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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hlavními problémy souvisejícími se ztrátou bydlení 

v kontextu institucionálního nastavení v České republice. Cílem práce je vysvětlení 

institucionálního nastavení systému prevence a pomoci lidem/domácnostem, které jsou 

ohroženi ztrátou bydlení a zhodnocení systému z hlediska možností zabránění vzniku 

sociálního vyloučení. Úvodní část práce se věnuje charakteristice klíčových pojmů 

v bytové politice v souvislosti se sociálním bydlením a různými přístupy k sociálnímu 

bydlení ve vybraných zemích (Švédsko, Německo, Velká Británie). Dále se práce 

zaměřuje na institucionální analýzu stávajícího právního rámce a na aktuální možnosti 

řešení bytové nouze (sociální dávky, sociální práce, sociální služby). V rámci výzkumné 

části uvedené diplomové práci byl zvolen výzkumný design případové studie, kdy se obec 

Louny stala modelovým příkladem analýzy aktuální situace v možnostech řešení bytové 

nouze. Výsledky analýzy jsou konfrontovány a hodnoceny perspektivnou lidí, kteří řeší 

problémy s bydlením a perspektivnou sociálních pracovníků, kteří s těmito lidmi pracují. 

Celý systém je v závěru práce zhodnocen SWOT analýzou, která vymezuje silné, slabé 

stránky a hrozby a příležitosti systému.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis covers the main problems related to loss of housing in the context of the 

institutional setting in the Czech Republic. The aim of this thesis is explaining the 

institutional setup of the system of prevention and help people / households that are at 

risk of losing housing and evaluate the system in terms of the possibility of prevention of 

social exclusion.The introductory part describes the characteristics of the key concepts in 

housing policy in relation to social housing and various approaches to social housing in 

selected countries (Sweden, Germany, Great Britain). The thesis focuses on the 

institutional analysis of the existing legal framework and possible solutions to the current 

housing shortage (welfare, social work, social services). In the research part of this thesis 

a case study of Louny municipality has been chosen as a model sample of resolving the 

current shortage of housing. Results of the analysis had been confronted and evaluated by 

perspective of people solving housing problems and relevant social workers working with 

poor people. In the end of the thesis, a SWOT analysis is delivered identifying strengths, 

weaknesses, opportunities and threats of the system. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 

návaznost na jiné práce 

Adekvátní bydlení je základní lidské právo každého člověka. Bydlení představuje 

prostor pro uspokojování základních životních potřeb lidí. V současné době existují 

jedinci, kteří tento prostor nemají nebo jsou ohroženi jeho ztrátou, a to z různých příčin 

(např. vlastní chování, společenské změny, související se změnami na trhu práce a trhu  

s bydlením). 

Téma jsem si vybrala, z důvodu, protože jako sociálního pracovníka mě problematika 

dostupnosti adekvátního bydlení zajímá. Lidí, kteří nemají možnost zajistit si slušné 

bydlení, značně přibývá. Obce často nemají dostatek finančních prostředků na udržování 

bytového fondu, bytové služby nabízejí soukromí majitelé domů, bytů či ubytoven a na 

úkor ekonomicky/sociálně slabších občanů bohatnou. Pro sociálně slabší členy 

společnosti představuje zajištění bydlení obtížně řešitelnou situace, a to i přesto, že 

průzkumy hovoří o tom, že v České republice je s porovnáním s jinými zeměmi EU 

Institut sociologických studií 
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chudobou ohrožen nejnižší počet lidí. Počet lidí těsně nad hranicí chudoby je 1,7 milionu 

(Český statistický úřad).  

Většina těchto lidí doslova bojuje za získání či udržení si alespoň nějakého bydlení. 

Tento boj je také často spojen s  hrozbou sociálního vyloučení. Koncepty sociálního 

vyloučení se ve vědeckém pojetí objevují od 80. let a jsou možnou reakcí na 

celospolečenské změny. Většina odborníků tvrdí, že podstatou sociální exkluze je 

nedostatečná participace v určitých ekonomických, sociálních a politických oblastech 

běžného života. Jednou z konkrétních oblastí je právě dostupnost  adekvátního bydlení 

(Mareše, Sirovátka, 2008: 271).  

 

2. Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem práce bude zjištění, jaké jsou hlavní příčiny vzniku situace, kdy lidem 

hrozí ztráta bydlení.  

Dílčím cílem bude zjistit, jaké je současné institucionální nastavení a fungování 

systému sociální pomoci lidem v této životní situaci perspektivou lidí ohrožených ztrátou 

bydlení a následně je zhodnotit pohledem těchto osob.  

Na výzkumné otázky budu odpovídat využitím výzkumného designu případové studie 

dané situace ve městě Louny, tj. jaké jsou zde nejčastější příčiny toho, proč se zvyšuje 

počet klientů, řešící problémy s bydlením, kteří jsou vedeni v agendě sociálních 

pracovníků na sociálním odboru v Lounech; jaká je dostupnost sociálního bydlení, 

sociální práce, sociální pomoc a služby pro lidi, ohrožené ztrátou bydlení. 

