políčku, pokud
by se v daných buňkách mělo zobrazovat více položek.

4. U 2. otázky v poli B zaškrtněte políčko nejlépe vystihující situaci vaší
domácnosti. V poli C je uveden popis pro usnadnění výběru.
5. Pokud je v poli E (Upřesněte) uveden text, zaškrtněte příslušné políčko
v poli G. Na základě zadaných údajů a příslušného kódu situace (pole D) se
vyhodnotí situaci domácnosti ve vztahu k bydlení. Výsledek se zobrazí
v listu Vysledek (viz dále).
Poznámka: Je-li zaškrtnuto více políček, jedná se o chybu. Následující tabulka se může zobrazit
v důsledku překryvu vícebarevně a zobrazí položky náležející k nejvýše zaškrtnutému políčku, pokud
by se v daných buňkách mělo zobrazovat více položek.
Poznámka: Buňky, které jsou označeny jinou barvou, než je barva zaškrtnutého políčka v 1. otázce,
ignorujte.
Poznámka: Kontrolní seznamy a pomocné výpočty jsou v polích AB – AN tohoto listu.

List „Cast B“
Oddíl 1: Zaměstnanost a příjmy
1. Údaje v polích A, B a C se doplní automaticky na základě údajů z listu Cast A.
2. V souřadnicích D7, resp. D10, D13, D16, D19 vyberte z rozbalovacího
seznamu nejvyšší dosažení vzdělání příslušné osoby.
3. V poli E zaškrtněte políčko v případě, že se tato osoba dále vzdělává, zejména
v případě, že jste v předcházejícím poli vybrali možnost Bez vzdělání,
Základní, nebo Střední bez maturity. Tato data se promítají do výsledné
tabulky v listu Vysledek.
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4. Zaškrtněte políčko buď v poli F, nebo v poli G podle toho, zda je daná osoba
zaměstnaná/OSVČ, nebo důchodce. Zaškrtnutí obou políček v jednom
záznamu (řádku) způsobí zčervenání buněk, v nichž jsou tato políčka umístěna.
5. Doplňte výše příjmů v souřadnicích H7, I7, J7 a K7 (pouze číslice), resp. H10,
I10, J10, K10 atd. Data v záznamech 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 a 21 se
doplní automaticky na základě údajů zadaných v záznamech 7, 10, 13, 16 a 19.
6. V poli L zaškrtněte políčko, pokud je daná osoba nezaměstnaná. V případě
konfliktu s údajem v poli F obě buňky zčervenají.
7. Pokud je v poli L zaškrtnuté políčko, vyberte z rozbalovacího seznamu
hodnotu v poli M.
8. Pokud je v poli L zaškrtnuté políčko, zaškrtněte políčko v poli N, pokud daná
osoba hledá práci (podmínkou je registrace na úřadu práce).
Oddíl 2: Výdaje
Doplňte výši nákladů na bydlení.
List „Vysledek“
Tabulka Domácnost
1. V horní části tabulka zobrazuje strukturu domácnosti podle pohlaví a věku a
částky životního a existenčního minima domácnosti na základě vložených
údajů.
2. V prostřední části a v dolní části vpravo jsou přehledy umístěny přehledy o
výši celkových čistých příjmů domácnosti v příslušném období. Doplňte výši
obdržených transferů v souřadnicích E13, I13, M13 a M17.
3. V dolní části vlevo je umístěna indikace nároku na vybrané dávky (jedna
z institutu státní sociální podpory, druhá z institutu hmotné nouze) a jejich
výše.
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Tabulka Výsledek
Primární indikátory
ID

Hodnoty

Body

1.1 ANO nebo NE
S
1.2 1. kvintil
e
2. kvintil
k
3. kvintil
u
1.3 ANO nebo NE
n
1.4 ANO nebo NE
d
1.5 ANO nebo NE
á
1.6 ANO nebo NE

0 nebo 10
0
5
10
0 nebo 10
0 nebo 10
0 nebo 10
0 nebo 10

1.7 Předpokládaný věk dožití v letech

teoreticky +- nekonečno
(pro domácnost se neuvádí)

