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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá problematikou předlužení a ztrátou bydlení a jejich vzájem-

ným vztahem. Zkoumá příčiny a důsledky předlužení zejména v oblasti bydlení a zabývá 
se vlivem peněžitých a nepeněžitých sociálních dávek na situaci rodin, které jsou předlu-
žené a / nebo ohrožené ztrátou bydlení. V rámci bakalářské práce byl proveden kvalitativní 
výzkum s cílem zjistit jaké ekonomické a sociální dopady by mohlo přinést zavedení nepe-
něžité podpory v oblasti bydlení, například formou poukázek na odběr energií. Dalším cí-
lem výzkumu bylo zjistit, jak by nepeněžitou formu podpory přijímali příjemci a poskyto-
vatelé bydlení. Jedním z poznatků plynoucích z výzkumu je, že je potřeba promýšlet a rea-
lizovat především preventivní opatření proti zadlužování, protože důsledky předlužení již 
nejsou lehce sanovatelné. Dále se ukázalo, že pro prevenci ztráty bydlení je bezprostředně 
nutné zajistit, aby dávky na bydlení nebyly zneužívány. K tomu by jejich vyplácení nepe-
něžitou formou mohlo pomoci. 
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Summary 
This bachelor thesis deals with the problem of over-indebtedness and loss of housing, 

and their mutual relationship. It examines the causes and consequences of over-
indebtedness in particular in the field of housing and discusses the influence of monetary 
and non-monetary social benefits to the situations of families who are over-indebted and / 
or at risk of losing housing. A part of the bachelor thesis is a qualitative research to deter-
mine what economic and social impacts could bring the introduction of non-monetary sup-
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of the research was to determine how the non-monetary form of support would be received 
by recipients and providers of housing. One of the knowledge resulting from the research 
is the need to devise and implement mainly preventive measures for indebtedness, because 
the consequences of over-indebtedness are then no longer easily solvable. Furthermore, it 
was also shown that for the housing loss prevention it is necessary to ensure that the bene-
fits of housing are not abused. Thus the non-monetary forms of payments could be a help-
ful solution in this case. 
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1. Úvod 
Pracuji jako dobrovolník v rámci Bratrské Jednoty Baptistů v Brně v sociálně vyloučené 

lokalitě Brno Zábrdovice již dva a půl roku. Historie sociální a misijní práce v této lokalitě 
sahá do roku 1990 a po tuto dobu se zde konají pravidelné nedělní bohoslužby a jiné duchovní 
aktivity. Během tohoto období se naše církev snažila poskytovat také sociální pomoc svým 
členům z této lokality, kteří byli postiženi mimo jiné předlužením.  

Já jsem se hned zpočátku své dobrovolnické práce zde, setkal s případem ženy, která se, ne 
vlastní vinou, zadlužila v podstatě na zbytek svého života. Byl jsem šokovaný z toho, jak je to 
snadné a také z toho, že proti tomuto stavu není žádné pomoci. Postižená žena hledala pomoc 
všude, ale řešení její situace nebylo v moci sociálních služeb, dluhových poraden ani kvalifi-
kovaných právníků. Musí žít s dluhem, který zřejmě nikdy nesplatí. Její osud a podobné osu-
dy dalších lidí, se kterými jsem se při své dobrovolnické práci setkal, mě inspiroval k tomu, 
abych se více zabýval problematikou předlužení a ztráty bydlení a motivoval mě i k napsání 
této práce.  

Sociální výzkumy provedené v této lokalitě se zabývají, mimo jiné, problémem předlužení 
v souvislosti se sociálními patologiemi. Např. Lovritšová (2008: 21) uvádí, že předlužení je v 
mnoha případech příčinou sociální exkluze a zhoršení kvality bydlení. Nízká kvalita bydlení 
pak vede k sociálním a zdravotním problémům a může ohrozit základní potřeby dětí. Při ztrá-
tě bydlení totiž často hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy. Přestože sociální situace lidí bez 
domova jsou v literatuře dobře popsané a náš sociální systém se pro ně snaží vytvořit zá-
chrannou síť, zdá se, že aktuálně, zřejmě v souvislosti s finanční krizí, se tento problém spíše 
prohlubuje než zmírňuje. Počet lidí, kteří bojují s dluhy na bydlení je i v našem křesťanském 
společenství v Brně Zábrdovicích velký. 

Ve své práci se pokusím prozkoumat příčiny a možné cesty řešení tohoto neutěšeného sta-
vu. Jedním z řešení, které se nabízejí, by mohla být náhrada některých peněžitých sociálních 
dávek na bydlení dávkami nepeněžitými. Například ve Velké Británii jsou v některých přípa-
dech příjemcům poskytovány poukazy na elektrickou energii nebo zemní plyn a systém před-
placených karet na energie je tam funkční a prověřený časem.  

Mojí hypotézou je, že by nahrazení peněžitých dávek nepeněžitými mohlo vést 
k efektivnějšímu využití dávek na bydlení a že by za určitých podmínek, např. ve spolupráci 
s majiteli nemovitostí a poskytovateli energií, mohla tato forma podpory působit preventivně 
proti zadlužování nájemníků a proti ztrátě bydlení. 
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I Teoretická část 

2. Problematika předluženosti a ztráty bydlení 
2.1. Definice předlužení 

Předlužení je na rozdíl od běžného zadlužení taková situace, kdy dlužníci přestávají být 
schopni své závazky splácet. Dlužník není schopen dostatečně a včas uhradit jak samotnou 
půjčku, tak službu s ní spojenou a případné penále, které narůstá s každou opožděnou platbou. 

V literatuře (Evropský rok boje proti chudobě, 2010) se rozlišují tři stupně předlužení: 
1. neschopnost splácet komerční půjčky, spotřebitelské úvěry a jiné dluhy 
2. neschopnost platit za bydlení 
3. nedostatek prostředků na jídlo a oblečení. 

Lovritšová (2008: 22) uvádí, že terénní sociální pracovníci IQ Roma servisu se v Brně a 
Jihomoravském kraji jen výjimečně setkávají s rodinami, jejichž příjem by byl tak nízký, že 
by měly problém zajistit jídlo a oblečení. Pravidelně však pracují s rodinami, kterým příjem 
nevystačí na zaplacení dostupného bydlení.  

Podle Lovritšové (2008: 22) jsou hlavními obecnými příčinami předlužení nedostačující 
příjmy, zbytečně vysoké výdaje a nedostatečná právní ochrana spotřebitele. Nedostatečné pří-
jmy jsou způsobeny zejména ztrátou zaměstnání nebo nenadálou životní událostí, která vede 
k pracovní neschopnosti, jako je nečekané úmrtí, invalidita nebo nemoc živitele rodiny. Pro-
blém předlužení je v médiích také často zmiňován v souvislosti se spotřebitelskými půjčkami 
a jinými úvěry.  

Půjčování peněz jako takové však samo o sobě není problémem. Je to naopak jeden z důle-
žitých motorů ekonomiky. Avšak nezvládnuté dluhy mívají tragické následky. V životě prak-
ticky každého člověka mohou nastat takové změny a sociální události, které ho donutí rychle 
uvolnit nebo získat finanční hotovost. Krizovou se taková sociální událost stává v rodinách, 
které nemají finanční rezervu a sáhnou v takovém životním okamžiku po rychlé, drahé a rizi-
kové hotovosti. Jakmile se ocitnou v pozici oběti predátorského úvěru, začnou růst úroky, po-
kuty a náklady na vymáhání dluhů. Dlužník náhle není schopen ze svého měsíčního příjmu 
své finanční závazky splácet a na umoření starých dluhů vytváří dluhy nové. Ty pak narůstají 
takovým tempem, že i z malé půjčky na začátku vznikne na konci dluh tak velký, že z něj ne-
ní úniku. Dlužník se ocitá v pasti dluhu. 

 

2.2. Sociální skupiny nejvíce ohrožené pádem do dluhů 

Ze zkušenosti poraden pro pomoc dlužníkům vyplývá, že jejich typickým klientem je oso-
ba či rodina střední třídy, nejčastěji mladé rodiny, jejichž měsíční příjem je kolem 18 000,- Kč 
(Evropský rok boje proti chudobě, 2010). Dále se do problému předlužení dostávají osoby s 
nízkou finanční gramotností, které půjčkami a zejména spotřebními úvěry řeší uspokojování 
svých životních potřeb nebo nepříznivou sociální situaci. Zvláště ti mladší jsou často oklamá-
ni falešnou reklamou, která tvrdí, že půjčení peněz nic nestojí. Další výraznou skupinou 
předlužených jsou lidé, kteří inklinují k rizikovému životnímu stylu a závislostem, např. gam-
blingu. 

Podle Berčíkové (2011:22) pak mezi nejvíce ohrožené skupiny sociálním vyloučením v 
důsledku velké zadluženosti patří: 
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• lidé žijící v sociálně vyloučených komunitách 
• rodiče samoživitelé, rodiny s jedním příjmem, početné rodiny 
• dlouhodobě nezaměstnaní 
• osoby se zdravotním postižením, mladí lidé, starší osoby 
• osoby po návratu z výkonu trestu 
• mladí lidé po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné pé-
če 

• cizinci 
Z průzkumů Hory (2008:139) vyplývá, že ekonomická situace v rodinách dlouhodobě ne-

zaměstnaných je jen výjimečně příznivá. Většina těchto domácností má větší či menší pro-
blémy zabezpečit své základní životní potřeby. I když celková nezaměstnanost v České repub-
lice není v evropském srovnání vysoká, tak zároveň také roste podíl dlouhodobě nezaměstna-
ných, kteří se na volná pracovní místa nemohou uplatnit. (Hora, 2008:138) Chybí jim totiž 
požadované dovednosti, jsou na zadních místech ve frontě uchazečů, jsou opakovaně odmítá-
ni zaměstnavateli na základě svých charakteristik a zároveň se jim nedaří se s takovou situací 
bez cizí pomoci vyrovnat. 

Jsou to tedy právě lidé bez zaměstnání, kteří jsou ohroženi zadlužením a ztrátou bydlení a 
potřebují sociální ochranu státu. Tím, že je systém sociální ochrany nastaven pro některé ka-
tegorie „velmi skromně“, může paradoxně zamykat nezaměstnané v chudobě. K tomuto stavu 
chudoby přispívá rychlé vyčerpání zdrojů, obavy z obtížného návratu k sociálním dávkám 
v případě nulových rezerv nebo problémy s výdaji na hledání zaměstnání. (Hora, 2008:142). 
 

2.3. Finanční gramotnost a úskalí platné legislativy v oblasti spo-
třebních úvěrů 

Problém předlužení je tématem, které spadá do oblasti ochrany spotřebitele. Evropští od-
borníci z mnoha oblastí – finančnictví, práva, sociologie a dalších se shodují na tom, že spole-
čenský vývoj v oblasti poskytování finančních produktů spotřebitelům výrazně předběhl 
právní regulaci i vzdělávací systém. Na trhu se tedy v současné době pohybují nepoučení, fi-
nančně negramotní, spotřebitelé, kteří nejsou právním systémem dostatečně chráněni před 
predátorskými podnikatelskými praktikami a svými vlastními neuváženými rozhodnutími. 
(Lovritš, 2008:22) 

Situace, kdy dlužník není schopen ani v nejbližších pěti letech splatit třetinu svých dluhů 
vzniklých na komerčním trhu produktů a služeb, by v podstatě neměly nikdy nastat. Pokud 
k nim hromadně dochází, je to výrazný indikátor nefunkčně nastaveného právního systému. Je 
to otázka základních občanských práv před státními institucemi, která se zvláště týká vymaha-
telnosti práv dlužníků v případě tzv. rychlých půjček a všeobecného právního povědomí osob 
ohrožených soc. vyloučením. (Lovritš, 2008:45) 

Dále se problém dotýká finanční gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Je 
zřejmé, že jim chybí základní finanční gramotnost ve formě hospodaření v domácnosti, vede-
ní rodinného rozpočtu, a zvláště vyhýbání se rizikovým finančním produktům. Existují sice 
preventivní programy zaměřené na finanční gramotnost, např. návrh vládního poradního or-
gánu NERV na vytvoření vzdělávacích pořadů pro mládež ve stylu reklamní kampaně pro zá-
kladní školy „Nemyslíš, zaplatíš“, které upozorňují na riziko úvěrových finančních produktů. 
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(Závěrečná zpráva podskupin NERV,2011: kap. 3) Nicméně ty jsou cíleny zejména na mládež 
a dospělou populaci nezasahují. Cesta do dluhů je často lemována tím, že dlužníci ponecháva-
jí své pohledávky příliš dlouho neřešené, nereagují na dopisy, které jim chodí od věřitelů a 
nemají potřebné informace nebo dovednosti k tomu, aby jednání s věřiteli a státními orgány 
zvládli.  

 
2.3.1. Rozhodčí doložky 

Pokud je možné, aby v zájmu věřitele nebylo řádné splacení dluhu, je jasné, že v našem 
právním řádu není něco v pořádku. Je to možné díky rozhodčím doložkám u spotřebitelských 
úvěrů. Nebankovní subjekty půjčující peníze se pomocí rozhodčích doložek úspěšně vyhýbají 
jak regulaci ze strany státních orgánů tak i kontrole ze strany soudů. Na základě rozhodčí do-
ložky totiž v praxi o sporu z úvěrové smlouvy rozhoduje osoba více nebo méně spojená 
s poskytovatelem, často se sídlem na stejné adrese jako poskytovatel.  

I když se v poslední době objevil tlak občanských organizací na změnu právního systému 
v oblasti nebankovních půjček, které v březnu 2012 vyústily v nové legislativní úpravy ohled-
ně rozhodčích doložek, myslím si, že dopad těchto změn v praxi není veliký. Podle nové le-
gislativy z dubna roku 2012 jsou např. omezené rozhodčí doložky pro sjednání spotřebitel-
ského úvěru a dále jsou nově uzákoněna tato pravidla: 

• Rozhodčí smlouva o řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být na samostat-
ném papíru, nikoli součástí vlastní úvěrové či jiné spotřebitelské smlouvy 

• Podnikatel musí spotřebitele poučit, že pokud bude uzavřena smlouva o rozhodci, 
tak případný spor bude rozhodovat rozhodce, nikoli soud 

• Zákon stanoví povinné náležitosti rozhodčí doložky 
• I když ve sporu rozhodce vydá nález, může nespokojený spotřebitel podat soudu 

návrh na jeho zrušení (poučení o tomto právu musí obsahovat každý nález) 
• Soud je po podání žaloby povinen vždy přezkoumat rozhodčí nález z hlediska, zda 

nebyly porušeny předpisy na ochranu spotřebitele, zda není ve zjevném rozporu s 
dobrými mravy a zda není důvod pro odklad vykonatelnosti 

• Rozhodce ve spotřebitelských sporech musí mít vysokoškolské právnické vzdělání, 
být zapsán v seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti a nesmí být ve sporu 
podjatý 

Podle názoru poslankyně, členky ústavněprávního výboru JUDr. Ivany Weberové (ODS) 
jsou tato opatření dostačující: „Pojistky dané novelou jsou více než dostatečné pro to, aby ne-
docházelo již k dalšímu zneužívání. Všichni ale musí dbát o svá práva a nepodepisovat 
smlouvy bez jakékoli rozvahy,“ uvedla ve Sněmovně (Rozhodčí doložky už od dubna nepůjde 
tak snadno zneužít, 2012).  

Jak tomu skutečně bude, ukáže až čas. Dle mého názoru by stát měl jít v ochraně před za-
dlužováním ještě dále. Možnost uzavřít rozhodčí doložku má své místo v právním řádu, nikoli 
však ve spotřebitelských smlouvách. 
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2.3.2. Exekuce pomocí srážek z příjmů 
Je zřejmé, že rizikové půjčky jsou výhodné jenom proto, že dlužníka lze „obrat až na kost“ 

díky exekucím. Současný stav nedostatečné právní regulace a vzdělávacího systému způsobu-
je, že právě finančně negramotní spotřebitelé nejsou dostatečně chráněni před predátorskými 
úvěrovými podnikavci. Půjčovat peníze lidem, kteří mají nízké příjmy a budou mít v budouc-
nosti problémy se splácením, je totiž za současné legislativy paradoxně lukrativní. Podle ní 
jsou totiž např. důchodci a rodiče na rodičovské dovolené v exekuci pro věřitele nejvýhodněj-
ší. Takovému dlužníkovi totiž lze v exekuci zabavit téměř vše, kromě základní nezabavitelné 
částky v podobě životního minima. Podle §58 zákona č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) lze totiž exekuci provést srážkami ze mzdy a jiných pří-
jmů, např. starobního a invalidního důchodu. Co se týče možnosti postižení sociálních dávek 
výkonem rozhodnutí, podléhají exekuci, ale jen částečně, ve formě srážek, následující dávky 

• opakující se dávky státní sociální podpory s výjimkou příspěvku na bydlení 
o např. rodičovský příspěvek 
o peněžitá pomoc v mateřství 
o nemocenská 
o atd. 

• sociální příplatek 
• dávky pěstounské péče 
• přídavek na dítě (je-li dítě dlužníkem) 
• peněžité dávky sociální péče pouze v případě, že je na nich vymáhán přeplatek 
• dávky pomoci v hmotné nouzi také pouze v případě, že je na nich vymáhán přepla-

tek 
Dávky státní sociální podpory které nepodléhají exekuci jsou přídavek na dítě, příspěvek 

na bydlení, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, jednorázový pří-
spěvek na zakoupení motorového vozidla, porodné, pohřebné, příspěvek na péči vyplácený 
oprávněné osobě a dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimo-
řádná okamžitá pomoc.  