Veřejně politický problém bude řešen v kontextu souvisejících otázek, tj. zda jsou 

v Lounech vytvořeny dostatečné podmínky k zajištění si adekvátního bydlení a jeho 

udržení a zda se v současné době skutečně jedná o tzv. obchod s bytovou nouzí.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Výzkumné otázky  

 

Jaké jsou hlavní příčiny vzniku situace, kdy lidem hrozí ztráta bydlení? 

Dílčí výzkumnou otázkou je: Jaké je současné institucionální nastavení  

a fungování systému sociální pomoci lidem v této životní situaci perspektivou lidí 

ohrožených ztrátou bydlení a následné zhodnocení systému pohledem osob řešící bytovou 

otázku?  

Abych mohla zodpovědět výzkumné otázky, budu vycházet a čerpat z mé praxe 

sociálního pracovníka. A problematiku popíši na případové studii obce Loun, v níž 

zjistím, jaké jsou hlavní příčiny ztráty bydlení, a jak bytovou problematiku vnímají lidé, 

postižení bytovou nouzí.  

 

4. Teoretická východiska 

 

Hlavní teoretickým východiskem bude vymezení definice a charakteristika konceptu 

sociálního vyloučení. Pokusím se představit sociální exkluzi jako součást sociální politiky 

České republiky, která se svými strategiemi a nástroji tuto problematiku snaží řešit.  

Problémy se ztrátou bydlení jistě souvisí také s  fázemi života, kterými člověk 

prochází. Sociální politika se až do nedávné doby zaměřovala na institucionální pomoc 

jedincům v určitých sociálních situacích, nyní se pozornost přenáší na samotného jedince. 

Cílem perspektivy životního cyklu je zkoumat roli jednotlivců ve vztahu k různým 

sociálním institucím a doplnit tak celkový pohled na fungování institucí  

o perspektivu jednotlivce. 1 

A právě perspektiva životního cyklu bude teoretickým ukotvením zjištění, jaký je 

pohled lidí, ohrožených ztrátou bydlení, na současné institucionální nastavení  

a fungování systému sociální pomoci. 

Zkoumané téma je sociálněpolitický problém, charakteristický přibýváním občanů, 

kteří jsou ohrožených ztrátou bydlení nebo omezených v dostupnosti adekvátního bydlení 

a tím i sociálním vyloučením. Tuto sociální skupinu můžeme také nazvat latentními 

                                                 
1http://samba.fsv.cuni.cz/~dobik0as/Soci%C3%A1ln%C3%AD%20politika%20v%20%C5%BEivotn%C3%ADm%2 



 

 

bezdomovci; k tomuto vymezení použiji koncepci prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020, vytvořenou Úřadem vlády ČR.  

Důležitou roli v řešení otázky ztráty bydlení v souvislosti se sociálním vyloučením  

a latentním bezdomovectvím hraje sociální práce a sociální služby, určené takto 

ohroženým lidem a domácnostem. Pro analýzu a popis institucionálních způsobů pomoci 

využiji platnou legislativu týkající se dostupnosti bydlení, zákon o státní sociální podpoře, 

zákon o hmotné nouzi, principy a metody sociální práce a sociálních služeb. 

 

5. Metody a zdroje dat 

 

Při psaní diplomové práce budu používat kvalitativní přístup. Použiji dokumenty, 

které se věnují bytové problematice. Proto, abych mohla naplnit stanovené cíle, použiji 

metodu analýzy dokumentů, které se zabývají veřejně politickým problémem.  

Převážně v teoretické části bude provedena sekundární analýza legislativních 

dokumentů, sekundární analýza výzkumů s bytovou tématikou, zaměřená na sociální 

vyloučení a latentní bezdomovectví a již vytvořených studií a koncepcí například: 

Koncepce bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj do roku 2020, Metodika 

identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké 

finanční dostupnosti bydlení, Identifikace zásadních problémů v oblasti sociálního 

vyloučení, Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů, 

působících v této oblasti, Gabal Analysis & Consulting, dále vytvořené výzkumy 

Sociologického ústavu AV ČR v režii Martina Luxe, například Podpora dostupnosti bydlení 

pro lidi, ohrožené sociální vyloučením. 

Budu čerpat z odborných publikací, pojednávajících o sociální a bytové problematice, 

z platné legislativy a z internetových zdrojů, upravující bytovou politiku, konkrétně 

sociální vyloučení, sociální bydlení, sociální dávky, metody sociální práce s ohroženými 

lidmi sociálním vyloučením. 

Prostředkem k vytvoření analýzy příčin ztrát bydlení bude výzkumný design 

případové studie v Lounech, zaměřený na dostupnost sociálního bydlení, sociální práce, 

sociální pomoc a služby pro lidi, ohrožené ztrátou bydlení.  

Dále pro zjištění příčin ztráty bydlení použiji primární analýzu dat, budu čerpat ze 

zúčastněného pozorování sociálního šetření sociálních pracovnic, abych mohla popsat 



 

 

vnímání sociální situace u lidí, řešících bytovou nouzi. V rámci sociálního šetření provedu 

hloubkové rozhovory, kdy mě budou zajímat hlavní příčiny vzniku problémů, spojených 

se ztrátou bydlení. Budu vycházet také ze spisů agendy sociálního šetření pracovníků 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lounech.  