S
Celkem
e

Mezisoučet

Sekundární indikátory
ID

Hodnoty

Body

2.1

ANO nebo NE

0 nebo 10

2.2

ANO nebo NE

0 nebo 10

2.3

ANO nebo NE

0 nebo 10
Mezisoučet

Celkem

Záznam 36: ETHOS
1. Zobrazuje zvlášť pro každou osobu hodnotu, tj. v poli C, E, G, I a K, na
základě údajů zadaných v listu Cast A. Hodnoty jsou a, b, nebo 0 (nula).
2. Na základě hodnoty ve výše uvedených polích se automaticky určí koeficient
v polích D, F, H, J a L.
3. V záznamu 37 (položka Celkem) se zobrazuje celkové dosažené skóre pro
každou jednotlivou osobu i domácnost jako celek. Celkové skóre je součinem
hodnoty podle bodu 1. a koeficientu podle bodu 2.
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Pásmo

Popis

Definice

Hodnoty

0

Žádné ohrožení vyloučením

3x

300 – 201

a

Ohrožení sociálním vyloučením

2x

200 – 101

b

Bezdomovec

1x

100 – 0

x je součtem skóre v části primární indikátory a sekundární indikátory
List „Graf“
Načítá a zobrazuje data z listu „Vysledek“ ze souřadnic D37, F37, H37, J37, L37 a
N37. Hodnoty svislé osy jsou stanoveny pevně.
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ZÁVĚR
Při psaní své diplomové práce jsem čerpal nejen z odborné literatury a zákonů souvisejících
s problematikou bezdomovectví, ale i ze znalostí podmiňujících získání certifikace ECDL.
Bez těchto znalostí by bylo velice obtížné, ne-li nemožné, vytvořit praktickou část tak, jak je
předkládána. Vzdělávání v oborech odlišných od sociální politiky a sociální práce považuji za
velice přínosné zvláště tehdy, dají-li se získané znalosti propojit a využít k vytvoření něčeho,
co by při absenci některé z nich nebylo možné, vytvoření něčeho, co přinese nové myšlenky a
nový směr. Proto jsem velice rád, že jsem mohl své znalosti v oboru IT zvýšit a využít je při
tvorbě této práce.
Práci s bezdomovci nepovažuji za nijak snadnou. Sociální pracovník by měl mít značnou
trpělivost a umět přijmout nezájem, který tyto osoby vyjadřují nebo mohou vyjadřovat, umět
jim nabídnout možnosti řešení a dokázat se vyrovnat s odmítnutím. Též podstatné je, aby bylo
co nabídnout. V této souvislosti považuji za nedostatečné propojení sítě sociálních služeb se
sociální prací ve veřejné správě, které by mělo tvořit „systém včasného varování“ spočívající
v aktivním vyhledávání osob, předávání informací a důrazu na primární prevenci, což by
znamenalo zefektivnění systému. Bezdomovectví, stejně jako jiným sociálním problémům, je
potřeba předcházet, nikoli vyčkávat a následně „hasit“ vzniklý problém.
Institucionální pomoc je v případě bezdomovectví nezbytná. Míra intervenci však závisí na
tom, ve které fázi se (potenciální) klient nachází. Aby bylo možné zasáhnout a sledovat
účinnost opatření vůči klientovi, je třeba mít vhodný nástroj pro monitorování situace a
pravidelně ji vyhodnocovat.
Dovolím si vyslovit myšlenku, že bude-li současná situace v oblasti bezdomovectví efektivně
řešena a přibližně za 20 let bude na primární prevenci vyčleněn ekvivalent částky, která je
dnes vynakládána na řešení bezdomovectví v jeho zjevné formě, stane se tato forma
bezdomovectví velmi vzácnou a výskyt jeho dalších podob se výrazně sníží.
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Příloha č. 1

Příloha č. 2

Událost (například
nezaplacení nájmu, dluh,
ztráta zaměstnání,
přestěhování)

Situace sociálního vyloučení;