Úvěrové společnosti, které lidem pobírajícím sociální dávky peníze půjčují, mohou 
v některých případech kalkulovat s tím, že dlužník ve splácení selže. V situaci, kdy dlužník 
smlouvu řádně neplní, mohou z jeho majetku vytvořit mnohem vyšší zisk, než kdyby úvěr byl 
řádně splacen. Takto přemýšlející úvěrová společnost tedy může vědomě dělat vše pro to, aby 
se dlužník dostal do prodlení se splátkou, aby pak pomocí exekuce získala jeho majetek nebo 
se napojila na jeho pravidelný měsíční příjem a, díky platné legislativě, na dávky státní soci-
ální podpory.  

 
2.3.3. Nesrozumitelné smlouvy a z nich plynoucí exekuce 

Typická smlouva o rychlé nebankovní půjčce, viz. příloha kap. 13, se skládá ze smlouvy o 
úvěru, podmínek pro poskytnutí úvěru, rozhodčí doložky a bianco směnky. Tyto dokumenty 
jsou vzájemně provázané a každý z nich je podepsaný dlužníkem a ručitelem. Bez ručitele se 
typicky rychlé půjčky neposkytují. Není příliš pravděpodobné, že by dlužník sám od sebe 
smlouvě rozuměl a chápal sankce, které mu hrozí při jejím nesplácení. Smlouvě a všem jejím 
důsledkům je plně schopen porozumět pouze právník, který bývá v těchto případech žádán o 
radu velmi zřídka.  

Je to z právního hlediska legální způsob, jak dosáhnout zmatení dlužníka a pojistit si práv-
ně svůj postup pro fázi vymáhání nesplněné smlouvy. V aktuálně platné legislativě je potom 
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jen málo prostoru pro jiné řešení situace předlužení, než je nucený výkon exekuce. Ten však 
vede jen k dalšímu prohloubení předlužení a k beznaději dlužníka, který není motivován hle-
dat si zaměstnání, protože stejně nemá naději na vyšší životní standard. 

Na základě provedeného průzkumu a mnohaleté poradenské praxe bylo zjištěno, že pod-
mínky jednotlivých společností se poměrně zásadně liší. Na jedné straně existují společnosti, 
které jsou poměrně silně dozorovány, existují u nich etické kodexy, které se zavázaly dodržo-
vat a jejich úvěry jsou nabízeny na základě daných pravidel. Takové společnosti jsou většinou 
členy České leasingové a finanční asociace. Ze zkoumaných subjektů mezi takové patří: Cete-
lem, Cofidis, Home Credit, Profi Credit a Provident Financial. Na trhu působí i jiné společ-
nosti, které při poskytování úvěrů nepoužívají vždy standardní postupy. Můžeme je rozdělit 
do tří skupin: (Občanské sdružení SPES, 2009:2-3) 
1. Společnosti půjčující pouze na základě zástavního práva k nemovitosti. Jedná se o společ-

nosti, které poskytnou úvěr jen osobě, která má vlastní byt anebo dům. Tato společnost se 
nezajímá o příjmy, tedy ani o schopnost splácet pohledávku. 

2. Společnosti půjčující klientům bez ohledu na příjem. Jedná se o společnosti, které nabízí 
úvěry nezaměstnaným a lidem bez příjmu. Tyto společnosti nenahlížejí do registru a jde 
jim o trvale udržitelný dluh, kdy sankce a úroky z prodlení jsou tak vysoké, že jejich splá-
cení je pro lidi bez příjmu takřka nemožné. 

3. Společnosti nabízející možnosti oddlužení či přeúvěrování dluhů. Tyto společnosti využí-
vají tísně a nepříznivé sociální události v jednotlivých domácnostech. Jejich příjmy spočí-
vají v pravidelných měsíčních poplatcích za správu těchto pohledávek. Dále se jedná o 
společnosti, nabízející úvěry tak, že klient, který má zájem o úvěr, zaplatí nejdříve popla-
tek v řádu tisíců korun. Ten si úvěrová společnost účtuje za přezkoumání toho, jestli zá-
jemce splňuje podmínky pro získání tohoto úvěru. V praxi je běžné, že devadesát devět 
procent klientů podmínky nesplní, ale vysoké poplatky společnosti zaplatit musí. 

 
Klient musí být proto vždy obezřetný, s jakou společností jedná. Je velmi důležité si vybrat 

známého a velkého věřitele, jehož podmínky jsou nějakým způsobem dozorovány, například 
Českou leasingovou a finanční asociací. 

2.4. Cesta do dluhů, aneb jak vzniká dluhová spirála 

Dlužníci dělají největší chybu, když si naberou další půjčky na uhrazení předchozích dlu-
hů. Vzniká tak spirála dluhů ve které dlužník „vytlouká klín klínem“ a peníze si vypůjčuje za 
stále méně výhodných podmínek. Tím si dlužník sám zavírá cestu z dluhů. Ve fázi, kdy ještě 
není v prodlení se splácením dluhu má totiž možnost svoje půjčky přeúvěrovat nebo konsoli-
dovat. Konsolidace banky obecně poskytují dlužníkům, kteří ještě nejsou v prodlení se splá-
cením. Jedná se však o službu, kterou nelze na věřiteli vymáhat a záleží na bance či společ-
nosti, jestli ji klientovi poskytne nebo ne. (Když už dlužím, Informační leták, 2010)  

Berčíková (2011:35) uvádí že další z chyb, které se dlužníci dopouštějí je, že se svým věři-
telem nekomunikují. Je velmi nezodpovědné ignorovat poštu od věřitelů. Nekomunikace s vě-
řitelem má zákonitě za následek soudní vymáhání, čímž dlužná částka naroste o náklady na 
soudní řízení a exekuci. V momentě, kdy dlužník očekává, že další splátku už nebude moci 
uhradit, je dobré o stavu své finanční situace uvědomit věřitele. Je potom větší šance dohod-
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nout s ním zavčas odklad nebo rozložení splátek na delší časové období, příp. odpuštění úroků 
či pokut. (Berčíková, 2011:38) Je větší šance, že věřitel bude mít trpělivost s člověkem, který 
se opravdu snaží svoje dluhy splatit, než s dlužníkem, který nekomunikuje. 
Častým důsledkem nekomunikace s věřitelem je postoupení pohledávky inkasní společnos-

ti. V případě postoupení pohledávky se vymáhací společnost stává věřitelem, protože na ni 
přešla práva a povinnosti původního věřitele. Inkasní společnosti však nemají stejná práva ja-
ko exekutor. To znamená, že např. nemohou dlužníkovi zablokovat účet, srážet splátky dluhu 
ze zákonného příjmu ani nemají oprávnění vstoupit k dlužníkovi do bytu. Berčíková 
(2011:39) uvádí, že dlužník by při jednání s vymahači měl mít nějaké svědky a v případě, že 
by jednání vymahačů přešlo k zastrašování, je možné jejich jednání oznámit policii ČR 
s poukazem na trestný čin útisku nebo vydírání.   

2.5. Co vše vyplývá z exekuce 

O exekuci se rozhoduje usnesením soudu a exekutor doručí usnesení jak oprávněnému, tak 
i povinnému do vlastních rukou. Povinnému je usnesení soudu doručeno společně s Návrhem 
na nařízení exekuce. To znamená, že se povinný o exekuci dozvídá až při samotném provádě-
ní exekuce, tedy ve chvíli kdy má například již zablokovaný účet nebo exekutor uvalil zástav-
ní právo na jeho nemovitost.  

Proti usnesení lze podat odvolání, ale v něm je nezbytné namítat skutečnosti, které jsou 
rozhodné pro nařízení exekuce, jinak soud odvolání zamítne. Odvolání nemá odkladný úči-
nek, což znamená, že exekutor může i během odvolacího řízení postihovat majetek dlužníka. 
V tomto případě lze však podat návrh na odklad exekuce, protože během odvolacího řízení o 
odložení exekutor exekuci provádět nemůže. (Občanská poradna Brno, Exekuce, 2010) 

Exekutor při vyhledávání majetku může vstoupit nejen tam, kde má dlužník trvalý pobyt, 
ale všude, kde se dlužník zdržuje, nebo tam, kde se exekutor domnívá, že dlužník může mít 
majetek. Do takového objektu exekutor může vstoupit za asistence zámečníka, i když dlužník 
není přítomen. Dlužník ani žádná jiná osoba nemohou exekutorovi v přístupu bránit, protože 
by se jednalo o trestní čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Exekutor může věci buď pří-
mo zabavit, nebo označit s tím, že dlužníkovi předá jejich soupis s cenou, kterou stanovil exe-
kutor. Tyto zabavené věci jsou pak prodány ve veřejné dražbě. (Občanská poradna Brno, Exe-
kuce, 2010) 

Exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nutně potřebuje k uspokojování hmotných po-
třeb svých a své rodiny nebo vykonávání pracovních úkolů. Jedná se o oděv, základní vyba-
vení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a hotovost do výše částky dvojnásobku 
životního minima. (Občanská poradna Brno, Exekuce, 2010) 

3. Sociálně patologické důsledky předluženosti 
Předlužení jednotlivců se stává problémem celé společnosti ve chvíli, kdy takto postižení 

ztrácejí snahu k hledání práce a ke spořádanému životu. Nucený výkon exekuce vede u dluž-
níků jenom k dalšímu prohloubení předlužení a ke stavu beznaděje, ve kterém není předluže-
ný motivován najít si práci, protože stejně nemá naději na vyšší životní standard. To potom 
vede k rizikovému způsobu chování postižených, růstu kriminality, závislostí, bezdomovectví 
a rozpadu rodin. Např. nedávné výzkumy ve Spojených Státech ukázaly, že více než polovina 
všech rozvodů je důsledkem finančních tlaků v domácnosti. (Dayton, 1996:33)  

Důsledkem předlužení bývají často únikové strategie z bezvýchodné sociální situace. Jsou 
to návykové látky (alkohol, drogy) nebo patologické hráčství. Předlužení s sebou nese také 
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psychické problémy jako úzkosti, frustrace, deprese, které mohou vést v krajních případech až 
k sebevraždám. Strategie předlužených ke zvýšení příjmu zahrnují i heterosexuální a homose-
xuální prostitucí (i dětí) a kuplířství. (Lovritš, 2008:24).  

3.1. Lichva 

Jedním z nejběžnějších patologických důsledků v sociálně vyloučených lokalitách je li-
chva. Definice lichvy není neproblematická a lze se na ní dívat z několika úhlů. V obecném 
jazyce má dnes lichva význam nekalého jednání souvisejícího s půjčováním peněz. Nicméně 
v právním jazyce si lichva zachovává stálý a relativně úzký význam. Náš právní řád rozlišuje 
lichvu v trestním právu a lichevní smlouvy v občanském právu. Pokud tedy nějaké jednání 
není považováno za trestný čin, ještě to neznamená, že by nemohla být jako lichevní, a tedy 
neplatná, shledána smlouva v občanskoprávním soudním řízení.  

Lichva má různé formy, které mají různé stupně společenské nebezpečnosti. Obecně platí, 
že ti nejnebezpečnější lichváři si mohou dovolit půjčovat bez písemné smlouvy, protože jsou 
schopní ze svých dlužníků peníze vymoci bez potřeby zajištění splátek za pomoci právního 
státu. Proto se také s tímto druhem lichvy často pojí další trestná činnost jako je vyhrožování, 
přímé fyzické násilí nebo kuplířství. Nejvíce se takový typ lichvy uplatňuje v uzavřených 
skupinách, kde je na lichváři závislý velký počet obětí, proto se nemusí tolik bát svého pro-
zrazení. Kriminalita v sociálně vyloučené lokalitě má totiž obvykle strukturu pyramidy. (Úřad 
vlády ČR, Strategie boje proti soc. vyloučení, 2011:8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: Pyramida zločinu v sociálně vyloučených lokalitách 
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porují pomocníci, kteří zajišťují chod zločinu (distribuci drog, vymáhání dluhů) díky systému 
závazků, rodinných a jiných vazeb, tlaku a vydírání. Nejpočetnější skupinou vespod jsou pak 
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oběti trestné činnosti, kteří jsou nucenými uživateli nelegálních „služeb“. Jsou závislí na 
půjčkách, nelegálním zaměstnání, podmíněném ubytování, nebo i fyzicky závislí na drogách. 
Tato kriminalita je specifická tím, že zůstává skryta veřejnosti a situaci obětí zločinu kompli-
kují další faktory. Je to především nízká vymahatelnost práva ve vyloučených lokalitách a ta-
ké to, že samy oběti jsou pachateli jiné, třeba méně závažné trestné činnosti nebo přestupků.  

Dokument Strategie boje proti soc. vyloučení (2011:6) uvádí, že: „Ze zkušeností terénních 
pracovníků konstatujeme, že fenomén lichvy zasahuje minimálně čtvrtinu až poloviny vylou-
čených lokalit v ČR, což odpovídá finančním obratům lichvářských skupin převyšujícím 0,5 
mld. Kč. Nejčastěji se přitom jedná o zneužití sociálních transferů, které neslouží účelu a oso-
bám, kterým byly vyplaceny.“ Lovritšová (2008:42) k tomu dodává: „Dosud totiž dochází 
k objemově největšímu zneužívání sociálních transferů podnikateli, kteří chytře využili slabi-
ny systému a napojili se prostřednictvím exekuce na vyplácení sociálních dávek. Poskytnou 
úvěr každému, protože jim z toho neplyne žádné výrazné riziko.” 

Lichva jako jeden z nejtíživějších problémů sociálně vyloučených lokalit není v současné 
době na území ČR podrobněji prozkoumána a popsána, na úrovni policie neexistuje žádná 
společná metodika, jak proti tomuto fenoménu efektivně postupovat. Není dostatek fungují-
cích preventivních programů, které by zvyšovaly finanční gramotnost i právní vědomí obyva-
tel sociálně vyloučených lokalit a předcházely tak jevům jako je vysoké zadlužování nebo 
lichva. (Lovritšová, 2008:10) 

3.2. Závislost na sociálních dávkách a kultura chudoby 

Kultura chudoby je koncept, jehož autorem byl v roce 1961 Oscar Lewis. Podle tohoto 
konceptu chudoba není výsledkem individuálního nedostatku, ale je širší sociální a kulturní 
atmosférou, ve které dochází k socializaci dětí z chudých rodin.  

Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé sociálně vyloučených lokalit si postupně utvářejí al-
ternativní životní strategie, pomocí kterých zajišťují svoji obživu. Jedná se v prvé řadě o vy-
tvoření faktické závislosti na sociálních dávkách, zadlužování, práci „na černo“ a jiné nefor-
mální ekonomické aktivity. (Hora, 2008: kap. 10) Tyto strategie a s nimi spojené hodnoty ja-
ko je podceňování významu vzdělání a práce za mzdu nebo orientace na přítomnost, jsou v 
prostředí sociálně vyloučených lokalit postupně upevňovány a mezigeneračně reprodukovány. 
Chudoba se tak přenáší napříč generacemi, protože mladí lidé od dětství nenacházejí smysl 
v usilování o lepší životní úroveň, ale místo toho rezignují k životu v chudobě.  

Zastánci teorie kultury chudoby se domnívají, že nezaměstnaní, kteří nevyrůstali v kultuře 
chudoby, by měli opouštět dávky poměrně rychle, protože jejich hodnoty nejsou v souladu s 
využíváním sociálních dávek. U nezaměstnaných, kteří vyrostli v kultuře ghetta, lze očekávat 
dlouhodobé využívání sociálních dávek. (Hora, 2008:12)  

 

4. Sociální dávky 
4.1. Výše sociálních dávek 

Otázka výše sociálních dávek bývá často považována za významný aspekt ovlivňující stra-
tegie nezaměstnaných lidí. Hora (2008:93) dále uvádí, že pokud se respondenti vyjadřovali k 
výši a adekvátnosti sociálních dávek podpory v nezaměstnanosti a životního minima, pouze 
menší část z nich uváděla, že jejich výši považují za „dostatečnou“ či obecněji za přiměřenou. 
Respondenti ale uváděli především to, že sociální dávky jsou dostatečné pro uspokojení zá-
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kladních životních potřeb – pro přežití nebo přežívání. Respondenti, kteří uvádějí, že sociální 
dávky jsou „dostatečné“, často uplatňují významné úspory nákladů v oblasti bydlení, např. 
bydlí u rodičů nebo mají vlastní byt. Větší část respondentů, kteří se k tomuto tématu vyjadřu-
jí, naopak považuje výši životního minima nebo podpory v nezaměstnanosti obecně či ve 
svém případě za nízkou, nedostatečnou nebo jen velmi obtížně dostatečnou. Dále je v řadě 
případů výše sociálních dávek nedostatečná k tomu, aby nezaměstnaní nebyli závislí na po-
moci dalších osob. 

Hora také (str. 96) uvádí, že důležitá je otázka souběhu sociálních dávek a dalších život-
ních okolností nezaměstnaných. Jedním z příliš tvrdých pravidel, které nezaměstnaní zmiňují, 
je nutnost bydlet ve vlastním bytě či v nájmu pro přiznání sociální dávky, přičemž pro řadu 
těchto lidí je bydlení ve vlastním či nájemním bytě zcela nedostupné. Právě z důvodu, že nee-
xistuje jiný příjem a kvůli nutným výdajům na bydlení jsou pro tyto nezaměstnané sociální 
dávky naprosto klíčové a životně důležité.  