 

Metody práce: 

 

- analýza primárních a sekundárních dokumentů 

- institucionální analýza 

- zúčastněné pozorování 

- rozhovory s lidmi, řešícími bytovou otázku 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

 

1) Úvod 

2) Cíl práce, výzkumné otázky, metodika práce 

3) Teoretická východiska  

4) Popisná část 

5) Analýza problémů, spojených se ztrátou bydlení  

6) Závěr 
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1 Úvod 
 

Adekvátní bydlení je základní potřeba, také právo každého člověka a patří  

k nejvýznamnějším ukazatelům naplnění lidských potřeb a pocitu spokojenosti.2  

V podmínkách současného společenského uspořádání v České republice je většina lidí 

schopna zajistit si bydlení vlastními silami, obvykle za pomoci nástrojů státní podpory 

bytové politiky (úlevy na dani z příjmů, úroková dotace k hypotečním úvěrům, stavební 

spoření se státní podporou atd.) nebo individuálním zajištěním (např. pomocí hypoték  

a úvěrů). Lidé, kteří mají stabilní zaměstnání s odpovídajícím finančním ohodnocením, 

dávají vesměs přednost vlastnímu bydlení, které si zajistí koupí bytu či domu nebo 

výstavbou nového objektu.  

Téma mé diplomové práce, které jsem zvolila, akcentuje aspekty problematiky 

z pohledu méně početné, přesto však z mnoha hledisek významné části české populace, 

která z různých důvodů nemá možnost pořídit si bydlení vlastní a je závislá na nabídce 

bydlení nájemního. Hlavním důvodem bývá nedostatečné finanční zázemí těchto jedinců 

nebo příbuzenských skupin spojené s nízkým finančním ohodnocením jejich práce, za 

předpokladu, že jsou zařazeni v pracovním procesu, případně jsou nezaměstnaní. Tito lidé 

po větší či menší část svého života čelí hrozbě ztráty bydlení, jsou více ohroženy 

následným sociálním vyloučením a v konečném důsledku bezdomovectvím. 

Nezaměstnaní nebo lidé s nízkou kvalifikací jsou ztrátou bydlení ohroženi objektivně 

častěji, než lidé s vyšším vzděláním a kvalifikací. Důležitým aspektem je také lokalita,  

v níž tito lidé žijí a také jejich zázemí. Vysoká koncentrace sociálně slabých rodin  

a nízkopříjmových domácností je typická zejména pro regiony postindustriální, 

v minulosti specializované na průmysl, těžbu fosilních paliv, nebo postagrárně-

industriální oblasti, které neprošly dostatečnou restrukturalizací. Typickými představiteli 

se všemi faktory, explicitně popisujícími sledované téma, jsou například regiony 

severních Čech a Moravy.  

Téma dostupnosti adekvátního bydlení a problematika komplexně propojená 

s problematikou ztráty bydlení mě zajímá zejména s ohledem na profesní zaměření, tedy 

z pozice sociálního pracovníka. Již ve své bakalářské práci jsem se zabývala ztrátou 

bydlení v souvislosti s bytovou politikou. Analyzovala jsem v ní hlavní příčiny ztráty 

                                                 
2 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj. [online]. 2011. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie s.4  
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bydlení, a to na případové studii obce Louny. V diplomové práci bych téma chtěla 

prohloubit, věnovat se mu šířeji, a to v kontextu institucionálního nastavení systému 

prevence a pomoci lidem, ohroženým ztrátou bydlení. 

Podobně jako další obce severočeského regionu, prochází Lounsko po změně 

společenských poměrů významnými a také dlouhodobými ekonomickými, politickými  

a sociálními změnami. Vlivem těchto změn dochází i ke změně životní úrovně lidí, která 

má bezprostřední vliv také na oblast bydlení.  

Ohrožení části populace ztrátou bydlení se v České republice poprvé ve 

významnějším měřítku objevilo v 90. letech. Přetrvává do současnosti a nadále se 

prohlubuje, zejména v důsledku nedostatečně diferencované politiky bydlení, hlavně 

z pohledu sociální diferenciace (chybí nebo není dostatečně dostupné sociální bydlení, 

chráněné bydlení, domy na půl cesty apod.). V kombinaci tohoto faktoru s vysokou 

nezaměstnaností, pohybující se dlouhodobě nad republikovým průměrem, roste 

v problémových regionech riziko i výskyt latentního bezdomovectví a možnost sociálního 

vyloučení.  

Institucionální nastavení systému prevence a pomoci není dostatečně propracované. 

Nevyužívá všech možností, jak ohrožené jednotlivce i rodiny, často s malými dětmi, 

ochránit před ztrátou bydlení. Upřednostňuje formální, administrativní rozdělování 

pomoci před terénní sociální prací a motivačním nastavením spolupráce s klienty úřadů 

sociální péče. Aktuální situace ve strukturálně postiženém severočeském regionu, 

konkrétně ve sledované lokalitě Lounsko, je modelovým příkladem, který lze v různých 

modifikacích vysledovat ve všech regionech ČR. 