Nemožnost zařadit se do
běžného života; stigmatizace;
diskriminace, negativní postoj

stigmatizace, zhoršený,
přístup k ekonomickým
a institucionálním zdrojům

Prohlubování sociálních
problémů;
přijetí patologických životních
strategií

K úniku z pasti sociálního
vyloučení je nutná
pomoc zvenku

bydlení, oddlužení,
zaměstnání, vzdělání,
integrace

Příloha č. 3

Zpět na text

4.1

5.1

6.1
6.2
6.3

7.1

Osoby v pobytových
zařízeních pro ženy

Osoby v ubytovnách
pro imigranty

Osoby před
opuštěním instituce

Uživatelé
dlouhodobější
podpory

5

6

7
7.2

5.2

Přechodné podporované
ubytování

3.3

4

Osoby ve veřejných ubytovnách
s přechodným ubytováním, které nemají
vlastní bydlení

Přechodná ubytovna

3.2

6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.3.2
7.1.1

Imigranti v přechodných ubytovnách
z důvodu imigrace
Osoby v ubytovnách pro migrující
pracovníky
Bez možnosti bydlení po propuštění
Zůstává déle z důvodu absence bydlení
Bez možnosti bydlení

Senioři a osoby invalidní dlouhodobě
ubytované v azylovém domě
Dlouhodobé bydlení s podporou pro
bývalé bezdomovce

Přechodné bydlení (azylová
zařízení pro žadatele o azyl)
Ubytovny pro migrující
pracovníky
Věznice a vazební věznice
Zdravotnická zařízení
Zařízení pro děti

Pobytová péče pro starší
bezdomovce
Podporované bydlení pro bývalé
bezdomovce

7.2.1

5.2.1

5.1.1

4.1.2

4.1.1

Ženy ubytované krátkodobě v zařízení
z důvodu ohrožení domácím násilím

Pobytové zařízení pro ženy

3.2.2
3.3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2.1

Osoby v azylových domech
s krátkodobým ubytováním

Azylový dům pro bezdomovce

3.1

Osoby v ubytovnách
pro bezdomovce

3

2.1.1
2.1.2

Osoby bez obvyklého bydliště, které
využívají nízkoprahové noclehárny

Veřejné prostory nebo venku (na
ulici)

Noclehárna

2.1

Osoby v noclehárně

2

BEZ BYTU

Generická (druhová) definice
1.1.1

Osoby přežívající
venku

1

BEZ
STŘECHY

Životní situace
Osoby přežívající na ulici nebo ve
veřejně přístupných prostorách bez
možnosti ubytování

1.1

Operační kategorie

Koncepční
kategorie

Muži a ženy v seniorském věku nebo invalidé
dlouhodobě ubytované v azylovém domě
Bydlení s podporou výslovně určené pro
bezdomovce neexistuje

a

b

a
a
a
a

a

Migrující pracovníci – cizince ve veřejné komerční
ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)
Osoby před opuštěním věznice
Osoby před opuštěním zdravotnického zařízení
Osoby před opuštěním dětské instituce
Osoby před opuštěním pěstounské péče

a

a

a

b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
b

b

*

Žadatelé o azyl v azylových zařízeních

Ženy ohrožené domácím násilím pobývající na
skryté adrese
Ženy ohrožené domácím násilím pobývající
v azylovém domě

Muži v azylovém domě
Ženy v azylovém domě
Matky s dětmi v azylovém domě
Otcové s dětmi v azylovém domě
Úplné rodiny v azylovém domě
Osoby v domě na půli cesty
Osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou
možnost bydlení)
Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu
Bydlení s podporou výslovně určené pro
bezdomovce výslovně neexistuje

Osoby v nízkoprahové noclehárně
Osoby sezonně užívající k přenocování prostory
zařízení bez lůžek

Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem,
nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály,
jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže prádelny,
sklepy a půdy domů, vraky aut)