Hora hovoří o určité adaptaci respondentů na podmínky pobírání sociálních dávek včetně 
stanovených pravidel a dodává, že v některých případech dochází ale také k obcházení těchto 
pravidel. 

4.2. Motivace sociálních dávek k hledání legálního zaměstnání 

Zásadní otázkou k motivační funkci sociálních dávek je, zda je setrvávání v systému soci-
álních dávek pro nezaměstnané výhodné. Hora (2008:97) dále uvádí, že: „Systém sociální 
ochrany vytváří určitý paradox. Nezaměstnaní jsou nuceni k přijetí určitých typů zaměstnání, 
zatímco od jiných typů zaměstnání (šedá ekonomika) jsou odrazováni. Faktický rozdíl mezi 
oběma těmito typy je na první pohled pro nezaměstnané malý. …  Efekty systému sociální 
dávek jsou v některých případech opačné než bychom chtěli. … Počet osob pracujících v šedé 
ekonomice je navzdory nastaveným pravidlům poměrně velký.“ 

Minimální definice šedé ekonomiky zahrnuje tvorbu zboží a služeb, které nejsou přihláše-
ny ke zdanění. Některé širší definice do šedé ekonomiky zahrnují také kriminální aktivity 
včetně prostituce a v některých případech také domácí produkci. Podle jiné definice nefor-
mální (šedá) ekonomika zahrnuje všechny ekonomické aktivity, které nějakým způsobem po-
rušují legislativu či formálně stanovená pravidla dané země. (Hora, 2008:132) 

Ve výzkumu Hory (2008:133) deklarovala nějakou formu, většinou příležitostné, práce v 
šedé ekonomice minimálně pětina nezaměstnaných. Dále Hora uvádí (2008:135), že v šedé 
ekonomice pracují často lidé, kteří na tom nejsou ekonomicky dobře, např. lidé jinak zcela 
závislí na sociálních dávkách. Nejčastější formou práce v šedé ekonomice, je práce takové 
povahy, která by ve většině případů nemohla pravděpodobně sama o sobě stačit k zajištění 
obživy. Jde o takovou práci, která nemůže být dlouhodobou alternativou k formálnímu za-
městnání. Je to práce na samém okraji pracovního trhu, na místech, která by pravděpodobně 
trvaleji pracovní příležitost nevznikla. Někdy se dokonce jedná, uvádí Hora (2008:135) o ak-
tivity pouze s materiální odměnou, jako je např. šití oděvů pro sousedy a známé nebo práci 
v prodeji potravin s odměnou v naturální formě, případně práce v zemědělství s naturální od-
měnou. Hora (2008:133) uvádí, že řada těchto šedých zaměstnání by za běžných pracovních 
podmínek zcela jistě nevznikla, protože jejich jedinou výhodou je to, že nejsou zdaněná. Po-
kud by zdaněná byla, tak by svojí kvalitou nemohla zaměstnáním na formálním trhu práce 
konkurovat.  

Sirovátka (2000:185-186) hovoří o paradoxu, kdy systém sociální ochrany přes svou evi-
dentní materiální nedostatečnost, např. pro pokrytí předmětů dlouhodobé spotřeby, nepůsobí z 
hlediska modelu racionální volby pobídkově, protože řada klientů v něm dlouhodobě setrvává 
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nebo se do něj vrací. Významným aspektem souvisejícím s pobíráním sociálních dávek je te-
dy kromě jejich samotné výše také jejich relativní jistota v kontrastu proti nejistému a dočas-
nému uplatnění na trhu práce. Další aspektem je kvalita nabízené práce. Ačkoli obecná pra-
covní motivace je relativně vysoká, motivace k přijetí specifických zaměstnání může být vý-
razně nižší vzhledem k nabízeným podmínkám a okolnostem zvažovaného zaměstnání. Zů-
stává tedy problémem, jak omezit stigmatizující prvky systému sociální podpory, zachovat 
určitou sociální ochranu, zvláště dětí, a zároveň nezaměstnané motivovat, aby nezůstávali 
dlouhodobě závislými na sociálních dávkách. 

Z výzkumu Hory (2008:137) vyplývá, že pro sociálně vyloučené dlouhodobě nezaměstna-
né není někdy pracovní uplatnění alternativou, protože mnohdy taková možnost není vůbec 
dostupná nebo je dostupná pouze za podmínek, které jsou pro nezaměstnané nepřijatelné. V 
dalších případech je možnost jejich pracovního uplatnění spojena pouze s výraznou pomocí 
sociálních služeb. Celkově se podle Hory (2008:98) jeví, že systém sociální ochrany v podobě 
do roku 2006 dokázal ochránit dlouhodobě nezaměstnané před akutním rizikem chudoby. Zá-
roveň se ale nejedná o systém, který by dokázal nezaměstnaným přímo pomoci také v dalších 
oblastech jako je návrat do zaměstnání. 

 

4.3. Nepeněžité dávky na bydlení, příklad Velké Británie6 

Ve Velké Británii existuje možnost platit elektřinu a plyn formou předplacené služby. Zá-
kladem služby je inteligentní měřič spotřeby plynu / elektřiny. Ten funguje s předplacenou 
kartou, obdobou předplacené SIM karty pro mobilní telefony. Měřič ukazuje aktuální spotře-
bu energie a zůstatek kreditu v penězích a v hodinách. Zákazníci mají dobíjecí čipové karty, 
které si mohou dobít na mnoha místech, např. v trafikách, prodejnách potravin, supermarke-
tech a benzínkách. Většina z těchto míst má dlouhou otevírací dobu a mnohé jsou otevřeny 
sedm dní v týdnu. Další možností je koupit si kredit na každé poště nebo ho dobíjet online 
přes internet. Minimální částka dobití je 1 libra přes terminály v obchodech a 5 liber přes in-
ternet. 

Vložením karty do inteligentního elektroměru se do něj přenese kredit z karty. Elektroměr 
má nastavenou kritickou výši kreditu 1 libra. Pokud zůstatek kreditu poklesne pod tuto hodno-
tu, elektroměr začne pípat a žádat o dobití. Pokud není možné kredit okamžitě dobít, např. ví-
kend nebo noc, lze si vypůjčit tzv. pohotovostní kredit 5 liber, který lze později dobitím spla-
tit. Další minimální dobití kreditu tedy musí být ve výši 5 liber. Po vyčerpání pohotovostního 
kreditu je uživatel od energie odpojen a nedostane se tak do dluhu většího než 5 liber. 

Další zajímavou možností z hlediska sociálně slabých zákazníků je možnost splácení ne-
doplatku na energiích pomocí inteligentního měřiče. Nejdříve elektrárna s dlužníkem sjedná 
týdenní výši splátky. 1% týdenní platby je pak strženo z kreditu každých 101 minut. Při dluhu 
týdenní splátce 6 liber (182 Kč) se z kreditu odečte 6 pencí (18,2 Kč) každých 101 minut až 
do výše 182 Kč. Tímto způsobem se tedy zákazník elektrárny nedostává do většího prodlení 
se splácením dluhu, pokud samozřejmě nepřestane svůj elektroměr dobíjet úplně. Lze však 
předpokládat, že pokud je nucen kredit dobít aby mohl vůbec svítit a vařit, bude i jeho morál-
ka splácení nedoplatku lepší. Elektroměr dokonce ukazuje zbývající výši dluhu. V obchodních 
podmínkách British Gas je dokonce ustanovení, které umožňuje přejít k jinému dodavateli 

                                                 
6 Informace jsem čerpal ze stránek společnosti British Gas: htt-

ps://www.britishgas.co.uk/HelpAndAdvice/LookUp/ 
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energií i při stávajícím dluhu zákazníka v hodnotě menší než 500 liber (15150,- Kč) pokud je 
tento dluh splácen přes elektroměr.  

Cena předplacené energie je vypočítána jako průměr všech zálohově platících zákazníků 
ve všech regionech Velké Británie. Není tedy zásadně vyšší než cena zálohově placené ener-
gie a tento způsob plateb je využíván napříč všemi sociálními třídami ve Velké Británii.  

Další výhodou předplacené energie je, že elektroměr ukazuje okamžitou spotřebu energie a 
zákazník vidí, jakým tempem kredit ubývá. To by v praxi např. znamenalo, že v zimních mě-
sících, kdy je spotřeba energií vyšší, by bylo možné dávat příjemcům sociální podpory na kar-
tu vyšší kredit než v letních měsících. Také sociální situace typu narození dítěte nebo období 
školních prázdnin, které znamenají nárůst spotřeby energií, by bylo možné zohlednit ve výši 
kreditu přiděleného na kartu. Pro příjemce nepeněžitých sociálních dávek by takový způsob 
plateb za energie vytvářel větší tlak na úsporu energií v klíčových měsících. 

Tento systém má výhodu proti zálohovému systému plateb jak pro spotřebitele, tak pro do-
davatele. Pro spotřebitele je to jednak lepší přehled o aktuální spotřebě a také absence nutnosti 
zálohovat dodavatele zbytečně vysokou částkou ze svého rozpočtu. Pro dodavatele plynu to 
pak znamená zvláště předejití nedoplatků na energiích, které nemusí ze svých zákazníků 
zdlouhavě a nákladně vymáhat.   

Předejít zneužívání kreditu např. jeho přenecháním někomu za finanční úplatu by se dalo 
předcházet technickými prostředky. Jedním z nich je omezení doby platnosti kreditu. Dalším 
technických prostředkem může být omezení možnosti použít kredit pouze v daném elektromě-
ru příjemce dávek.  

4.4. sKarta jako alternativa nepeněžitých dávek v ČR 

Takzvaná sociální karta byla součástí sociální reformy z dílny bývalého ministra práce a 
sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09). Sociální karty začali příjemci dávek dostávat po-
stupně od léta 2012. Úřady práce měly do konce roku 2012 původně vydat karty pro všechny 
příjemce nepojistných sociálních dávek (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porod-
né, dávky pěstounské péče, pohřebné), podpory v nezaměstnanosti a pro zdravotně postižené - 
celkem zhruba 900 tisíc lidí. 

Oficiálním cílem projektu bylo ušetřit provozní výdaje při výplatě dávek, hlavně za slo-
ženky, poštovné a práci s hotovostí na úřadech a omezit zneužívání dávek. K placení měli po-
vinně sociální kartu používat jen ti příjemci dávek v hmotné nouzi, u nichž hrozilo nebezpečí 
zneužití těchto účelově omezených dávek na jiné než nejnutnější výdaje. S kartou nemělo být 
možné platit například v baru nebo herně.  

Jak vyplývá z mého výzkumu (viz. kapitola 6), někteří zadlužení lidé podlehli zmatečným 
informacím kolem projektu sKarta, kterých bylo více než dost. Jeden respondent mého vý-
zkumu např. odmítl sKartu hlavně ze strachu, že by jim sociální dávky na účtu sKarty mohla 
banka na příkaz exekutora zmrazit. I když tato informace není pravdivá, protože účty sKarty 
nepodléhají exekuci, je tato obava zřejmě mezi sociálně slabými rozšířená. Přitom proti její-
mu použití nemají principielně námitky a uvítali by ji, pokud by exekutoři neměli možnost 
zablokovat jim prostředky na základní živobytí.  

Projekt sKarty je podle mého mínění velmi nadějnou vlaštovkou v oblasti prevence předlu-
žení a ztráty bydlení, která by však potřebovala doladit a dotáhnout. V rozporu s původním 
návrhem totiž sKarta nebyla schopna zamezit zneužívání sociálních dávek. I když sKartou 
v herně nikdo přímo nezaplatí, nikdo mu nebrání v tom, aby dávky z sKarty vybral 
v bankomatu a naházel je do hracího automatu v hotovosti nebo si za ně koupil v supermarke-
tu alkohol.  
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II Praktická část 

5. Výzkumné cíle a otázky  
Cílem výzkumu je prozkoumat možnosti a limity nepeněžité podpory na bydlení ve vztahu 

k předluženým rodinám. Konkrétně prozkoumat, jestli a jaké ekonomické a sociální dopady 
by mohlo přinést zavedení nepeněžité podpory v oblasti bydlení, například formou poukázek 
na odběr energií. Dále je cílem prozkoumat, jak by nepeněžitou formu podpory přijímali pří-
jemci a poskytovatelé bydlení. 

 
Výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou možnosti a limity zavedení nepeněžitých forem podpory na bydlení 
ve vztahu k prevenci předlužení a ztráty bydlení?  

2. Jaké jsou možnosti a limity zavedení nepeněžitých forem podpory na bydlení 
ve vztahu k prevenci dalšího zadlužování již předlužených? Jaké pozitivní do-
pady mohou mít na životní situaci zadlužených? 

3. Jak by nepeněžitou formu podpory na bydlení přijímali její příjemci a posky-
tovatelé bydlení? 

 

5 Metodologie 
 

5.1. Metoda sběru dat 

Vzhledem k tomu, že výzkumným cílem bylo prozkoumání a hlubší porozumění problema-
tice předlužení a ztráty bydlení, uplatnil jsem kvalitativní metody výzkumu. Jako kvalitativní 
metodu sběru dat jsem zvolil polostrukturovaný rozhovor, který lze definovat jako nestandar-
dizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem za pomoci ně-
kolika otevřených otázek. Prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru jsou zkoumáni 
členové určitého prostředí nebo určité specifické sociální skupiny a za pomoci otevřených 
otázek může badatel porozumět pohledu jiných lidí, aniž by jejich pohled omezoval výběrem 
otázek. Síla kvalitativních metod sběru dat spočívá v tom, že jsou přirozeně uspořádaná, popi-
sující každodenní činnost. Vyznačuje se lokální zakotveností, přičemž kontext dění událostí 
od nich není oddělen. Měla by být bohatá a holistická a popisovat podrobnosti případu za del-
ší časový interval. Polostrukturovaný rozhovor umožňuje respondentovi ukázat své zcela sub-
jektivní pohledy a názory a lze si ověřit, zda respondent otázkám rozuměl. (Hendl, 2005:76) 
Na rozdíl např. od strukturovaného rozhovoru mi polostrukturovaný rozhovor umožnil „vol-
nost přizpůsobovat formulace otázek podle situace“ (Hendl, 2005:174) a dal mi prostor 
k otevření dalších důležitých témat k problému. Umožnil mi zachytit výpovědi a slova v při-
rozené podobě, což je jeden ze základních principů kvalitativního výzkumu. 
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5.2. Výběr respondentů a průběh sběru dat 

Jak uvádí Škvaříček (2007:73), cílem výběru vzorků v kvalitativním výzkumu není, aby 
reprezentoval určitou populaci, ale určitý problém. Není tedy konstruován náhodně, ale teore-
ticky a záměrně je vytvářen s ohledem na zkoumanou problematiku. Při výběru respondentů 
jsem se snažil brát v potaz všechny klíčové aktéry v problematice dluhů a bydlení. Jsou to 
jednak samotní předlužení lidé, kteří bydlení ztratili nebo jsou ztrátou bydlení ohroženi. Dále 
jsou to sociální pracovníci pracující s klienty z této skupiny. A nakonec jsou to i majitelé ne-
movitostí, kteří pronajímají byty osobám z této skupiny. 

Sběr dat se uskutečnil v období květen až červen 2013 převážně v Brně v lokalitě ohrožené 
sociálním vyloučením Zábrdovice. Se souhlasem respondentů byly jednotlivé rozhovory na-
hrány na diktafon a následně zpracovány do textové podoby. Při zpracovávání byla zachová-
vána anonymita jednotlivých respondentů a veškeré dotazování probíhalo v rámci etických 
zásad, vycházejících z předpokladu, že výzkum nesmí v žádném případě jakkoliv ohrozit na-
tož poškodit zkoumané jedince fyzicky, psychicky, sociálně nebo jinak. (Reichel, 2009:177)  

Při samotných rozhovorech jsem v souladu s použitou metodologií soubor otázek flexibil-
ně rozšiřoval o doplňující otázky s cílem získat detailní a komplexní informace o studovaném 
jevu. Cíl a záměr rozhovoru však byl stanoven pevně předem danou strukturou, která vychá-
zela z teoretické části práce a je uvedena v příloze kap. 10. 

5.3. Struktura rozhovoru pro p ředlužené 

U předlužených jsem nejprve zkoumal širší sociální situaci klienta s důrazem na jeho byto-
vou a finanční situaci. Dále jsem se otázkami snažil postihnout vývoj a okolnosti klientova 
zadlužení v čase. Zaměřil jsem se také na otázky zkoumající klientovu finanční gramotnost 
v praktické rovině a dále na způsob jakým hospodaří s finanční hotovostí ať už pochází ze so-
ciálních transferů nebo jiných příjmů. Snažil jsem se prozkoumat potíže, které klient má se 
získáváním dávek na bydlení a pravidelnými platbami na bydlení, nájmu a energií. Nakonec 
jsem také zkoumal, jak by klient přijal dávky nepeněžité místo peněžitých a jak by si dokázal 
představit jejich možné výhody a nevýhody a vliv na svou bytovou a finanční situaci. 

Podrobná struktura je v příloze kap. 11.1. 