Cílem mé práce je vysvětlit, jaké je institucionální nastavení systému prevence  

a pomoci lidem, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo řeší bytovou nouzi. Práce 

vychází z teorie konceptu chudoby a sociálního vyloučení, institucionalismu  

a implementace veřejných politik. Práce vymezuje pojem bydlení, bytovou politiku, 

sociální bydlení, legislativní ukotvení, popisuje a komentuje aktuální nastavení systému. 

V empirické části se věnuji dostupným možnostem systému prevence a pomoci lidem 

ohroženým ztrátou bydlení a hodnocení systému perspektivou zúčastněných aktérů (lidí, 

řešících problém s bydlením, sociálních pracovnic). Celý systém je zhodnocen SWOT 

analýzou, která identifikuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti.  
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2 Výzkumný problém, cíl a výzkumné otázky 
 

2.1 Výzkumný problém 

 

Významným mezníkem ve všech oblastech života společnosti v České republice byly 

zásadní politické, ekonomické a sociální změny po roce 1989. Došlo k překotné 

transformaci ekonomiky, která se dotkla zejména oblastí, zaměřených na těžký průmysl, 

energetiku a těžbu fosilních paliv. Masivní propouštění, především v dolech  

a hnědouhelných lomech či hutním průmyslu, přineslo značné negativní dopady na 

obyvatelstvo, které se do těchto lokalit sestěhovávalo před rokem 1989, aniž by se od 

nich, v rámci tehdejší alokace lidských zdrojů, očekávala kvalifikace. Regiony jsou po 

změně společenských poměrů postižené zejména nízkou vzdělaností. Ta je typická 

dalšími aspekty a charakteristická faktory, před rokem 1989 neznámými nebo 

marginálními, případně řešenými z pozice státu (plná zaměstnanost, plná dostupnost 

bydlení).  

Po změně politického režimu a s ní související decentralizací řízení státu a předávání 

pravomocí na samosprávní celky, se projevila značná nevyrovnanost mezi regiony: 

v někdejších průmyslových oblastech více než jinde poklesly reálné příjmy, stouplo riziko 

sociálního vyloučení, prohloubila se chudoba, ale také značná zadluženost 

nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Na obyvatelstvo zesílil tlak na vlastní 

zodpovědnost (Krebs, 2007). Řada těchto lidí se se změnou nevyrovnala, ať už  

z objektivních nebo subjektivních důvodů. S tlakem na posílení individuální snahy, 

vlastní zodpovědnosti za kvalitu života, nezbytností prohloubit znalosti, dovednosti nebo 

zvýšení kvalifikace, se dostatečně vyrovnala jen část populace strukturálně postižených 

regionů. V důsledku ztráty zaměstnání, plošné privatizace či deregulace nájemného se 

objevuje vysoké riziko ohrožení ztrátou bydlení.  

Příčiny vzniku tohoto sociálního problému je možné analyzovat z různých úhlů 

pohledu. Za jeden z nejefektivnějších považuji hodnocení fungování státu, resp. státní 

správy nebo samosprávy, versus perspektiva jednotlivců, řešících bytovou nouzi, ať už ji 

řeší kvůli vlastnímu selhání či jako důsledek společenských a sociálních podmínek, 

zdravotního či jiného znevýhodnění, věkovou nebo jinou diskriminací. „Bydlení se stává 

sociálním problémem. Ovšem při možnosti volby lidé často narážejí na problém.  
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V naší společnosti dnes vznikají skupiny lidí, které jsou znevýhodněny v přístupu  

k přiměřenému bydlení, a které je potřeba výrazněji podporovat.“ (Pelíšková, 2000: 15).  

V minulých desetiletích stát zastával aktivní roli přímého účastníka trhu s byty, 

v současné době tuto působnost přenesl na obce. „Součástí decentralizace státní moci  

a obnovení územní samosprávy byl bezúplatný převod bytového fondu z vlastnictví státu 

do vlastnictví obcí.“ (Sunega 2005: 275). Obec je hlavní aktér, který by měl zajišťovat 

dostupnost bydlení pro své občany. „Transfer bytové politiky nebyl provázán posílením 

obecních rozpočtů o dodatečné finanční prostředky, obce nebyly na novou úlohu 

připraveny po metodické stránce, nebyla vytvořena žádná pravidla ani doporučení pro 

nakládání s bytovým fondem, jakou část bytového fondu by si měly obce ponechat ve svém 

vlastnictví, doporučení týkající se cen, za něž by se měl bytový fond prodávat …“ (Sunega 

2005: 275). Samosprávy nemají dostatek finančních prostředků na udržování bytového 

fondu. Mnoho obcí jím dokonce z tohoto důvodu nedisponuje, a to i přestože vlastní 

bytový fond v současnosti představuje jedinou finančně dostupnou variantu bydlení, 

zejména pro nízkopříjmové skupiny osob. Většina obcí v České republice od roku 1991 

své bytové fondy zprivatizovala. V současné době se obce potýkají s nedostatkem bytů 

pro sociálně znevýhodněné skupiny, jimiž jsou například senioři, samoživitelé nebo 

nízkopříjmové domácnosti.  