Národní subkategorie

Příloha č. 4

13.1.1

Definované jako překračující nejvyšší
normu podle rozměru nebo počtu
místností

Nejvyšší národní norma
definující přelidnění

13.1

Osoby žijící
v přelidněném bytě

13

12.1.1

Bydlení v objektu označeném podle
národní legislativy jako nevhodné
k bydlení

Obydlené neobyvatelné byty

12.1

Osoby žijící
v nevhodném
bydlení

Provizorní stavba

11.3

12

Provizorní stavba

Neobvyklá stavba

11.2

b – bezdomovci

a – ohrožené osoby

11.3.1

11.2.1

11.1.1

Mobilní obydlí, které není určené pro
obvyklé bydlení
Nouzový přístřešek, bouda, chatrč,
barák

Mobilní obydlí

11.1

Osoby žijící
v provizorních
a neobvyklých
stavbách

11

10.1.1

Případy, kdy policie zasáhla k zajištění
bezpečí oběti domácího násilí

Policejně zaznamenané domácí
násilí

10.1

Osoby ohrožené
domácím násilím

10

9.1.1
9.2.1

Výpověď z nájemního bytu
Ztráta vlastnictví bytu

Výpověď z nájemního bytu
Ztráta vlastnictví bytu

9.1
9.2

Osoby ohrožené
vystěhováním

9

Nezákonné obsazení pozemku

8.3

Osoby žijící v přelidněných bytech

Osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo
nezpůsobilým k obývání

Osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka,
karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
Osoby žijící v budově, která není určena k bydlení,
např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních
chatkách se souhlasem majitele
Osoby žijící v provizorních stavbách nebo
v budovách, např. bez kolaudace

Osoby ohrožené domácím násilím – policejně
zaznamenané případy - oběti

Osoby v nezákonně obsazené budově
Osoby na nezákonně obsazeném pozemku
(zahrádkářské kolonie, zemnice) Osoby bydlící
přechodně u příbuzných nebo přátel (nemají jinou
možnost bydlení)
Osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení)
Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
Osoby v nezákonně obsazené budově
Osoby na nezákonně obsazeném pozemku
(zahrádkářské kolonie, zemnice)
Osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
Osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu

Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu

Osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení)

8.1.2
8.2.1
8.2.2
8.3.1

Bydlení bez právního nároku,
nezákonné obsazení budovy
Nezákonné obsazení pozemku

Bydlení bez právního nároku

8.2

Osoby bydlící přechodně u příbuzných nebo přátel
(nemají jinou možnost bydlení)

Národní subkategorie
8.1.1

Přechodné bydlení u příbuzných nebo
přátel

Generická (druhová) definice

Přechodné bydlení u příbuzných
nebo přátel

Životní situace
8.1

Osoby žijící v
nejistém bydlení

8

Operační kategorie

* Použité zkratky v posledním sloupci – Stupeň ohrožení

NEVYHOVUJÍCÍ
BYDLENÍ

NEJISTÉ
BYDLENÍ

Koncepční
kategorie

a

a

a

a

a

a

a
a

a
a
b
b

a

*

33

1

9

6

17

3

3

3

19

2

2

3

6

893

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Celkový součet

MS = místo sečtení

TP = trvalý pobyt

786

Středočeský

1068

6

6

8

7

9

3

11

3

32

3

8

9

843

120

553

4

4

1

3

1

2

2

1

3

499

13

20

303

6

1

2

2

2

3

267

4

3

13

277

1

1

1

8

234

7

1

24

1025

5

2

5

9

2

4

7

5

903

3

2

6

8

64

329

8

1

5

3

4

2

14

228

19

2

3

4

15

21

454

1

4

3

13

399

2

3

4

1

6

18

558

2

3

4

6

2

496

13

2

3

4

3

20

343

1

1

13

314

2

1

1

3

1

6

1138

7

20

5

1066

5

5

1

1

1

1

2

1

4

19

1028

22

18

955

4

1

2

3

1

1

2

1

18

725

10

684

6

6

1

3

1

1

1

12

2604

2460

17

23

10

4

3

2

5

1

1

1

10

67

198

36

2

10

23

4

5

5

13

14

1

24

2

13

46

11496

2574

757

1033

1156

367

537

467

262

1010

256

340

529

954

1254

Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Nezjištěno Celkový součet

Hl. m. Praha

Kraj MS x Kraj TP

Příloha č. 5