5.4. Struktura rozhovoru pro sociální pracovníky 

Během rozhovoru byli soc. pracovníci nejprve seznámeni s relevantními teoretickými po-
znatky, které uvádím v teoretické části. Zkoumal jsem jaké dluhy a krizové sociální události 
mají nebo nemají vliv na ztrátu bydlení. A na základě nejběžnějších známých příčin předluže-
ní jsem kladl otázky směřující k možné prevenci ztráty bydlení. Také jsem, zkoumal jak vidí 
schopnost svého sociálního zařízení „konkurovat“ jiným možnostem nízkoprahového ubyto-
vání, zvláště ubytoven. V ní hrají roli především sociální transfery a cílové místo, kde tyto 
transfery končí. Nakonec jsem soc. pracovníkům představil systém předplacených karet na 
energie a snažil jsem se společně s nimi postihnout jeho výhody a nevýhody.  

Podrobná struktura je v příloze kap. 11.2. 

5.5. Struktura rozhovoru pro majitele nemovitostí 

Od rozhovorů s majiteli nemovitostí jsem očekával hlavně pohled „z druhé strany“ na pro-
blematiku ztráty bydlení. Měl jsem za cíl bavit se s nimi o jejich potížích s nájemníky, zvláště 
s vybíráním nájmu, placením energií a placením kaucí. Chtěl jsem se také podrobněji vyptat 
na jejich názor na příčiny neplacení. Očekával jsem, že se nemusí detailně orientovat 
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v problému sociálních transferů na bydlení a tak jsem jim během rozhovoru chtěl podrobněji 
vysvětlit tuto problematiku. Na základě toho jsem chtěl položil otázku ohledně možných pozi-
tiv a negativ změny peněžních dávek na dávky nepeněžní. Nakonec jsem se ptal na jejich 
ochotu podílet se na této změně.   

Podrobná struktura je v příloze kap. 11.3. 

6. Realizace výzkumu 
6.1. Předlužení 

Výběr předlužených respondentů byl záměrně orientovaný na předlužené obyvatele lokali-
ty ohrožené sociálním vyloučením Brno Zábrdovice. Jednalo se ve všech případech o uživate-
le sociálních služeb v dané lokalitě, zejména služeb IQ Roma Servis a sociálně právní porad-
ny na ul. Bratislavská. Všichni respondenti měli v současnosti nebo v minulosti dluhy na byd-
lení a další dluhy u jednoho a více věřitelů. 

Jména osob byla v následujících kapitolách kvůli zachování anonymity změněna. 
 

6.1.1. Rozhovor č.1, Honza 
Bytová situace klienta, jeho měsíční příjmy, finanční gramotnost a zvyky v zacházení 

s penězi v hotovosti 
Honza bydlí společně s manželkou na ubytovně mimo centrum Brna. Je mu 55 let a je vy-

učený. Nájemní bydlení ztratil před půl rokem a dluhy v tom hrály svou roli. Manželka Honzy 
je držitelkou průkazu ZTP/P kvůli zrakovému handicapu a momentálně žádá o příspěvek na 
péči. Žádala v minulosti i o umístění do ústav pro zrakově postižené, ale protože by tam ne-
mohl jít manžel s ní, nešla tam. Co se týká jejich situace s bydlením, žádá také o byt pro zra-
kově postižené a doufá, že by to vyřešilo jejich situace s bydlením. Pro vyřizování věcí na 
úřadech, kterým nerozumí, využívají služeb IQ Roma Servis, hlavně pro jednání se sociálním 
úřadem ohledně jejich nároků a práv a vyplnění formulářů pro žádost o sociální dávky. Také 
již v minulosti podávali přes IQ Roma Servis stížnost na úřednici, která s ním jednala jinak 
než by měla. Doslova Honza uvádí: „Když mám dojem, že se nějak nadřazuje.“ 

Měsíční příjmy jejich domácnosti se skládají z invalidního důchodu Honzy a invalidního 
důchodu jeho ženy v celkové výši 12400,- Kč. Na příspěvek na bydlení ani doplatek na byd-
lení ani doplatek na živobytí nemají nárok. Sezónně si Honza najde brigádu a přilepší si ke 
svému důchodu. Říká však, že poslední dobou už soukromníci mají strach zaměstnávat na 
černo, protože jsou za to pokuty a když se stane úraz na stavbě, tak se nedoplatí. 

Nájemní smlouvu na ubytovně nemají a protože ubytovací smlouva je dostatečně nechrání, 
mají strach, že je majitel může kdykoliv vyhodit „na hodinu“. Na druhou stranu jim vyhovuje, 
že na ubytovně platí měsíčně částku 6500,- za jeden pokoj o výměře 16 m2 včetně všech slu-
žeb a nic nedoplácí v ročních zúčtováních. To považují za hlavní výhodu oproti nájemnímu 
bydlení. Ze zbývající částky 5900,- Kč pak jsou schopni žít. Oba dva kouří, alkohol nepijí. 

V rozhovoru mi klient poskytl ještě další údaje o bydlení na ubytovnách. Za pokoj  25 m2 
by platil 7900,-, za pokoj o výměře 9 m2 4800,- Kč. Na jiné ubytovně v Brně zná případ, kdy 
rodina se 4 dětmi bydlí v pokoji 16 m2 a majitel jim účtuje nájem ve výši 14 000,- Kč, který 
sociální úřad proplácí. Zákon totiž umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimeč-
ných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který 
využívá jinou než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po 
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zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákla-
dů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. 

 
Jak zachází s peněžitými soc. dávkami na bydlení? Pokud mu vznikl dluh na bydlení, 

jak ho splácel? 
V nájemním bydlení se jim totiž stalo, že přišli o příspěvek na bydlení, protože nezaplatili 

nájem a energie. Naposledy se jim stalo to, že přišel roční nedoplatek za elektřinu ve výši 
15000,- Kč a ten nebyli schopní zaplatit. Majitel se rozhodl jim neprodloužit nájemní smlou-
vu na další rok. Za to období jim tam vznikl dluh na nájmu. Honza se na majitele hněvá, pro-
tože kdyby jim smlouvu prodloužil, zaplatil by mu dluh z příspěvku na bydlení. Poslední ne-
splacené faktury za elektřinu a za plyn jim totiž byly zpětně proplaceny z příspěvku na bydle-
ní.  

Honza říká: „Když ti přijde doplatek 15 000,- za elektřinu tak to nezaplatíš. Když máš svůj 
byt, tak když nezaplatíš nájem, tak nedostaneš příspěvek na bydlení. Takže po matematické 
stránce je to lepší na ubytovně, ale připadáš si jak v kriminále.“ a dodává že: „Možná někomu 
to vyhovuje, ale většina lidí tady, kdyby mohli vrátit čas a měli práci, tak by si vybrali spíš 
práci a byt.“ Z jeho slov vyplývá, že se svou situací není spokojený, ale možnosti řešení 
vzhledem ke zdravotnímu stavu sebe i svojí ženy hledá především v sociálním zabezpečení ze 
strany státu. Při stěhování z nájemního bytu na ubytovnu si zvykal 3 měsíce na kulturu bydle-
ní na ubytovně. Na ubytovně se setkává převážně s lidmi, kteří padli do dluhů, ztratili zaměst-
nání a nemohli splácet úvěry ani nájem. I když je to jedna z nejčistších ubytoven v Brně, sem 
tam se vyskytne že lidi, kteří přicházejí z ulice jsou zavšivení a chvíli jim trvá, než se toho 
zbaví. Mezitím se nákaza rozleze po celé ubytovně.  

Lidé na ubytovně, podle slov Honzy, se nechtějí vracet do minulosti a ke zraněním, která 
mají v sobě. Stydí se a mají vztek. Často si myslí, že to nebylo jejich vinou, že takhle skončili. 
Honza dodává: „Ani na kuřárně se o tom nikdo nebaví, je to tabu. Tady jsme všichni jak na 
Titaniku.“ Honza má strach z majitele ubytovny a nechce rozhodně být identifikován. Podle 
jeho slov ostatní lidé na ubytovně nechtějí o těchto problémech mluvit. Nakonec dodává: 
„Dnes, kdybych to mohl vrátit zpět, zůstal bych v nájemním bytě za každou cenu.“ 

 
Nepeněžité dávky na bydlení. Jak by se v nich klient cítil? Jaká vidí rizika plynoucí z 

jejich zavedení? 
Honza zná systém předplacených karet na energie od známých z Anglie. Podle něj  by tady 

ten systém taky fungoval. Říká, že si dokáže představit systém, ve kterém by nájem převádí 
sociální úřad přímo na konto majitele bytu, na jídlo by dostával poukázky a s nimi chodil na-
kupovat potraviny a hotové peníze by do rukou vůbec nedostal.  

Na otázku, jestli by to bylo lepší než teď, uvádí: „Než si na to zvykneš, vznikne menší 
chaos. Ale jakmile bychom si na to zvykli, tak si myslím, že bychom to dokonce uvítali. Ob-
zvlášť my Romové, protože by se nepoukazovalo - vy cikáni neplatíte nájmy a elektřinu - a už 
by ve společnosti nevznikaly antisemitské nálady, že cikáni mají byty a nikdo je netrestá.“ 
Honza si také myslí, že to lidi učí hospodařit, když mají něco hmatatelného v ruce. Myslí si, 
že by stát ušetřil a šlo by to do miliard. Myslí si, že je rozhodně lepší, pokud příspěvek na 
bydlení posílá úřad přímo majiteli bytu. Kdyby totiž lidé na ubytovně dostali peníze na nájem 
do ruky, tak by je hned prochlastali a skončili by zase na ulici. 

Manželce Honzy nabízeli na sociálním úřadě sKartu, ale odmítla to. Hlavně ze strachu, že 
by jim dávky na ní mohla banka na příkaz exekutora zmrazit. I když tato informace není 
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pravdivá, protože účty sKarty nepodléhají exekuci, je tato obava zřejmě mezi sociálně slabý-
mi rozšířená. Přitom proti jejímu použití nemají principielně námitky a uvítali by ji, pokud by 
exekutoři neměli možnost zablokovat jim prostředky na základní živobytí.  

Na otázku podvodů s poukázkami Honza odpovídá: „Dejme tomu že by to šlo, ale musel 
by být zapojený majitel ubytovny. Kdyby s tím majitel ubytovny souhlasil, tak by to šlo. 
Dejme tomu bych mu dal 300,- Kč. V současné době jsou největší lichváři ti, co vlastní uby-
tovny. Je to nejlepší byznys a stát jim nahrává. Kdyby stát zachytil už od začátku rodiny, které 
dluží jeden nebo dva nájmy a snažil by se jim nějak finančně pomoct, tak by ušetřil milióny.“ 

 
Jaká je příčina a prognóza klientova zadlužení? Jaký je potenciál k vybřednutí z dlu-

hu? 
„U banky máme tolik dluhů“, říká Honza, „ale jsou zaviněné státem. Vzali jsme si úvěry, 

spláceli, přišli o práci a neměli z čeho platit. Koupili jsme si za ně nábytek.“ Dále v minulosti 
vychovávali syna svojí vzdálenější příbuzné, a protože nebyli právně jeho opatrovníci, nebrali 
na něj dlouho žádné příspěvky. Další sociální událostí byl Honzova ztráta práce, kdy neměl 
více než 2 roky stálý příjem. Protože neměli úspory, museli se zadlužit. Nejdříve v rodině, ale 
potom i u banky. Také se museli zadlužit kvůli pohřbu manželčina otce.  

Žádný účet s úsporami nemají, ani by ho nechtěli. 
 

Zdroje pro řešení své situace s bydlením. Jak vidí klient svoje šance vrátit se zpět do 
nájemního bydlení? Jak k tomu může přispět nepeněžitá pomoc? 

„V nájemním bytě to máš lepší, ale když na to nemáš, nemůžeš bydlet v nájemním bytě.“ 
říká Honza. Momentálně nejsou schopní se přestěhovat do nájemního bytu, pokud by chtěl 
někdo normální kauci. Ale pokud by jim někdo dal např. nájem 5000,- a kauci by bylo možné 
postupně splatit, tak bychom toho byli schopní. Teoreticky bychom se mohli nastěhovat, ale 
neměli bychom na čem spát. Nemáme nábytek, všechno jsme museli nechat v posledním bytě. 
Vzhledem k tomu, že jsme důchodci a máme příjem, nemáme možnost dostat ani korunu, pro-
tože náš důchod je v normě.  

Problém by byl s elektřinou. Máme tam dluh a ten nedoplatek za elektřinu bychom neza-
platili a oni by nás odpojili. A rostlo by penále. V okamžiku, kdy bychom chtěli nájemní byt, 
museli bychom nejdříve splatit dluh za elektřinu, až by nás znovu zapojili. Tady jsme bezpeč-
nější. I kdyby majitel zdražil nájem na 10000,- šli bychom na sociální úřad a oni by to museli 
doplatit do živ. minima. 

 
6.1.2. Rozhovor č. 2, Marek 

Bytová situace klienta, jeho měsíční příjmy, finanční gramotnost a zvyky v zacházení 
s penězi v hotovosti 

Případ Marka není typický a tvoří výjimku mezi respondenty z řad předlužených. I když je 
Rom a žije dlouhodobě v sociálně vyloučené lokalitě a ztratil v nedávné době bydlení, jeho si-
tuace není typická. Marek má 58 let, má střední školu a celý život pracoval ve stálém zaměst-
naneckém poměru. Jeho výpověď zde však uvádím a je pro mou práci velmi přínosná, protože 
Marek zná velmi dobře toto prostředí. 

Ke ztrátě bydlení v případě Marka nevedly dluhy, ale  neopatrnost v právních krocích, kte-
ré učinil. Byl podveden člověkem, který mu za úplatu přenechal státní byt k bydlení. Sám ma-
jitel však neplatil nájem a i když Marek nájem řádně platil. Spor o dlužné nájemné došel až 
k exekuci a odebrání dekretu na státní byt, ve kterém Marek bydlel dva roky. Jednoho odpo-
ledne se vrátil z práce domů a zjistil, že byt je zaplombovaný úřední pečetí. I když majitel by-
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tu byl dva měsíce dopředu varován, že mu bude zamezen přístup do bytu, Marka o tom nein-
formoval. Soudní spor o dlužné nájemné se přitom táhl více než jeden a půl roku před zame-
zením přístupu do bytu. Více než rok před podáním žaloby držitel dekretu na státní byt tento 
byt pronajímal třetím osobám a vybíral od nich nájemné. Sám však nájemné neplatil. Je třeba 
v tomto případě uznat, že ne všechny exekuce probíhají bezohledně. V tomto případě exeku-
tor vyšel Markovi vstříc a umožnil mu alespoň vzít si z bytu svoje osobní věci, i když to ne-
byla jeho povinnost. Bylo to v zimním období a jenom díky půjčce od přátel mohl Marek i se 
svou rodinou získat jiné bydlení. Pokud by neměl tuto možnost, nezbylo by mu nic jiného než 
sáhnout po rychlé a drahé finanční hotovosti ve formě rychlé půjčky. 

Momentálně Marek bydlí se ženou a šestiletým synem na ubytovně blízko centra Brna. Po-
ložil jsem mu otázku, jakou udělal chybu v případě ztráty předchozího bydlení. Odpověděl, že 
udělal chybu v tom, že si neověřil, že byt do kterého se stěhuje je zadlužený. Dále také byl 
ochotný bydlet bez nájemní smlouvy, i když měl smlouvu o ubytování potvrzenou notářem. 
Je zřejmé, že Marek si uvědomuje svoje chyby a výhody bydlení v nájemním bytě oproti uby-
tovně. Také si uvědomuje výhody státního bytu a snaží se získat městský byt s regulovaným 
nájemným. Žádost o městský byt k rekonstrukci má podanou již několik let. Nicméně uby-
tovna na které teď aktuálně bydlí je určena k demolici a Marek si musí během léta najít nové 
bydlení.  

Příjem Marka momentálně sestává z nemocenské ve výši 7600,- Kč, protože je v důsledku 
pracovního úrazu dlouhodobě nemocný. Zaměstnán byl jako slévač a jeho plat činil mezi 
12 000 až 13 000 Kč čistého. Manželka v minulosti také pracovala, ale nyní nepracuje. Mo-
mentálně pobírá  příspěvek na živobytí 4800,- Kč a příspěvek na bydlení 6000,- Kč. Celkem 
tedy jejich rodinný rozpočet činí 18400,- Kč.  

 
Jak zachází s peněžitými soc. dávkami na bydlení? Pokud mu vznikl dluh na bydlení, 

jak ho splácel? 
Marek aktuálně nemá dluh na bydlení. V minulosti dostal roční nedoplatek elektřiny 

12 000,- v důsledku topení elektrickým topením na elektřinu, který řešil standardní cestou a 
domluvil si splátky na energie u EONu, které řádně splatil. Z vlastní skutečnosti ví, že se lze 
na splátkách s elektrárnou rozumně domluvit. Vzhledem k tomu, že řádně platí nájem, pobírá 
jejich rodina příspěvek na bydlení a lze očekávat, že i v novém nájemním bytě budou schopni 
na tento příspěvek dosáhnout.  

 
Nepeněžité dávky na bydlení. Jak by se v nich klient cítil? Jaká vidí rizika plynoucí z 

jejich zavedení? 
„V České republice“, říká Marek, „by pomohlo to, kdyby sociální dávky byly zohledněné 

vzhledem k bydlení a sociální nouzi. Kolikrát dochází k tomu, že někomu dají plnou dávku, 
ale jsou lidé, kteří neznají zákony a kam se obrátit v nouzi a nedokážou tyto dávky získat.“ To 
vede podle jeho názoru k tomu, že když dotčený dostane zprávu o ukončení bydlení a nastane 
nouzová situace s hledáním nového bydlení, tak použije dostupné dávky na základní životní 
potřeby a ne na bydlení. Tím lidé ztrácejí další možnost čerpat příspěvky na bydlení a ztrácejí 
tak bydlení nenávratně. 