Vyplývá to i ze statistiky Ústavu územního rozvoje. Procentní podíl počtu obecních 

bytů k počtu všech bytů ve sledovaných městech v období od roku 1991 do roku 2011 

postupně klesl ze 40,1 % na 9,6 %. Ústí nad Labem z původního počtu bytů, které byly  

v roce 1991 převedeny do vlastnictví města, do konce roku 2011 zprivatizovalo 98 

% těchto bytů (viz. graf č. 1). Na straně druhé, nových bytů se staví málo. V průběhu let 

2008-2011 se podařilo zrealizovat jen 3,4 % z celkového počtu obecních bytů. 
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Graf č. 1 Počet obecních bytů ve sledovaných městech v letech 1991 – 2011  

a předpokládaný stav pro ukončení privatizace.  

 

Zdroj: Ústav územního rozvoje, Obce a bydlení: jak probíhala privatizace bytového fondu 

Bytové služby tak v současnosti kromě obcí nabízejí soukromí majitelé domů, bytů či 

ubytoven. Zajištění adekvátního bydlení představuje pro sociálně slabší občany velmi 

obtížně řešitelný problém, a to i přesto, že podle průzkumů je v České republice 

v porovnání s jinými zeměmi EU chudobou ohrožen nejnižší počet lidí.3  

Velký problém představuje vliv deregulace nájemného; v důsledku uvolnění cen 

dochází od roku 2006 ke zvyšování výdajů domácností na bydlení, vodu, energie a paliva, 

nejvyšší vzestup je zaznamenán u domácností, které žijí v nájemních bytech  

(viz. graf č. 2). Tento aspekt je také možné vnímat jako jeden ze spouštěčů fenoménu 

ohrožení ztrátou bydlení.   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                 
3 Počet lidí těsně nad hranicí chudoby však je 7 milionu. [online]. Dostupné z: www.csu.cz 
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Graf č. 2 Výdaje domácností na bydlení, vodu, energie a paliva dle právního důvodu 

užívání (průměr na osobu v Kč za rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koncepce bydlení ČR do roku 2020, ČSÚ 

Cílové skupiny, na něž jsem se zaměřila, kategorizoval Lux (2011) jako domácnosti, 

které mají dostatečnou kompetenci k udržení si dlouhodobého nájemného bydlení  

a domácnosti, které tuto kompetenci nemají. Do první skupiny patří lidé, kteří  

navzdory snaze dodržovat pravidla pro udržení bydlení, jsou jeho ztrátou ohroženi 

například z důvodu nezaměstnanosti, nízkých příjmů, etnické rozdílnosti. Druhou 

skupinu tvoří lidé v akutní bytové nouzi – lidé bez přístřeší, dále domácnosti, které žijí 

v dočasném, nevyhovujícím bydlení, z nichž převážná většina ztratila bydlení vlastním 

zaviněním a nezodpovědností. Proto ve své práci používám oba pojmy - lidé, kteří jsou 

ohroženi ztrátou bydlení, - lidé v akutní bytové nouzi.  

V rámci své diplomové práce budu zkoumat možnosti současného institucionálního 

nastavení systému prevence a pomoci lidem ohrožených ztrátou bydlení a lidem, kteří již 

o střechu nad hlavou přišli a chtěli by znovu nalézt adekvátní bydlení.  

Lidé v bytové nouzi si mohou zajistit vyšší příjem na úhradu nákladů, spojených  

s bydlením, tím, že si najdou zaměstnání. Pro řadu z nich je však podobné opatření 

nedosažitelné nebo jen minimálně reálné, a to kvůli vysoké nezaměstnanosti v regionu, 

nízkému nebo žádnému vzdělání uchazeče, etnickému původu či věku nebo zdravotnímu 

stavu. K nejohroženějším patří tzv. rizikové skupiny na trhu práce (např. uchazeči nad  

50 let, lidé se zdravotním postižením, Romové, samoživitelé, ženy po rodičovské 

dovolené). Jsou regiony, které se dlouhodobě potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. 
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Nejvyšší průměrná nezaměstnanost je v Karlovarském kraji 9,5 %, Moravskoslezkém 

kraji 8,3 %, Olomouckém kraji 7,3 % a Ústeckém kraji 7,3 %. (Obrázek č. 1: mapa).  

V těchto regionech lze předpokládat vyšší pravděpodobnost ohrožení ztrátou bydlení  

a sociálním vyloučením.  

Obrázek č. 1 Mapa: Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů, údaje za čtvrtletí 

 

 

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu, domů a bytů 20114 

Pokud si lidé nedokáží zajistit dostatek příjmů na úhradu nákladů na bydlení, mají 

možnost využít státní podporu, a to ve formě příspěvku na bydlení nebo doplatku na 

bydlení. Jedná se o nástroje sociální politiky, které řeší finanční dostupnost bydlení. 