Další problém dle Marka spočívá v tom, že peníze na bydlení nejsou použity na bydlení, 
ale na něco jiného. Většina lidí si neuvědomuje, že když použije peníze na automaty, drogy a 
alkohol, tak okrádají svoje děti, říká Marek. Nakonec nedostanou žádný příspěvek a to jsou 
začátky jejich neštěstí, dodává. Když potom dostanou životní minimum, tak už si tak leda 
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mohou sednout s igelitkou v parku na lavičku. Těmito slovy tedy popisuje tu skutečnost, že 
když někdo ztratí příspěvek na bydlení je velmi těžké se dostat zpátky do nájemního bydlení. 

Na otázku jak by se to dalo změnit, odpovídá Marek, že by se stát měl domluvit s realitní 
kanceláří, domovníkem nebo majitelem domu a posílat peníze na jeho účet, aby lidé byli krytí 
alespoň s bydlením. Jeden z hlavních problémů spočívá podle Marka v tom, že sociálně slabí 
dostanou peníze na ruku hotově, ale neumí s nimi hospodařit. „Čím více jsou sociální dávky 
vázané na danou věc, tím je to lepší“, říká Marek. Tzn. že peníze na bydlení musí jít na nájem 
a energie, peníze na jídlo musí jít na jídlo, peníze na děti, musí jít na péči o děti atd. Marek si 
myslí, že systém poukázek a karet je lepší než peníze v hotovosti. Takto by to mělo být pro li-
di, který jsou v tíživé životní situaci a na sociálních dávkách. Sám by se vůbec necítil špatně, 
kdyby sociální úřad posílal peníze přímo na účet majitele bytu a na elektrárnu. „Ty peníze, 
které dostanu k živobytí, to už je jiný problém. Hlavní je ale to, abych nepřišel o bydlení a 
energie.“ dodává Marek.  

Dále si Marek myslí, že právě zálohy na energie jsou postavené špatně. Ohledně otázky 
podvodů s kreditem na elektřinu a plyn si Marek myslí, že kdybychom v Česku měli podobný 
systém jako v Anglii, tak se s těmito kartami obchodovat nebude. „Každý přece chce svítit a 
každý chce bydlet.“ říká Marek. „Čím více lidé mají něco hmatatelného v ruce, tím lépe s tím 
umí zacházet.“ říká a dodává: „Když ale přijdou peníze, tak si je neumí rozdělit tak, aby 
s nimi vyšli. Když si to musí rozdělit na všechny strany, tak je to pro ně těžké.“ Líbí se mu 
potom ochranná funkce karet na energie, protože s ní nelze jít do automatu, do hospody nebo 
si koupit drogy. Myslí si, že tento systém by nutil lidi šetřit s energiemi. 

 
Jaká je příčina a prognóza klientova zadlužení? Jaký je potenciál k vybřednutí z dlu-

hu? 
Marek nemá žádné větší dluhy a svoje závazky je schopen pravidelně plnit. 
 
Zdroje pro řešení své situace s bydlením. Jak vidí klient svoje šance vrátit se zpět do 

nájemního bydlení? Jak k tomu může přispět nepeněžitá pomoc? 
Jak jsem psal na začátku Marek není typický případ předlužené rodiny. Nicméně, aby si 

mohl dovolit zaplatit kauci na nový nájemní byt ve výši 14000,- Kč, musel si vypůjčit. Na-
štěstí jeho sociální síť sahá do církve, mezi lidi z jiné sociální vrstvy a tam si byl schopen vy-
půjčit a nemusel se tak rizikově zadlužit. Je přitom vděčný za takovou částku, protože běžně 
kauce ve městě Brně v jeho lokalitě činí dle jeho výpovědi až 35 000,- 

 
 

6.1.3. Rozhovor č.3, Kamila 
Bytová situace klienta, jeho měsíční příjmy, finanční gramotnost a zvyky v zacházení 

s penězi v hotovosti 
Kamila má 45 let a základní vzdělání. Bydlí s manželem, dcerou v pubertě a matkou 

v městském bytě a pobírá 7 300,- příspěvek na bydlení. Další příjmy její rodiny jsou příspě-
vek na péči na zdravotně postiženou dceru – 3 000,-, zaměstnání na částečný úvazek – 3 500,- 
a příspěvek. Náklady na byt jsou 10 000,- Kč. Většinou nemá roční nedoplatky na plynu a 
elektřině, letos jí vraceli 5 000,- Kč, ale tuto částku jí zase strhli z příplatku na bydlení. Ale 
snažila se ho mít vždy, když to bylo možné. Manžel Kamily je dlouhodobě nezaměstnaný a 
vylepšuje jejich rodinný rozpočet příležitostnou prací na šedém trhu práce. Sociální úřad jím 
tedy doplácí na životní minimum. 
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Další náklady jejich rodiny obnáší splátky půjček ve výši 1 300,- Kč. Na potravinách utratí 
měsíčně cca 2 500,- Kč. Manžel kouří, ale pouze 6 až 7 cigaret denně. Na dopravě neutratí 
skoro nic, protože nejčastěji cestuje se svou ZTP/P dcerou, předplatní jízdenku na MHD ne-
má. Za oblečení utratí minimálně, neví přesně kolik. Na divadlo, kino a jinou kulturu nezbý-
vají peníze žádné.  

Co se týká přehledu elektrických spotřebičů v její domácnosti, Kamila uvedla, že největší 
spotřebu má internet a televize. To však není moc přesný odhad, protože doma má pračku, 
bojler i rychlovarnou konvici. Vaří a topí plynem. 

Formuláře kvůli sociálním dávkám na bydlení a péči o její postiženou dceru vyřizovala 
vždy úspěšně sama. Na IQ Roma servis se obrátila pouze ohledně exekucí na spotřební úvěr. 

 
Jak zachází s peněžitými soc. dávkami na bydlení? Pokud mu vznikl dluh na bydlení, 

jak ho splácel? 
Měla dluh na elektřině a plynu, ale na nájmu nikdy. To si vždy hlídala. Dluhy na energie 

vždy doplatila. Příspěvek na bydlení bere nepřetržitě 3 roky, předtím 3 roky nebrali a předtím 
brali 5 let. Na energiích jí vznikl dluh hlavně proto, že půjčila někomu z rodiny a ten jí peníze 
nevrátil. Na nájem si nikdy půjčovat nemusela, ale na energie ano. Nedoplatky na energie by-
ly vždy v rozmezí do 5 000,- Kč a  řešila je vždy půjčkou v rodině nebo domluvou splátkové-
ho kalendáře. Nebankovní půjčku si nikdy na bydlení brát nemusela. Spotřební půjčky si však 
brala na vybavení bytu, nábytek apod. Ty však vždy splatila. 

 
Nepeněžité dávky na bydlení. Jak by se v nich klient cítil? Jaká vidí rizika plynoucí z 

jejich zavedení? 
Dle názoru respondentky by to učilo lidi šetřit. Člověk by měl lepší přehled a věděl by, že 

za danou kartu uvaří, vyžehlí a může si svítit celý večer. Kdyby měla žeton a věděla by, že za 
něj vypere a pak že za něj může zbytek večera svítit. Lidi by si to museli rozmyslet, jestli bu-
dou nebo nebudou šetřit. „Já bych to brala, já osobně bych to brala. Ale nevím, jestli ti „Ro-
máci“ tady u nás by to chtěli. Myslím si, že neví co má jakou spotřebu v jejich domácnosti. 
Naučilo by to lidi regulovat si sami co je pro ně dobré. Takhle ti lidé prostě topí, svítí, přitápí 
si elektřinou, neplatí nic a nakonec se dostanou do dluhu.“ říká Kamila.  

Poukázky na potraviny jsou také podle Kamily lepší než hotovost, protože lidé za ně ne-
mohou nakoupit cigarety a alkohol. Kamila si nemyslí, že by se s poukázkami nějak obcho-
dovalo na černém trhu, ale podle jejího vyjádření: „Lidé přijdou na cokoliv.“ Lidé, kteří si ne-
umějí pohlídat pravidelné platby, by to určitě pomohlo, protože by nemohli dělat „blbosti“, 
hrát automaty. „Kdybych závislá na herních automatech, tak bych si to sama nechala udělat. 
Ale je fakt, že lidé, kteří jsou závislí tak nepřemýšlí.“ říká Kamila. „Lidé přišli o byt tak, že si 
to nepohlídali a brali všechno na lehkou váhu. Když ho ale ztratí, tak nejsou schopni získat ho 
zpět.“ uzavírá Kamila. Placení nájmu ze sociálního úřadu přímo na domovní správu považuje 
za nejlepší řešení pro lidi, kteří „neudrží korunu v kapse“. 
 

Jaká je příčina a prognóza klientova zadlužení? Jaký je potenciál k vybřednutí z dlu-
hu? 

Kamila má dluh na spotřební půjčce převyšující roční příjem jejich domácnosti, který je ve 
fázi exekuce. Je potřeba podotknout, že dluh jí vznikl v důsledku ručení za půjčku svého pří-
buzného. Sama není tak nezodpovědná a je jednoznačně v pozici oběti rodinných vztahů. 
Exekuce zatím nesáhla na její dávky státní sociální podpory, ale domluva s exekutorem neby-
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la snadná a zřejmě není trvalá, protože splátka na dluh je relativně malá vůči celé dlužné část-
ce, menší než 0,2%. Budoucnost je tedy pro ní nejistá. 

 
Zdroje pro řešení své situace s bydlením. Jak vidí klient svoje šance vrátit se zpět do 

nájemního bydlení? Jak k tomu může přispět nepeněžitá pomoc? 
Tato oblast nebylo v tomto případě relevantní. 

 
6.1.4. Rozhovor č. 4, Edita 

Bytová situace klienta, jeho měsíční příjmy, finanční gramotnost a zvyky v zacházení 
s penězi v hotovosti 

Edita bydlí sama v městském bytě 2+1. Edita má 50 let a má invalidní důchod. Edita má 
základní vzdělání a vychovala dvě dcery. Edita je momentálně bez zaměstnání, ale pracovala 
dříve jako uklízečka. Pobírá příspěvek na bydlení ve výši 6 600,- Kč, který jí pokryje výdaje 
na bydlení. Dále dostává životní minimum 4 500,- protože má cukrovku. Dále dostává 3 000,- 
Kč invalidní důchod. Edita splácí měsíčně splátku dluhu na nájem ve výši 3400,- a rychlou 
půjčku ve výši 1200,- měsíčně, kterou si musela vzít, aby neztratila příspěvek na bydlení. 
Kvůli tomu si vzala rychlou půjčku a zaplatila nájem, aby dostala doplatek na bydlení. Edita 
si velmi uvědomovala, že nechce ztratit městský byt a s pomocí IQ Roma Servisu podala žá-
dost o splátkový kalendář. Nejdelší doba splácení dluhu na nájem je 18 měsíců, což vychází 
na 3400,- měsíčně. Menší splátka bohužel není možná. 

Dříve u Edity bydlela její dcera a její otec, ale protože jí nepřispívali na bydlení, spíše na 
ně doplácela, tak už je nechce doma. 

Co se týká přehledu elektrických spotřebičů v její domácnosti, tak uvedla, že největší spo-
třebu má sporák, elektrická konvice a mikrovlnná trouba. Tento odhad dobře odpovídá vyba-
vení jejího bytu. Edita se snaží splácet dluhy, aby nepřišla o bydlení a nebyla odstřižena od 
energií, ale podle svých slov: „Jí chleba s máslem a omezuje léky, protože na ně nezbývá.“ IQ 
Roma Servis jí často poradil a pomohl v tíživé situaci.  

 
Jak zachází s peněžitými soc. dávkami na bydlení? Pokud mu vznikl dluh na bydlení, 

jak ho splácel? 
Dluh na nájmu Editě vznikl po ztrátě zaměstnání. Nepobírala v té době příspěvek na byd-

lení a bydlela u ní dcera s dětmi. Protože jejich sociální situace nebyla dobrá a dcera živila dě-
ti, dali přednost před zaplacením nájmu zaplacení potravin a péče o děti. Tím vznikl dluh na 
nájmu, který nebyla schopna dlouhodobě splácet. Až poté co se zaregistrovala k sociálním 
dávkám a vzala si rychlou půjčku, byla schopná dosáhnout na příspěvek na bydlení.  

Aktuálně přišel Editě nedoplatek na plyn ve výši 6 500,- Kč, který nemá z čeho zaplatit. 
Ani není schopná tuto částku splácet po částech.    

Další dluh vznikl v důsledku platby vody rozpočtem. Aktuálně přišel jí a ostatním nájem-
níkům 140 000,- Kč nedoplatek za vodu na 6 domácností. Je jasné, že doplácí na ostatní ná-
jemníky v domě. Podala odvolání proti tomuto nedoplatku. 

 
Nepeněžité dávky na bydlení. Jak by se v nich klient cítil? Jaká vidí rizika plynoucí z 

jejich zavedení? 
Zavedení karet nebo žetonů na energie by bylo vhodné jen pro lidi, kteří na to mají peníze. 

Kdyby takových jako já bylo víc, kteří si ze životního minima platí půjčky, nebylo by to dob-
ré. Nevím co by se stalo, kdyby mi sociální úřad nedal další žetony a zůstala bych bez ener-
gií? 
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 Ale myslím si, že asi ty žetony by byly dobrá věc. Nakonec by každý musel šetřit. Já vím 
že lidé nešetří. S elektrikou lidé nešetří a plynem taky ne. Otázkou je, co by se stalo se žetony, 
když zbydou? Myslím, jestli by mi příští měsíc dala sociální úřad o to míň, protože jsem je 
ušetřila? Myslím si, že by to lidé stoprocentně zneužívali. Co by se stalo když by někdo nešet-
řil a někdo ano? Ale kdyby se ty ušetřené poukázky daly směnit na úřadě, např. vyměnit zbylé 
poukázky na energie za poukázky na jídlo, tak by to bylo dobré.  

Kdyby mi měli dávat jenom na potraviny to, co mám teď na životní minimum, tak by to 
nebylo spravedlivé, protože potřebuji ještě peníze na jízdenky a na léky.  

 
Jaká je příčina a prognóza klientova zadlužení? Jaký je potenciál k vybřednutí z dlu-

hu? 
V současné situaci není prognóza dluhů Edity dobrá. Vzhledem k tomu, že musí platit 

splátky dluhu na nájmu, splátky spotřebního úvěru a nedoplatky na energiích jsou v prodlení, 
povede zřejmě tato situace k tomu, že Edita zůstane bez energií. Edita sama nevidí jinou cestu 
než podporu, kterou očekává od svojí dcery. Nicméně taková pomoc není vůbec jistá. 

 
Zdroje pro řešení své situace s bydlením. Jak vidí klient svoje šance vrátit se zpět do 

nájemního bydlení? Jak k tomu může přispět nepeněžitá pomoc? 
Tento okruh otázek zde není relevantní. 

 

6.2. Sociální pracovníci  

Sociální pracovníky jsem vybral s ohledem na jejich zkušenosti s dluhovou problematikou 
a problematikou bydlení. Zaměřil jsem se na azylové domy, tedy zařízení která mají zkuše-
nost s klienty, kteří ztratili bydlení. Při výběru zařízení jsem vycházel z dosavadních kontaktů, 
které jsem získal a snažil jsem se zohlednit lokalitu města Brna tak, aby odpovídala prostředí 
ve kterém se pohybovali moji respondenti z řad předlužených.  

 
6.2.1. Azylový dům pro jednotlivce, Mlýnská 25, Brno 

První rozhovor (rozhovor č. 5, viz. příloha kap. 10.) jsem uskutečnil v azylovém domě 
Armády Spásy ul. Mlýnská Brno. Azylový dům pro jednotlivce, Mlýnská 25, Brno, poskytuje 
na dobu určitou ubytování, stravu a sociální pomoc a podporu dospělým osobám bez přístřeší 
a ohroženým sociálním vyloučením. Ubytovací služby se dělí na noclehárnu, azylové bydlení 
a chráněné bydlení. Sociální podpora a pomoc je uskutečňována prostřednictvím individuál-
ního plánování s klíčovým pracovníkem a jejím cílem je dosáhnutí sociálního začlenění. Mi-
mo jiné zahrnuje i hospodaření s penězi a finanční gramotnost uživatelů. Kapacita azylového 
domu je 92 osob. Dům se nachází v oblasti, která je nedaleko lokality, ze které pochází re-
spondenti výzkumu, lokality ohrožené sociálním vyloučením Brno Zábrdovice.  

Respondentka mého výzkumu pracuje v tomto zařízení na vedoucí pozici a má sedmiletou 
zkušenost s prací s lidmi bez domova. Řeší s klienty také dluhovou problematiku. Má VŠ 
vzdělání v oboru sociální práce. 

 
Následující text není doslovným přepisem rozhovoru, ale jeho shrnutím. Rozhovor jsem 

vedl prostřednictvím předem připravených okruhů otázek (viz. příloha kap. 11.2) 
 

Jaké dávky pobírají Vaši klienti? Jak s nimi hospodaří?  
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AD v Brně bezprostředně po přijetí klientům vyřizuje doplatek na bydlení. Jejich snahou 
je, aby doplatek na bydlení byl vyplácen na jejich účet a ne přímo klientům. Většinou člověku 
v krizi doporučují, aby dal souhlas k posílání doplatku na bydlení na účet AD a většinou to 
tak klienti udělají. Azylové bydlení v jejich zařízení stojí 115,- Kč na noc, což dává v průměru 
3450,- Kč za měsíc, což odpovídá životnímu minimu. Pokud klient ještě navíc dostane pří-
spěvek na živobytí 3410,- Kč, tak doplatek na bydlení obvykle je ochoten nechat posílat na 
účet AD. 

V okamžiku kdy klienti dostanou dávku na složenku, velmi záleží na jednotlivci a jeho si-
tuaci jak s ní naloží. I pokud si klient uvědomuje, že by měl nejdříve zaplatit ubytování a po-
tom teprve použít zbytek peněz na živobytí, tak ze zkušenosti AD vyplývá, že více než 50% 
z nich doplatek na bydlení použije jinak. Např. s ním zaplatí staré dluhy, koupí si cigarety a 
nebo jdou hrát automaty. Respondentka uvádí, že klienti těžko chápou, že příspěvek na byd-
lení patří jejich zařízení. 

Z příběhů klientů AD vyplývá, že pokud v minulosti bydleli v nájmu, příspěvky a doplatky 
na bydlení často nepoužili na úhradu bydlení. I v těchto případech, myslí si respondentka, že 
je lepší, aby příspěvky na bydlení šly ze sociálního úřadu přímo na účet majitele bytu. Jinak 
prý totiž adresná dávka ztrácí smysl a podporuje sociální patologie. 

Pokud klient ubytovaný na azylovém bydlení nezaplatí 1 měsíc, podléhá jeho případ indi-
viduálnímu posouzení sociálního pracovníka. V odůvodněných případech může zůstat v AD i 
s dluhem, který však musí od dalšího měsíce splácet alespoň částkou 50,- Kč. Těmto klientům 
tedy AD vede „platební kartu“ a účet jejich dluhu. Pokud nastala krizová sociální situace, 
např. návrat z nemocnice nebo z vězení, existuje možnost klientovi jeden měsíční nájem od-
pustit.  

V rozhodování klientů hraje také roli roční období. V létě lze vydržet snadněji na nějaké 
chatce a klienti mají horší platební morálku. Nicméně si často neuvědomují, že při opuštění 
azylového domu ztratí doplatek na bydlení a že je to určitý proces než si ho po návratu mohou 
znovu obnovit. 

 
Jak je těžké pro Vaše klienty se dostat zpět do nájemního bydlení?  
Proces příchodu klienta do AD probíhá zhruba takto. AD má terénního pracovníka, který 

přivede klienta na denní centrum. Tam se ho ujme pracovník denního centra a sociální pra-
covnice, která mu vyřídí potřebné dávky, provede sociální šetření, např. jestli má klient ob-
čanský průkaz, aby se vůbec mohl registrovat na sociálním úřadě. Potom se klient může uby-
tovat na noclehárně. K tomu mu stačí jen příspěvek na živobytí. Pokud je na noclehárně déle, 
je mu vyřízen doplatek na bydlení, aby neprováděl tzv. „turistiku“. AD nechce doplatek na 
bydlení vyřizovat klientům, u kterých není jisté, že v AD chtějí zůstat déle. Doplatek na byd-
lení jako sociální dávka je pro AD problematická v tom, že každý klient nedostává stejnou 
částku. Mimo Brno, uvádí respondentka, není problém, aby sociální úřad proplatil celou dáv-
ku 3 565,- Kč. Nicméně v Brně se podle respondentky stává, že sociální pracovníci na úřadě 
dávky omezují, protože zřejmě chtějí klienty nějak motivovat k hledání obživy. 

Klient, který dostane doplatek na bydlení jde z noclehárny na azylový dům, kde může být 
po celý den. Po delší práci s klientem vedoucí k získání zaměstnání a jeho finanční odpověd-
nosti mu AD nabídne chráněné bydlení. V AD jsou k tomuto účelu garsonky, ve kterých kli-
ent dostane standardní nájemní smlouvu na 1 rok. Během tohoto roku je jeho úkolem naspořit 
si na nájemní byt ve městě. 

 
Jak by se dalo předejít tomu, aby lidé neztráceli bydlení?  
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Podle výpovědi respondentky se jedná o obecný problém ochrany státu před jakoukoliv 
formou extrémního zadlužení. Člověk, který nemá na bydlení, obvykle už na sobě má další 
dluhy, např. u dopravního podniku, na hypotéce, spotřební půjčku atd. Většinou má takových 
dluhů klient několik, což dává měsíčně tak velkou částku na splátky dluhů, že i po domluvě 
splátkové kalendáře (např. s EONem) není klient schopen splácet. Příčinou je podle respon-
dentky to, že stát nemá vytvořenou žádnou ochrannou brzdu před nebankovními společnost-
mi.  

V rychlých půjčkách se snadno nezorientuje ani člověk s průměrným vzděláním, uvádí re-
spondentka. Člověk v nouzi pak podepíše úplně cokoliv, protože potřebuje nutně peníze. Ne-
jedná se přitom zdaleka jenom o problém klientů AD. Ohrožení jsou např. i mladí absolventi 
škol, uvádí respondentka. Ke svému úspěchu na trhu práce dnes potřebují notebook, mobil a 
připojení na internet. Status je prý nastavený opravdu vysoko k tomu, aby člověk vůbec získal 
nějaké zaměstnání a neexistuje tady žádná záchranná brzda. Tímto způsobem, postupným za-
dlužováním, se situace klientů AD postupně zhoršovala, až vyvrcholila tím, že neměli ani na 
zaplacení bydlení.  

 
Jak začíná proces ztráty bydlení Vašich klientů?  
Začíná spotřebními úvěry. Většina klientů AD je sice naučená tomu, aby nejdříve platili 

střechu nad hlavou, ale dluhy nebo nenadálé sociální situace je zaženou do bodu, kdy musí 
začít přemýšlet o změně životní strategie, např. výměně svého bytu za byt menší. Často stačí, 
uvádí respondentka, že přijde nějaká tragédie v rodině, ztráta práce, úmrtí partnera nebo těžké 
onemocnění a příjem rodiny je rázem ohrožený a rodinné finance se sesypou jako domeček 
z karet. V další fázi potom dojde i na bydlení. Ze začátku se postižený člověk snaží situaci ně-
jak řešit, ale najednou se mu to vymkne z kontroly, uvádí respondentka. A potom stačí nepla-
tit jeden jediný dluh a má to fatální následky. 

Dále respondentka uvádí, že v dnešní době člověk musí být odolný proti konzumismu, aby 
byl schopen fungovat normálně. Reklamy všude nabízejí spotřební zboží, dárky, dovolené a to 
vše na rychlé půjčky. Půjčka je heslem dneška. Tyto rychlé půjčky pak ohrožují pevné platby 
v rodinných rozpočtech. Kdyby těchto půjček nebylo a existovala by pro ně záchranná brzda, 
uvádí respondentka, nebudou problémy s placením bydlení. Stále by sice byli lidé bez domo-
va kvůli nenadálým sociálním situacím, ale nemělo by to takový nárůst, jaký respondentka 
pozoruje v několika posledních letech. Zásadní problém rostoucích nákladů státu podle re-
spondentky netkví ve velikosti dávek, ale v tom, že přibývá zadlužených lidí. Ale o to se, 
podle jejích slov, nikdo ve státě nestará. 
 

Jaké je z Vašeho pohledu problém bydlení na ubytovnách?  
Stát by měl podporovat, aby lidé bydleli ve svém, uvádí respondentka. Bydlení na ubytov-

nách, podle respondentky, lidi absolutně nemotivuje ke změně. Kultura bydlení na ubytov-
nách v Brně totiž není horší než nájemní bydlení v některých lokalitách ohrožených soc. vy-
loučením v Brně. Ubytovaní na ubytovně se však o nic nestarají, svítí, bydlí, jedí a sociální 
úřad jim to platí z dávek hmotné nouze, tedy příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a 
mimořádné okamžité pomoci, uvádí respondentka.  

 
Jaké by byly přínosy a rizika plynoucí ze zavedení nepeněžitých soc. dávek?  
Předplacené karty na energie připadají respondentce jako výborný nápad, protože lidé ne-

umí hospodařit. Někdy za to ani nemohou, že si nedokážou udělat rozpočet peněz na měsíc. 
Podle názoru respondentky není taková tragédie nesvítit 14 dní, jako být pod mostem. I kdyby 
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byli příjemci těchto dávek potmě, neviděla by to jako problém. Oni zase tak hloupí nejsou, 
uvádí respondentka, a nutilo by je to přemýšlet. V současném systému plateb za energie 
nejsou nuceni přemýšlet a vždycky jim to nějak projde. Dopad nedoplatků za energie je dlou-
hý, a tito lidé potřebují pocítit okamžitý dopad svých rozhodnutí, např. odpojení proudu.  

Z hlediska prevence je zřejmé, že dluhové poradny na řešení současného stavu nestačí. Si-
tuace klientů dluhových poraden je často ve fázi, kdy už je pozdě. Řešením by bylo, aby stát 
nastavil od počátku taková ochranná opatření, např. s kartami na energie, tak, aby nepovolil 
velké zadlužení. Je to stejná prevence, uvádí respondentka, jako dát lidem šalinkartu, aby ne-
jezdili načerno. Pokud na ní stát dává lidem peníze, za které si šalinkartu stejně nekoupí, je to 
zbytečné. 

Co se týká nákladů na administrativu nepeněžitých soc. dávek, bylo by potřeba je srovnat 
se stávajícími náklady, uvádí respondentka. Náklady jsou i teď. Např. osoby s dětmi nelze ne-
chat bydlet na ulici a je nutné je ubytovat v azylovém domě. To je zatížení sociálního systé-
mu, uvádí respondentka. Je také potřeba vzít v potaz to, že vznikají další dluhy, z nichž věřite-
lé nic zpět nedostanou. Podle názoru respondentky je potřeba promyslet opatření, která by 
vedla k zastavení dluhů. Myslí si, že chránit bydlení tak, aby lidem zůstala střecha nad hlavou 
je opatření, které by se do budoucna určitě vyplatilo.  

 
6.2.2. Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi Slavíč 

Protože jsem se domníval, že situace ve velkém městě, Brně, se od situace na menším měs-
tě může odlišovat, oslovil jsem také azylový dům z menšího města. Druhý rozhovor se sociál-
ním pracovníkem (rozhovor č. 6, viz. příloha kap. 10) jsem uskutečnil v azylovém domě pro 
osamělé rodiče s dětmi Slavíč, jehož provozovatelem je o.s. ELIM Hranice. Azylový dům pro 
osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči poskytuje ubytování, podmínky pro přípravu stravy a po-
moc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientům 
bez domova. Cílovou skupinou jsou osamělí rodiče s nezletilými dětmi (případně zákonní zá-
stupci dětí) a těhotné ženy od 18-ti let, kteří jsou soběstační a z různých důvodů se ocitli bez 
přístřeší. Kapacita domu je 10 rodičů s dětmi na 10 čtyřlůžkových pokojích. 

Respondentkou mého výzkumu byla vedoucí pracovnice s dvouletou praxí na této pozici. 
Má VŠ vzdělání, ale ne v oblasti sociální práce. Řeší s klientkami azylového domu také dlu-
hovou problematiku. 

 
Následující text není doslovným přepisem rozhovoru, ale jeho shrnutím. Rozhovor jsem 

vedl prostřednictvím předem připravených okruhů otázek (viz. příloha kap. 11.2) 
 

Jaké dávky pobírají Vaši klienti? Jak s nimi hospodaří? 
Respondentka uvádí, že klienti jejich AD mají především příspěvek na živobytí. Doplatek 

na bydlení získávají až po třech měsících v AD. Záleží na tom, odkud přijdou. Pokud přijdou 
odněkud, kde měli pronájem a doplatek na bydlení už měli vyřízený, pouze se změní nájemní 
smlouva a sociální úřad jim vyplácí jinou částku, kterou přepočítá. Pokud přijde matka nebo 
rodič, tak dostane doplatek na bydlení až po třech měsících v AD. Nejhůře jsou na tom matky, 
kterým skončí mateřská dovolená, uvádí respondentka. To jsou nejhorší případy, protože mají 
7600,- Kč plus přídavek na dítě, takže nepobírají žádný doplatek na bydlení ani příspěvek na 
živobytí. Když potom klesne jejich příjem na 3 800,- Kč životního minima,  musejí v tom 
okamžiku čekat 3 měsíce, protože se vše počítá zpětně. AD se jim v takové situaci snaží zís-
kat pomoc na tři měsíce a spolupracuje při tom s charitou v Hranicích. Ta pomáhám matkám 
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s dětmi z tříkrálové sbírky. Matka tedy ze své mateřské zaplatí bydlení v AD a na živobytí jí 
přispěje Charita. 

Co se týká převodu doplatku na bydlení na účet AD, tak jako zařízení sociální péče AD 
podává žádost na sociální úřad a také žádá o informace o svých klientech. Zjišťuje tak, jaký 
doplatek na bydlení klient dostane. Potom AD požádá klienta o souhlas s převodem doplatku 
přímo na účet AD. Pokud klient nesouhlasí, doporučí mu AD jiné zařízení.   

 
Jak začíná proces ztráty bydlení Vašich klientů? 
Typickým klientem je člověk, který byl sociálně slabý, již před příchodem  do AD, uvádí 

respondentka. Jsou to Romské ženy, rozvedené nebo týrané ženy, babičky, které se starají o 
vnoučata. Bydlení ztratí často tak, že se rozejdou s partnerem nebo nestačí platit nájemné. Po-
kud mají doplatek na bydlení, tak nájem zaplatí, ale v momentě kdy podcení energie, tak na to 
nemají. Sociální úřad dříve někdy nedoplatky na energie doplácel, teď už to ale nedělá vůbec, 
uvádí respondentka. Sociální úřad platí zhruba 70% nájmu. Postižení tedy mohou zaplatit buď 
elektřinu nebo nájem. Z pohledu sociálního úřadu tak dojde ke zneužití příspěvku a na další 3 
měsíce nic nedostanou. Pokud tedy takto postižení hodně podcenili zálohy na energie, vede to 
v průměru po 8 měsících ke ztrátě bydlení, uvádí respondentka. 

Další příčinou neschopnosti platit energie jsou rodinné vztahy. Ty se projevují zvláště u 
občanů romské národnosti. Typicky přijdou o bydlení zodpovědní členové rodiny, kteří jsou 
využiti ostatními nezodpovědnými rodinnými příslušníky, kteří u nich v bytě spotřebovávají 
nadměrné množství energií. Často dluhy na bydlení vznikají, protože v jednom bytě bydlí pří-
liš mnoho lidí, uvádí respondentka. 

 
Jak by se dalo předejít tomu, aby lidé neztráceli bydlení?  
Spotřební úvěry, dle názoru respondentky, nejsou příčinou toho, že lidé ztratí bydlení. Spo-

třební dluhy zadluženým totiž neovlivňují sociální dávky. Sociální úřad se neptá na to, zda má 
žádající nějaké dluhy. Ale pokud by byly dávky ovlivněny tím, že mám někde dluhy, uvádí 
respondentka, tak by to bylo jiné. 

Hlavní příčinou ztráty bydlení jsou podle respondentky energie a zneužívání dávek. Gam-
blerství a závislost na alkoholu vede často ke ztrátě bydlení. Podle názoru respondentky by 
bylo potřeba udělat tato preventivní opatření: Doplatky na bydlení by měly jít do rukou prona-
jímatelů a ne přímo do rukou klientů. Mely by se zavést přednabité karty na energie nebo by 
platby za energie měly jít přímo na účet společnosti. Také vyjednávání splátkových kalendářů 
ze strany poskytovatelů energií je problematické, uvádí respondentka. Uvádí případ, kdy je-
jich klientovi, který měl přijít o byt kvůli energiím, nechtěla elektrárna rozložit dluh menší 
než 6 000,- Kč na splátky. Respondentka nedokáže pochopit záměr elektrárny, ale jeví se jí to 
tak, že sociálně slabé nutí k tomu, aby dlužili ještě více. Kdyby společnosti vyšli vstříc těm 
sociálně slabým, kteří jsou schopní splácet např. 300,- Kč měsíčně, uvádí respondentka, 
pomohlo by to. V opačném případě se lidé dostávají z bytů ven, protože v nich nemají topení, 
plyn a vodu. Dlužný nájem naproti tomu, dle slov respondentky, většinou není příčinou ztráty 
bydlení v městských bytech, kde splátkový kalendář není problém sjednat. 

 
Jaké by byly přínosy a rizika plynoucí ze zavedení nepeněžitých soc. dávek? 
Respondentka předpokládá, že v takovém systému by se kredit na energie odpočetl z pří-

spěvku na živobytí. Příspěvek na bydlení totiž energie nepokrývá. Myslí si však, že by došlo 
ke stejným věcem, jako teď. Na jednoho člověka, který by měl kartu na energie by přišel větší 
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počet lidí, stejně jako nyní, a energie by mu vyčerpal. Ve chvíli kdy zodpovědnému příjemci 
dávek přijde kompanie lidí na „návštěvu“, tak stejně bude v problémech, uvádí respondentka. 

Další problém vidí v tom, za jakých podmínek by kredit na energie byl poskytován. Zřejmě 
by ho příjemce dostal na základě toho, že bydlí v bytě, uvádí respondentka. Jenže v případě, 
že bude od energií, byť jen dočasně, odpojen, bude mít problém s OSPODem. Pokud nebude 
moci svítit a vařit, OSPOD mu odebere dítě. Respondentka si však dokáže představit řešení, 
kdy by dítě bylo odebráno na dohodu na jeden měsíc do klokánku a pak by se vrátilo.  