Nároky definují zákony č. 117/2006 Sb., o státní sociální podpoře a č. 111/2006 Sb.,  

o pomoci v hmotné nouzi. V současné době je problematické dosáhnout nároku na 

příspěvku na bydlení, a to v souvislosti se získáním trvalého pobytu nebo formou uzavření 

podnájemní smlouvy, jež jsou zákonnou podmínkou pro přiznání dávky. Příspěvky sice 

umožňují finanční dostupnost bydlení, ale neřeší problém diskriminace na trhu 

s bydlením. Dávky mnohdy slouží na úhradu neodpovídající výši nájmu za nevyhovující 

                                                 
4 Pozn. výběrová šetření pracovních sil. Od roku 2011 údaje vycházejí z definitivních výsledků SLDB 2011, 

definitivních demografických dat a krátkodobé projekce 
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bydlení. Jako všechny sociální dávky mohou způsobit závislost na sociální pomoci státu. 

Výplata příspěvku na bydlení představuje značnou zátěž pro státní rozpočet. 5 

Důležitou roli ve sledované  problematice sehrává sociální práce a s ní související 

sociální služby, zaměřené na tuto skupinu klientů. Sociální pracovníci pomáhají osobám, 

kterým hrozí ztráta bydlení ať už v důsledku nepředvídatelné situace (ztráta zaměstnání, 

nižší příjmy, rozvod, vysoké dluhy, nemoc) či nedostatku kompetencí k udržení bydlení 

(Tomeš, 2010). Obce jsou ze zákona (č. 128/2000 Sb. o obcích, č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi) povinny pečovat o potřeby svých 

obyvatel a zajistit podmínky pro výkon sociální práce.  

Po reformách v roce 2012 vykonávají část sociální práce pobočky Úřadu práce,  

tj. výplata dávek - příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Sociální pracovníci však 

nemají s ohledem na velikost svých agend dostatek prostoru pro terénní sociální práci, 

nemohou tedy aktivně vyhledávat ohrožené ztrátou bydlení a včas zamezit důsledkům. 

Ztrácí kontakt s klienty samotnými. Reorganizace výkonu sociální práce přinesla 

problémy i na obecní úřady. Sociální pracovníci v obcích s přenesenou působností nemají 

dostatek prostředků/nástrojů (např. výplatu dávek) k motivaci klientů k řádné a trvalé 

spolupráci, která je podmínkou úspěšného řešení sociální situace. V práci obcí jsou navíc 

značné rozdíly v rozsahu a kvalitě sociální práce. Všechny obce nejsou dostatečně 

iniciativní ve vytvoření podmínek pro podporu efektivní sociální práce, související 

s řešením bytové situace obyvatel (Musil, Hubíková, Havlíková, 2014). 

V ČR dosud neexistuje ucelený systém prevence zaměřený na udržení bydlení. Na 

jedné straně fakt souvisí s rostoucími počty osob, ohrožených ztrátou bydlení, na straně 

druhé je důsledkem přenášení zátěže do jiných systémů (zejména zdravotnictví, 

soudnictví, vězeňství, ale i některé typy pobytových sociálních služeb aj.). (Koncepce 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020). Zcela chybí zákon  

o sociálním bydlení. Česká republika nemá přesnou definici pojmu sociální bydlení. 

Sociální bydlení je pak vysvětlováno různě. Zdaleka ne všechny obce mají sociální 

bydlení, určené pro nízkopříjmové rodiny nebo rodiny, ohrožené ztrátou bydlení. 

 

 

                                                 
5 V roce 2013 byl výdaj na výplatu příspěvku na bydlení celkem 7 403 068 tis. Kč za rok, z toho v Moravskoslezském 

kraji 1 501 813 tis. Kč za rok a Ústeckém kraji 1 066 674 tis. Kč za rok. Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?  
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2.2 Výzkumné cíle 

 

Ve své práci se zaměřím na aktuální systém prevence a pomoci lidem, kterým hrozí 

riziko ztráty bydlení, a to z různých důvodů. Zajímá mne především, zda současné 

institucionální podmínky (včetně stávající legislativy, existence konkrétních nástrojů  

a opatření, jejich praktické využití, přístup sociálních pracovníků) pomáhají lidem, kteří 

jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo se ocitli v bytové nouzi.  

 

Hlavní výzkumný cíl: 

 

Zjistit a vysvětlit, jaké je institucionální nastavení systému prevence a pomoci 

lidem/domácnostem v ČR, ohroženým ztrátou bydlení a zhodnotit uvedený systém 

z hlediska možností zabránit vzniku sociálního vyloučení. 

 

Dílčí výzkumné cíle: 

 

1. zjistit, jaké je současné institucionální nastavení prevence a pomoci osobám, 

ohroženým ztrátou bydlení a lidem v bytové nouzi; 

 

2. zjistit, zda současné institucionální nastavení prevence a pomoci osobám, 

ohroženým ztrátou bydlení, pomáhá zabránit vzniku sociálního vyloučení; 

 

3. zjistit, jak tento systém hodnotí přímo zúčastnění aktéři 

(jednotlivci/domácnosti řešící bytovou nouzi, sociální pracovníci, kteří s touto 

sociální skupinou pracují, a úředníci, již mají oblast sociálního bydlení v popisu 

práce), identifikovat jeho silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti.  
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2.3 Výzkumné otázky 

 

V mé diplomové práci si stanovuji výzkumné otázky, které mi pomohou při naplnění 

stanovených cílů.  

 

Hlavní výzkumná otázka práce: 

 

Jaké je současné institucionální nastavení systému prevence a pomoci lidem, 

ohroženým ztrátou bydlení, a zda systém zabraňuje vzniku sociálního vyloučení.   

 

Dílčí výzkumné otázky práce: 

 

Jak současné nastavení systému hodnotí hlavní aktéři (osoby, domácnosti, kteří jsou 

ohrožení ztrátou bydlení, dále sociální pracovníci, kteří s těmito lidmi pracují  

a popřípadě odpovědné osoby ve vedení obcí).   

 

Jaké jsou silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby současného institucionálního 

nastavení a systému prevence a pomoci lidem, ohroženým ztrátou bydlení. 
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3 Metodologický přístup  
 

Diplomová práce vychází z kvalitativní metodologie, která umožňuje získat hlubší 

porozumění a vhled do zkoumaného problému (Disman, 2008). Mnou zvolený přístup 

umožňuje lépe pochopit společenské fenomény (chování, instituce) na základě toho, jak 

dané fenomény vnímají a prožívají jednotliví lidé ve svém prostředí (Veselý, Nekola, 

2007: 150). Konkrétně se jedná o to, jak lidé, jež řeší problematiku ztráty bydlení, hodnotí 

a vnímají současné institucionální nastavení systému pomoci v případě vzniku této 

sociální situace. V empirické části použiji normativní výzkumnou metodologii, která je 

zaměřena na hodnocení daného problému (Veselý, Nekola, 2007: 144).  

Práce vychází především z poznatků, získaných studiem odborné literatury, 

dokumentů, studií, odborných časopisů, diplomových prací a internetových zdrojů, které 

se výzkumným problémem již zabývaly, dále se věnují bytové politice v České republice 

a v obcích II. a III. stupně, současnému nastavení pomoci při řešení bytové nouze, 

problematice sociálního vyloučení a sociální práce a služeb v České republice. Získané 

poznatky se budou opírat o legislativní ukotvení.  

Vzhledem k vymezenému problému jsem jako zastřešující výzkumný design zvolila 

případovou studii (angl. case study). Charakteristické pro případovou studii je, že se snaží 

odpovědět na otázky jak a proč. A jejím cílem je dostat se do jádra problému a zjistit, co 

se děje z pohledu těch, jichž se problém přímo dotýká (Winzbergerová, 2013, in Yin 

2003).  

Hendl (2005: 166) pojímá případovou studii jako exploratorní, kdy cílem studie je 

prozkoumání komplexního jevu v celé jeho míře a z různých hledisek. „Předmětem zájmu 

případové studie je studium konkrétního jedince, programu, události, instituce, procesu 

apod. Toto úzké zaměření umožňuje hlubší analýzu zkoumaného případu v jeho 

přirozeném prostředí a pochopení hlubších souvislostí a vztahů“  

Případová studie se liší od kvantitativní metody tím, že není založena na striktně 

lineárním postupu, ale tento lineární postup je interaktivní (opakující se) proces  

(viz. obrázek č. 2). Na začátku studie dochází ke stanovení základních cílů, které se ovšem 

v průběhu studie mohou měnit. Podobně tomu bylo i v tomto případě. S hlubším 

poznáním problému byly výzkumné otázky upraveny tak, aby došlo k naplnění 

stanovených cílů (Yin, 2009). 
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Případová studie bude provedena v obci Louny, kde budu zkoumat, jak se lidé dostali 

do bytové nouze a jak je tato situace řešena z hlediska současného institucionálního 

systému. Na základě tohoto designu je popsán proces řešení situace ohrožení ztrátou 

bydlení nebo jeho ztrátou, jaké mají tito lidé při řešení problematiky možnosti a jak to oni 

sami vnímají. Přístup k respondentům mi byl umožněn prostřednictvím sociálních 

pracovníků na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který je zřízen v rámci samosprávy 

Městského úřadu v Lounech. 

   

Obrázek č. 2: Případová studie a její proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle Winzbergerové, 2013 
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3.1 Metody sběru dat 

 

Při zpracování práce je provedena analýza primárních a sekundární dat. Všechny 

informace jsou shromažďovány a zpracovávány průběžně.  

V práci vycházím z odborné literatury, která je zaměřena na bytovou politiku, jsou 

to především publikace od Olgy Polákové (2006), Martina Luxe (2002, 2006, 2011), 

Sociální politika od Vojtěcha Krebse (2007), Igora Tomeše (1996), veřejná politika od 

Martina Potůčka (2010), Arnošta Veselého a Martina Nekoly (2007) a sociální práce 

s osobami, ohroženými sociálním vyloučením od Iva Řezníčka (2000).  