Jednou z alternativních forem vyplácení sociálních dávek je i sKarta, uvádí respondentka. 
Myslí si, že sKarta nedegradovalo sociálně slabé a nevadila jim tak, jako normálním lidem. 
Sociálně slabí měli jediný strach, a to byly exekuce dávek na účtu sKarty, uvádí respondentka. 
Další riziko sKarty vidí respondentka v tom, že sociálně slabí nejsou zvyklí mít bankovní 
účet, protože jsou všichni zvyklí na složenky.  

Co se týká systému poukázek a kupónů, respondentka si myslí, že by mohl fungovat. U 
romské komunity by však docházelo stále k tomu, že těm slabším by poukázku ukradli nebo 
by to svým „příbuzným“ dali, aby měli klid, uvádí respondentka. Tentokrát by jim tedy ne-
vznikly velké nedoplatky, ale zase by neměli energie. Částečně by se to dalo omezit technic-
ky, tedy např. zablokováním karty na daný elektroměr daného bytu. To by zřejmě bylo potře-
ba udělat tak jako tak, aby příjemci nezpeněžovali karty s kreditem za menší částku. Karta by 
určitě neměla jít použít v jiném elektroměru než u nich doma, myslí si respondentka. 

Ale pro sociálně slabší z neromského prostředí by to bylo pomocí, uvádí respondentka. Ur-
čitě by to pomohlo matkám, které např. už vícekrát ztratily v minulosti byt a kde velkou roli 
hrálo gamblerství. Gamblerství by s nepeněžitými dávkami nebylo tak přístupné, uvádí re-
spondentka. Myslí si také, že by stálo za pokus udělat pokusnou skupinu, na které by se sys-
tém předplacených karet na energie vyzkoušel. 
 

Jak je těžké pro Vaše klienty se dostat zpět do nájemního bydlení?  
Hlavní z bariér na které ztroskotává návrat do nájemního bytu jsou dle slov respondentky 

kauce. Svým klientům AD pomáhá hledat nájmy bez kauce. Jeho klienti se také snaží vyhle-
dávat od města bytové záměry, tedy levné byty s levným nájmem. Ale i takový záměr se musí 
jistit finanční jistinou, což bývá problém, uvádí respondentka. 

Dále respondentka uvedla případ jednoho klienta, který dokud bydlel v AD a měl stále 
stejný nájem, byl ve stabilní situaci. V momentě kdy se dostal do nájemního bytu, 
přistěhovala se k němu jeho matka a další sourozenci a peníze určené na jeho živobytí sloužili 
celé komunitě. Respondentka si myslí, že např. Romové pro úspěšné udržení nájemního bytu 
musí pryč od rodiny. Rodina je totiž jinak úplně vysává, uvádí. Respondentka uvedla také pří-
klad klientky, svobodné matky, která dostala v Hranicích byt jako sociální pomoc a chodila se 
k ní koupat půlka města Hranice.  

Další překážkou v získání nájemního bydlení je dle slov respondentky dluh na energiích 
z předchozího bydlení. Klient, který se chce vrátit do nájemního bytu musí nejdříve splatit 
dluhy na energiích. 
 

Otázka: Jaké je z Vašeho pohledu problém bydlení na ubytovnách? 
Podle zkušeností respondentky dávají ubytovny nájemní smlouvu na tři měsíce. Na základě 

ní dostanou uživatelé doplatek na bydlení. Vzhledem k tomu, že tato dávka je poměrně štědrá, 
tak je reálné, že jim zaplatí i 12 až 13 tisíc nájem, pokud mají více dětí. Ubytovny tedy nasadí 
cenu tak, aby sociální úřad zaplatil maximum, uvádí respondentka. Do ubytovací smlouvy te-
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dy dají např. oficiální cenu 15 000,- Kč za ubytování jedné rodiny, ale ve výsledku se pak 
spokojí s tím, co jim stát zaplatí a zbytek nájemníkům odpustí a stále mají skvělý výdělek. 

Podle názoru respondentky by měl existovat zákon o omezení výše nájmů na ubytovnách. 
Dále ubytovny praktikují to, že na jednom pokoji ubytují dvě osoby na individuální smlouvu. 
Nechají si tak za jeden pokoj platit od sociálního úřadu dvakrát.  

Respondentka uvádí, že v určité životní situaci vlastně nemůže být nic lepšího, než být so-
ciálně slabý. Platí to např. pokud je člověk chronicky nemocný. Bydlet na ubytovně je pro ta-
kového člověka výhodnější než v azylovém domě, protože ho tam nikdo neomezuje a stát mu 
stejně všechno platí, uvádí respondentka. 
 

6.3. Pronajímatelé bytů 

Při výběru respondentů z této skupiny jsem vycházel ze získaných kontaktů a lokality, ve 
které jsem sbíral data od předlužených. Podařilo se mi získat pouze jeden rozhovor s jedním 
majitelem nájemních bytů v dané lokalitě. Přestože jde pouze o jedinou výpověď, považuji 
daný příspěvek za velmi cenný.  
 
Rozhovor č. 7 s majitelem nájemního domu na ul. Cejl 
 

Následující text není doslovným přepisem rozhovoru, ale jeho shrnutím. Rozhovor jsem 
vedl prostřednictvím předem připravených okruhů otázek (viz. příloha kap. 11.3) 
 
Jak často se setkáváte s neplatiči nájmu? 

Respondent má nejvíce špatných zkušeností s Romy a při pronajímání bytu Romům je opa-
trný ze dvou důvodů. Jednak je to reakce ostatních lidí v domě a to nejen bílých, ale i Romů. 
Je zajímavé, že většina Romů, když s nimi respondent řeší nájemní smlouvu nebo bydlení, 
mají zájem na tom, aby v domě nebydleli další Romové. A vždy s obavou sledují, když se ta-
dy nějací další objeví. Říkají, že nechtějí bydlet s dalšími Romy, že chtějí bydlet v klidu, 
v lepším prostředí.  

Druhým potenciálním rizikem při pronajímání Romům je jejich finanční nestabilita. Z po-
čátku svého podnikání se respondent snažil zaměstnávat Romy, ale pak z toho dle svých slov 
„vystřízlivěl“, protože na to „dojížděl“. Vztah odpovědnosti k práci je u nich dle slov respon-
denta špatný. Například ráno zavolají, že dnes nepřijdou do práce. Chybí u nich perspektiva 
v plánování na více než 2 měsíce dopředu. Když se rozhodují buď mít méně peněz, ale stabil-
ně nebo více peněz, ale jen na měsíc, tak to vždy vyhrává to druhé. Takto respondent poznal 
jejich mentalitu. Uvádí, že se s nimi nedá dlouhodobě spolupracovat. Z jeho zkušenosti je 
normální je, že někdo udělá práci, pak ji vyfakturuje a počká si na peníze, třeba měsíc nebo 
déle. Ale s Romy je to jinak. Nejlépe by chtěli, abych jim hned ten den po práci přivezl na 
stavbu peníze. To by ale nedělal nic jiného než rozvážel peníze, uvádí respondent. 

Dle slov respondenta je však faktem, že problémoví nejsou jenom Romové. Např. 
v jednom svém domě má největší problém s neromskou rodinou. Není to tedy jenom o Ro-
mech, uvádí respondent. Co se týká prodlení s placením nájmu, je pro respondenta schůdné 
pokud ti lidé dlouhodobě platí, byť s menším zpožděním. Podle svých slov si však hodně vy-
bírá a vždy si o potenciálních rizikových nájemnících zjišťuje co nejvíce informací a dává jim 
najevo, že když to nebude fungovat, tak s nimi hned skončí. Kdyby nechal neplacení nájmu 
rozběhnout, např. by čekal 3 měsíce až půl roku, tak by se mu to úplně rozsypalo, uvádí re-
spondent. 
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Co se týká kauce na byt, většina respondentových nájemníků je schopna zaplatit postupně, 
maximálně nadvakrát či natřikrát. Energie si jeho nájemníci platí sami. Stalo se mu pouze jed-
nou, že nájemníci odešli a neměli zaplacené energie. Ten nedoplatek se sice táhne za nimi, 
nicméně respondenta hned dodavatel energií nezapojil zpět a musel jsem svoje nové nájemní-
ky připojit na prázdný byt. Takže někdy s neplatiči energií má komplikace, uvádí respondent. 
 
Jak byste uvítal kdyby sociální dávky na bydlení směřovaly přímo na Váš účet?  
Čím rychleji se ty peníze dostanou, tak kam patří, tím je to bezpečnější pro celý proces to-

ho, aby jim to bydlení zůstávalo, myslí si respondent. Dále si myslí, že problémoví nájemníci 
mají problém hospodařit s penězi. Jakýkoliv způsob, např. ten že sociální úřad to bude platit 
přímo dodavatelům energií, nebo systém předplacených karet, přes které peníze jdou, je lepší 
než jim dávat hotovost. 

Na druhou stranu, uvádí respondent, nynější systém vyplácení dávek v hotovosti správně 
přenáší odpovědnost na ty lidi, kteří ji mají nést. Nicméně je otázkou, jestli se systém stará ta-
ké o to, aby příjemce připravil tu odpovědnost přijmout a dobře zpracovat. Respondent si také 
myslí, že v některých případech stát lidi dávkami špatně vychovává. Sociální dávky podle něj 
nejsou ideální. 

Základní princip dobrého fungování dávek vidí respondent v tom, že čím je kratší cesta od 
poskytovatele podpory k příjemci, tím je to lepší. Nezáleží přitom na tom, jsou-li dávky vy-
pláceny formou karet nebo poukázkou na účet. Myslí si, že by to pro úřady byla administrati-
va navíc, kdyby tam lidé nosili účty za plyn a elektřinu. Možná by to ale i pro ten stát bylo 
jednodušší, uvádí respondent, aby poslal peníze správcům sítí a poskytovatelům nájmů, než 
když nakonec ti lidé zůstanou na ulici. 
 

Jak byste uvítal změnu plateb za energie na předplacené karty? 
Samozřejmě nikdo nechce nést s tím spojené náklady, uvádí respondent. Důležité by bylo, 

aby ten nový elektroměr na karty bylo možné platit i klasicky, zálohově. Respondent si mys-
lím, že pokud by stát chtěl poskytovat takovouto službu, tak by technické záležitosti s tím 
související, jak kartu tak to zařízení pro její zpracování, měl hradit stát. Pochybuje, že by tyto 
náklady hradil dodavatel energií natož nájemce, který nemá už vůbec žádný zájem na změně. 
Podle slov respondenta by to měla být záležitost poskytovatele energií a státu. Majitel nemo-
vitostí by s tím neměl mít žádné náklady, protože elektroměr je majetkem dodavatele energie, 
uvádí respondent. 

Co se týká obchodování s kreditem na energie a jeho zneužívání, myslí si respondent, že 
by to byl technický problém, který by byl řešitelný po domluvě elektrárny a majitele domu.  

7. Výsledky výzkumu 
7.1. Nepeněžité dávky a prevence zadlužení 

Jaké jsou možnosti a limity zavedení nepeněžitých forem podpory na bydlení ve vzta-
hu k prevenci předlužení a ztráty bydlení? 

 
Ze zprávy Dluhy a předlužení IQ Roma Servis (Lovritš, str. 42) vyplývá, že je nedostatek 

fungujících preventivních programů, které by zvyšovaly finanční gramotnost i právní vědomí 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit a předcházely tak jevům jako je vysoké zadlužování. Z 
rozhovorů dále vyplývá, že není zcela zřejmé, jestli předlužení je příčinou nebo důsledkem 



 

  - 31 - 
 

ztráty bydlení. Zřejmě je v některých  případech obojím. Ve dvou rozhovorech s předlužený-
mi (Edita, Honza) jsem totiž např. objevil, že dluh na nájmu a energiích může být příčinou 
dalšího zadlužování v podobě rychlé půjčky, které je motivované snahou neztratit příspěvek 
na bydlení. Pokud by se zabránilo vzniku těchto dluhů, např. vyplácením příspěvku na bydle-
ní na účet pronajímatele a poskytnutím kreditu na energie, nemuselo by vůbec k sáhnutí po 
rychlé půjčce dojít. Nelze z toho však vyvodit, že nepeněžité dávky zastaví předlužování jako 
takové. Předlužení je komplexní společenský problém, který nemá jednoznačné východisko.  

Podle zjištěných informací z rozhovorů se soc. pracovníky je jednou z hlavních příčin ztrá-
ty bydlení neschopnost splácet nájem. I když se vyskytují i jiné příčiny ztráty bydlení než je 
předlužení, jako např. nečekané sociální události např. ztráta zaměstnání, je zřejmé, že dluhy 
hrají v celé problematice hlavní roli. Přitom z výpovědi obou sociálních pracovníků vyplývá, 
že dávky na bydlení jsou resp. by byly dostačující pro udržení rozumného bydlení, pokud by 
peníze z nich našly svůj cíl, tedy pronajímatele a dodavatele energií. To se však často neděje a 
dávky státní sociální podpory určené k bydlení končí jinde. Důvody proč se tak děje, nelze 
zobecnit, ale velmi často se tak děje v důsledku sociálních patologií jako jsou závislost na al-
koholu, gamblerství nebo neuspořádaných rodinných poměrů.  

Zákeřnost takového nemoudrého nakládání s penězi z dávek spočívá v nastavení sociálního 
systému. Dávky na bydlení jsou totiž vypláceny zpětně a jsou podmíněny dobrou platební 
morálkou jejich příjemců. Příjemce, který z nich neplatí bydlení si pod sebou podřezává vě-
tev. I když v tomto systému je jasný záměr prevence zneužívání dávek, není takové nastavení 
dle mého názoru vhodné. Pro lidi s nízkou finanční gramotností, kteří nemají schopnost plá-
novat dlouhodoběji je tříměsíční setrvačnost jejich rozhodnutí příliš dlouhá. Po třech měsících 
nesplácení bydlení teprve zjišťují, že by jim střecha nad hlavou nemusela zůstat a začnou jed-
nat. Často impulzivně sáhnou po rychlé půjčce, která je v jejich případě jistou cestou na ulici.  

Myslím si, že z hlediska prevence předlužení by bylo lepší, aby se sociálně slabí nemohli 
vůbec do situace dluhu na nájmu a energiích dostat. Je potřeba udělat ještě jeden krok zpět a 
zabránit využívání dávek určených na bydlení na jiné účely. Je zřejmé, že nepeněžité dávky 
na energie by mohly zneužívání dávek a následné ztrátě bydlení zabránit nebo ho alespoň 
omezit.  

7.2. Nepeněžité dávky a prevence dalšího zadlužování, jejich pozi-
tivní dopady 

Jaké jsou možnosti a limity zavedení nepeněžitých forem podpory na bydlení ve vzta-
hu k prevenci dalšího zadlužování již předlužených? Jaké pozitivní dopady mohou mít 
na životní situaci zadlužených? 

 
Z hlediska prevence dalšího zadlužování předlužených lze jednoznačně říci, že nepeněžité 

dávky na bydlení mohou přímo zabránit vzniku dluhů na energiích. A ty jsou např. jednou z 
překážek pro návrat lidí bez domova do nájemního bydlení. Odstraněním této překážky by se 
např. klientům azylových domů nebo ubytoven zvýšila šance návratu do nájemního bydlení. 
Dále by nepeněžité dávky mohly zabránit ztrátě bydlení v případech, kdy lidé zůstanou v bytě 
bez energií. Z rozhovoru se soc. pracovnicí č. 2 vyplývá, že někteří jejich klienti se ocitli 
v dilematu, jestli mají z příspěvku na bydlení, který pokrývá zhruba 70% všech nákladů na 
bydlení, zaplatit energie nebo nájem. Neplacení nájmu vede ke ztrátě bydlení zcela jistě. Po 
odpojení energií se však lidé musejí z nájemního bytu obvykle vystěhovat také. Dále jsem 
zjistil, že dříve sociální úřady byly ochotnější proplácet nedoplatky na energie, ale že tuto 
strategii změnily. I když neznám přesný důvod této změny, mohu se domnívat, že za ním stojí 
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plýtvání energiemi. Pokud by tedy nepeněžité dávky na energie vedly k zastavení nedoplatků, 
mohly by se prostředky tak ušetřené přesunout na dorovnání příspěvku na bydlení tak, aby 
pokryl celý nájem. Potom by ke ztrátě bydlení z důvodu odpojení energií nedocházelo.  

Soc. prac. č. 1 se domnívá, že by se lidé s přednabitými kartami na energie naučili hospo-
dařit, cituji: „Předplacené karty na energie mi připadají jako výborný nápad, protože lidé ne-
umí hospodařit. Někdy za to ani nemohou, že si nedokážou udělat rozpočet peněz na měsíc. 
Podle mého názoru není taková tragédie nesvítit 14 dní, jako být pod mostem. I kdyby byli 
příjemci těchto dávek potmě, neviděla bych to jako problém. Oni zase tak hloupí nejsou a nu-
tilo by je to přemýšlet. V současném systému plateb za energie nejsou nuceni přemýšlet a 
vždycky jim to nějak projde.“  

Je ale faktem, že předplacené karty mohou mnohem lépe působit jako prevence předlužení 
a ztráty bydlení než jako lék na předlužení. Jejich pozitivní dopady na život zadlužených by 
nebyly přímé. Nicméně nepřímé dopady situace, kdy lidé v dluhové pasti neztrácejí bydlení 
by měl pozitivní efekt na státní výdaje v sociální oblasti. Jak řekla soc. prac. č. 1: „Lidi s dět-
mi nemůžete nechat na ulici a musíte je ubytovat v azylovém domě, což je zatížení sociálního 
systému. Je potřeba promyslet opatření, která by vedla k zastavení dluhů. Myslím si, že chrá-
nit bydlení tak, aby lidem zůstala střecha nad hlavou je opatření, které by se do budoucna ur-
čitě vyplatilo.“  

Z rozhovorů vyplývá, že v současném systému stát z příspěvků na bydlení nepřímo podpo-
ruje různé sociální patologie. Jednou z nich jsou různí podnikavci, kteří ubytovávají ty, kteří 
padli až na samé dno. Jeden z typických scénářů cesty bezdomovce v Brně je posloupnost 
směrem od nájemního bydlení na ubytovnu a azylový dům. Zvláštním jevem je přitom bydle-
ní na ubytovnách, které dle mého názoru není dostatečně regulované, odvádí velké množství 
sociálních dávek na bydlení a má záporný motivační efekt pro jejich příjemce, protože je ab-
solutně zbavuje jakékoliv odpovědnosti za jejich život. Myslím si, že nepeněžité dávky by 
tomuto vývoji mohly pomoci zabránit a ušetřily by státní prostředky. Tento efekt však nejsem 
schopen ze zjištěných údajů blíže kvantifikovat. 

7.3. Přijetí nepeněžitých dávek příjemci 

Jak by nepeněžitou formu podpory na bydlení přijímali její p říjemci a poskytovatelé 
bydlení? 

 
Soc. prac. č. 2 si myslí, že sociálně slabí by neměli s přijímáním nepeněžitých dávek pro-

blém. Uvádí pro své tvrzení příklad sKarty, cituji: „Myslím si, že sKarta nedegradovalo soci-
álně slabé a nevadila jim tak, jako normálním lidem. Sociálně slabí měli jediný strach, a to by-
ly exekuce dávek na účtu sKarty.“ Souhlasné výpovědi jsem získal od všech respondentů na 
dotazník předlužení. Jednoznačně byli všichni tomuto nápadu nakloněni a myslí si, že by se 
s těmito dávkami naučili zacházet.  

Z rozhovoru s majitelem nemovitosti potom vyplývá, že by zavedení nepěnitých dávek ta-
ké uvítal za určitých předpokladů. Jedním z nich je flexibilita daného řešení, tzn. aby např. 
nové elektroměry na karty umožňovaly i klasické zálohové platby. Druhým předpokladem je 
spravedlivé rozložení nákladů spojených se zavedením nových zařízení umožňujících číst kar-
ty s kreditem. Vzhledem k tomu, že elektroměry a plynoměry jsou ze zákona majetkem plyná-
ren, myslí si, že by náklady měly být rozloženy mezi stát a poskytovatele energií. Ve svých 
nemovitostech byl za těchto podmínek byl ochoten spolupracovat při zavedení těchto změn. 
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8. Závěr 
Cílem této práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem by zavedení nepeněžitých dávek 

ovlivnilo situaci předlužených rodin ohrožených ztrátou bydlení. Konkrétněji jsem si dal za 
cíl prozkoumat, jestli a jaké ekonomické a sociální dopady by mohlo přinést zavedení nepe-
něžité podpory na bydlení, například formou poukázek na odběr elektrické energie a zemního 
plynu. Dále jsem chtěl prozkoumat, jak by nepeněžitou formu podpory přijali její příjemci a 
poskytovatelé bydlení. 

V teoretické části jsem popsal problematiku předlužení obecně, jeho příčiny a důsledky 
s ohledem na problematiku bydlení. Také jsem se zabýval sociálními patologiemi, které na 
předlužení navazují nebo jsou zároveň i jeho příčinou. Stručně jsem se dotkl i právních aspek-
tů předlužení a aktuálních tlaků občanské společnosti na změnu legislativy v této oblasti. Při 
studiu literatury jsem zjistil, že předlužení je komplexní společenský problém, který nemá 
jednoduché východisko. 

Pro oblast nepeněžitých sociálních dávek jsem mnoho české literatury nenašel a musel 
jsem čerpat ze zahraničních zdrojů. Ve svém konceptu nepeněžitých dávek jsem se potom in-
spiroval Velkou Británií, kde sice nemají nepeněžité dávky v mnou navrhované formě, 
nicméně mají systém předplacených karet na energie, který je funkční a osvědčený dlouhou 
tradicí. Jako výzkumný cíl jsem si na základě těchto poznatků vytyčil prozkoumat možnosti a 
limity nepeněžité podpory na bydlení ve vztahu k předluženým rodinám. Podle něj jsem po-
tom realizoval kvalitativní výzkum mezi ohroženými rodinami ze sociálně vyloučené lokality, 
sociálními pracovníky a majiteli nemovitostí. 

Ve výzkumné části jsem prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zjistil, že nepe-
něžité dávky mají potenciál, který není dostatečně prozkoumaný. I když samotné nepeněžité 
dávky nemohou zabránit zadlužování lidí v sociální tísni, jejich bezprostřední efekt, zamezení 
ztrátě bydlení v některých případech, je zřejmý. Změna ve vyplácení dávek na bydlení by se 
musela týkat dávek, které nepodléhají exekuci, tedy příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení 
a doplatku na živobytí. Zjistil jsem, že v současném systému výplaty peněžitých dávek na 
bydlení je prostor pro subjekty, které poskytují nouzové bydlení lidem bez domova a jsou dí-
ky tomu velmi jistě a s velkým ziskem napojeni na sociální transfery. Pro prevenci bezdomo-
vectví, jak vyplývá z rozhovorů se sociálními pracovníky a majitelem nemovitosti, je nezbyt-
ně nutné zajistit, aby dávky na bydlení byly co nejvíce účelově vázané, tedy např. poskytová-
ny v nepeněžité formě. Dále z rozhovorů vyplývá, že čím méně je systém dávek na bydlení 
zneužitelný, tím více jsou jeho příjemci chráněni před ztrátou bydlení.  

Zajímavým zjištěním je, že všichni respondenti ze skupiny ohrožených rodin se shodli na 
tom, že by nepeněžité dávky přijali bez větších problémů a zvykli by si na ně. Také na straně 
poskytovatele nájemního bydlení jsem se setkal s pozitivní odezvou. Zůstává však otevřená 
zásadní otázka a tou je kdo by nesl náklady na zavedení takových nepeněžitých dávek. Tato 
otázka je však mimo rámec mojí práce. 

Jedním z častých témat objevujících se v literatuře i v rozhovorech byla otázka nedostateč-
né právní ochrany ohrožených sociálních skupin. I když v poslední době sílí tlak občanské 
společnosti na fenomény typu exekuce dávek nebo rozhodčí doložky ve spotřebních úvěrech, 
je zřejmé, že stav zadlužení a bezdomovectví se spíše zhoršuje než zlepšuje. První vlaštovky 
se již objevily, např. iniciativa vládní rady NERV na vytvoření vzdělávacích pořadů pro fi-
nanční gramotnost „Nemyslíš, zaplatíš“ nebo Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na ob-
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dobí 2011–2015. Podle mého názoru je potřeba v těchto iniciativách pokračovat a realizovat 
především preventivní opatření, protože důsledky předlužení je velmi těžké sanovat.  

Na závěr chci vyjádřit svoje přesvědčení, že by stálo za to v tomto výzkumu pokračovat a 
že by se možností zavedení nepeněžitých dávek na bydlení měl náš stát zabývat. 
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10. Příloha č. 1 - Seznam provedených rozhovorů (ta-
bulka) 

 

Číslo roz-
hovoru 

Název organizace/jméno respondenta Datum rozho-
voru 

1 Předlužení / Honza 19.5.2013 
2 Předlužení / Marek 30.5.2013 
3 Předlužení / Kamila 22.5.2013 
4 Předlužení / Edita 28.5.2013 
5 Azylový dům Armády Spásy Mlýnská Brno / Soc. prac. č. 1  27.5.2013 
6 Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi Slavíč – ELIM 

Hranice / Soc. prac. č. 2 
31.5.2013 

7 Majitel nájemního domu na ulici Cejl 27.5.2013 
 

11. Příloha č. 2 – Struktura rozhovorů 
11.1. Struktura rozhovoru pro p ředlužené 

11.1.1. Bytová situace klienta, jeho měsíční příjmy, finanční gramotnost a 
zvyky v zacházení s penězi v hotovosti 

• Kde bydlíte a jak dlouho tam bydlíte? 
• Jak jste se tam dostal? 
• V jaké výši dostáváte sociální dávky? 

o invalidní / starobní důchod 
o dávky sociální péče – příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, mateřská 
o dávky sociální pomoci – hmotná nouze, doplatek na bydlení, doplatek na 

živobytí 
• Jaké sociální služby klient využívá, aby získal dávky státní sociální podpory pro 

bydlení? 
• Kolik Vás stojí měsíčně bydlení? Znáte svůj roční průměr? 

o nájem 
o plyn 
o elektřina 
o vodné a stočné 
o internet 
o Dokážete vyjmenovat tři elektrické spotřebiče ve Vaší domácnosti s největ-

ším odběrem? 
• Kolik Vás stojí měsíčně průměrně potraviny? 
• Kolik Vás stojí měsíčně průměrně oblečení? 
• Kolik Vás stojí měsíčně průměrně doprava? 
• Kolik Vás stojí měsíčně průměrně péče o děti? 

o školní pomůcky 
o zdravotní péče 
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• Kolik Vás stojí měsíčně průměrně léky? 
• Kolik utratíte měsíčně průměrně za zábavu? např.:  

o alkohol, cigarety 
o herny, gamblerství 

• Po obdržení výplaty nebo dávek, co si nejdříve koupí?  
• Které výdaje platíte měsíčně pravidelně? 
• Na které výdaje Vám nezbývá? 
• Kolik peněz ze sociálních dávek jde na úhradu menších půjček? 
• Jak dlouho vydržíte po výplatě / dávkách, než si znovu půjčíte? 
• Když si znovu půjčíte, tak od koho? Např. nebankovní úvěr, případně od zcela ne-

registrovaných lidí, kteří půjčují bez dokladu (tzv. lichva)? 
• Když jste sepisoval smlouvu o půjčce u společnosti XXX, rozuměl jste jí? Četl jste 

jí? 
• Víte, co je to RPSN? Dokážete si spočítat, kolik budete muset za půjčku zaplatit 

navíc? 
 

11.1.2. Jak zachází s peněžitými soc. dávkami na bydlení? Pokud mu vznikl 
dluh na bydlení, jak ho splácel? 

• Dlužíte na nájmu? Za jak dlouho a kolik? 
• Musel(a) jste se někdy stěhovat kvůli dluhům na nájmu? 
• Pobíráte příspěvek na bydlení? Pokud ne, tak proč?  
• Pokud pobíráte příspěvek na bydlení, z kolika procent (z jaké části) pokrývá Vaše sku-

tečné náklady na bydlení? 
• Jak dlouho ho nyní pobíráte , resp. jak dlouho jste příspěvek nejdéle pobíral nepřetrži-

tě? 
• Pomáhal Vám ho někdo vyřídit?  
• Pokud jste ho v minulosti ztratil, jak se Vám ho podařilo získat zpět? Potřeboval(a) 

jste k tomu pomoc, např. sociální poradny? Pomoc někoho jiného – např. známého, 
který vám dal potvrzení o nájmu a trvalém pobytu?  

• Když dostanete složenku s příspěvkem, co z něj nejčastěji zaplatíte jako první? 
• Jak často se stane, že půjčíte peníze z příspěvku na bydlení (nebo jiné soc. dávky) třetí 

osobě? 
 

11.1.3. Nepeněžité dávky na bydlení. Jak by se v nich klient cítil? Jaká vidí ri-
zika plynoucí z jejich zavedení? 

• Kdybyste mohl dostat poukázku na zaplacení nájmu, dal byste jí přednost před pe-
něžitou dávkou na bydlení? 

• Za jakých podmínek? Např. kdyby poukázka pokrývala část nájmu a část energii. 
• Nebo kdyby poukázka pokrývala celé energie za podmínek kontrolované/omezené 

spotřeby energie? 
• Myslíte si, že např. poukázky plyn (vodu, elektřinu) by mohly být zneužitelné? 
• Jakým způsobem? Např. obchodování s nimi … 
• Jak by se tomu dalo zabránit? 
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11.1.4. Jaká je příčina a prognóza klientova zadlužení? Jaký je potenciál k 
vybřednutí z dluhu?  

• Víte komu dlužíte? 
• Kolik? 
• Na jaký úrok? 
• Který z dluhů splácíte a proč? 
• Jak dlouho ještě budete splácet? 
• Který z dluhů může počkat a proč? 
• Věděl(a) jste o existenci občanských dluhových poraden? 
• Využil(a) byste ji (např. v Brně na Anenské) zdarma? 

 
11.1.5. Zdroje pro řešení své situace s bydlením. Jak vidí klient svoje šance 

vrátit se zpět do nájemního bydlení? Jak k tomu může přispět nepeněžitá 
pomoc? 

• Kdo Vás psychicky podporuje v této finanční tísni? 
• Pomáhá Vám rodina spíše psychickou podporou nebo finančně? 
• Máte někoho, od koho přijímáte radu a případně i kritiku do svých finančních rozhod-

nutí? 
• Vyhledáváte radu ve svých finančních rozhodnutích? Od koho? 
•  

 

11.2. Struktura rozhovoru pro sociální pracovníky 
Jaké dávky pobírají Vaši klienti? Jak s nimi hospodaří? 

• Jakou roli hrají příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení? 
• Kde peníze z nich končí? 

 
Jak je těžké pro Vaše klienty se dostat zpět do nájemního bydlení? 

• Jaké jsou bariéry? 
• Jaké k tomu klienti potřebují získat kompetence? 

 
Jak začíná proces ztráty bydlení Vašich klientů? 

• Jakou roli v něm hrají dluhy? 
• Jakou roli v něm hrají rychlé spotřební úvěry? 
• Jak by tomu bylo možné předejít? 
• Jakou roli by v tom mohly mít nepeněžité sociální dávky? 
• Jak si myslíte, že by je příjemci přijali? 
• Jak moc administrativy navíc by vyplácení nepen. soc. dávek přineslo? 
• Jaká jsou rizika zneužívání? 

 
Jak by se dalo předejít tomu, aby lidé neztráceli bydlení? 

• Jak vážným problémem jsou dluhy na nájmu? 
• Jak vážným problémem jsou dluhy na energiích? 
• Jak se Vám jeví systém předplacených karet na energie? 
• Jaký by měl dopad na lidi? 

 
Jaké je z Vašeho pohledu problém bydlení na ubytovnách? 
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• Jakým způsobem sociální úřad platí bydlení na ubytovně? 
• Jak motivuje pobyt na ubytovně? 

 
Jaké by byly přínosy a rizika plynoucí ze zavedení nepeněžitých soc. dávek? 

• Myslíte si, že např. poukázky na plyn (vodu, elektřinu) by mohly být zneužitelné? 
• Jakým způsobem? Např. obchodování s nimi … 
• Jak by se tomu dalo zabránit? 
• Jak by nepen. soc. dávky mohly přispět k prevenci bezdomovectví? 

 
 

11.3. Struktura rozhovoru pro majitele nemovitostí 

Jak často se setkáváte s neplatiči nájmu? 
• Jak často jste se setkal s tím, že lidé nesplácí nájem? 
• Jak často jste se setkal s tím, že lidé nesplácí energie? 
• Jak jsou Vaši nájemníci schopní zaplatit kauci? 

 
Jak byste uvítal kdyby sociální dávky na bydlení směřovaly přímo na Váš účet? 

• Jak byste uvítal, kdyby příspěvky na bydlení byly posílány přímo Vám? 
• Chodil příspěvek na bydlení někdy přímo na Váš účet? 
• Jak si myslíte, že to může pomoci lidem, kteří nejsou schopní zaplatit nájem a 

energie? 
 
Jak byste uvítal změnu plateb za energie na předplacené karty? 

• Jak by jste jako majitel nájemního domu uvítal zavedení elektroměrů a plynoměrů 
na kredit? 

• Jak si myslíte, že by byl tento systém funkční? 
• Pokud by byly karty nebo poukázky, jak lze zabránit tomu, aby se s nimi obchodo-

valo? 
• Na koho si myslíte, že by se měly přenést náklady spojené se zavedením kreditního 

placení energií? 
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12. Příloha č. 3 – Strom příčin a důsledků 
 

Problém 
předlužení

Spotřebitelské 
úvěry

Dluh na záloze za 
elektřinu

Nedoplatky za 
elektřinu

Dluhy za plyn
Dluhy za elektřinu

Dluh na záloze za 
plyn

Nedoplatek za plyn

Příčiny p ředlužení

Dluhy na nájmu

sekundární 
chudoba

Předlužení

Důsledky p ředlužení

Nelegální 
nebankovní půjčky 

= lichva

Prostituce
Odebrání dětí z 

péče

Dluhová past

Sociální vyloučení

Legální nebankovní 
půjčky

Drobná majetková 
kriminalita, krádeže

Únik od problémů 
do alkoholu a drog

Rozpad manželství

Zneužívání 
sociálních transferů

Exekuce

Gambling a jiný 
hazard

Ztráta bydlení, 
bezdomovectví



 

  - 41 - 
 

13. Příloha č. 4 – Typická smlouva rychlé nebankov-
ní půjčky 
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