Velmi nápomocné mi budou také výzkumy a analýzy, které již byly zpracovány na 

podobné téma, jedná se o: „Identifikaci zásadních problémů v oblasti sociálního 

vyloučení“, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR, „Identifikaci domácností 

potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti 

bydlení“, zpracovanou Anne Morisseau (2008), Sociologický ústav AV ČR, a výzkumy 

v režii odborníka na bytovou politiku Martina Luxe, Martiny Mikeszové, Petra Sunega (2010) 

například „Podpora dostupnosti bydlení pro lidi ohrožené sociální vyloučením“.  

Převážná většina informací bude čerpána z internetových zdrojů, budou to především 

webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu. Nejdůležitější zdroj dat pro mne 

představuje „Koncepce bytové politiky České republika do roku 2020“, z roku 2011 vydanou 

Ministerstvem pro místní rozvoj a „Koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020“, z roku 2013, vydaná Vládou ČR. Dále na webových 

stránkách jsou na základě klíčových slov hledána další data o bytové problematice, 

související se ztrátou bydlení. Předpokládám, že v průběhu vypracování práce se budou 

zdroje rozšiřovat, proto je podrobný seznam literatury a zdrojů uveden na konci celé práce.  

Dalšími důležitými zdroji dat, které jsou nepostradatelnou součástí mé práce, budou 

zdroje legislativní, a to v podobě zákonů a vyhlášek, konkrétně zákon č. 108/2006 Sb.  

o sociálních službách, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,  

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým byl 

zákon o hmotné nouzi novelizován a zákon č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje 

bydlení. Dalším zdrojem dat je Katalog sociálních služeb 2014 a 3. Komunitní plán 

sociální péče města Louny na období 2012-2014. 
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Hlavními metodami sběru primárních dat jsou: (1) zúčastněné pozorování v rámci 

sociálního šetření a jednání klientů na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lounech, 

kde jsem sledovala bytové podmínky, především u lidí, kteří žijí na ubytovnách. 

Zúčastněné pozorování nebylo v práci podrobněji analyzováno; (2) polostrukturované 

rozhovory. Realizovala jsem sedm rozhovorů. Respondenti byli vybíráni na základě 

doporučení sociálních pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lounech, 

kteří řeší problém s bydlením.  

Sociální pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lounech mi pomohly při 

výběru klientů, kteří v současné době řeší bytovou nouzi a jsou ohroženi ztrátou bydlení. 

Všechny rozhovory byly provedeny osobně, a to na základě písemného „Informovaného 

souhlasu s rozhovorem“6 

Rozhovory jsem provedla v období od 16. března do 23. března 2015. Každý z nich 

trval cca třicet minut. Čtyři rozhovory probíhaly v kanceláři sociální pracovnice a tři 

v rámci terénního sociálního šetření přímo v domácnosti klientů, a to na základě 

připraveného scénáře, viz. příloha č. 2.  

Vzhledem k citlivosti tématu respondenti nesouhlasili s pořizováním zvukového 

záznamu z rozhovoru, z toho důvodu jsem si dělala velmi podrobné terénní poznámky, 

písemné záznamy rozhovorů jsou přepsány do tzv. selektivního protokolu, kdy se 

přepisují pouze pasáže relevantní z hlediska zaměření výzkumu (Veselý, 2014). 

Charakteristika respondentů 

K účasti ve výzkumu svolilo celkem sedm klientů, kteří řeší problém s bydlením, a to 

z různých důvodů (vysoké nájemné, zadluženost, nevyhovující bytové podmínky, vysoký 

počet členů domácnosti, život na ubytovně, osamostatnění a rozpory s rodiči). V úvodu 

práce byla stanovena cílová skupina, která zahrnuje lidi, kteří jsou ohroženi ztrátou 

bydlení i přesto, že mají dostatečnou kompetenci k udržení si adekvátního bydlení a lidé, 

kteří se nacházejí v akutní bytové nouzi (viz. kapitola Vymezení výzkumného problému). 

Věk a pohlaví nehrálo při výběru respondentů roli. V tabulce č. 1 je uveden přehled 

sociálně demografických údajů o respondentech.  

 

                                                 
6 Všem dotazovaným byl předložen písemný „Informovaný souhlas s rozhovorem“, viz. příloha č. 1. Každý respondent 

ztvrdil svým podpisem, pouze souhlas se zpracováním získaných informací, nikoliv s nahráváním. Podepsané originály 

jsou k dispozici u výzkumníka a vzhledem k anonymizaci nejsou zařazeny do veřejného obsahu práce.  
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Tabulka č. 1: Sociálně-demografické údaje o respondentech 

Respondent Věk Pohlaví Vzdělání Zaměstnání 
Počet členů 

domácnosti 
Forma 

bydlení 
Příjem 

1 30 muž ZŠ nezaměstnaný 1 ubytovna PnŽ, DnB 
2 42 žena ZŠ nezaměstnaná 2 ubytovna PnŽ, DnB 

3 
35 žena vyučená mateřská 

dovolená 
8 obecní  PnŹ, PnB, RP 

4 
38 žena vyučená osoba 

pečující 
4 nájemní PnŽ, dávky 

SSP 
5 50 žena SŠ prodavačka 4 družstevní Mzda 

6 
28 žena SŠ brigády  2 nájemní PnŽ, dávky 

SSP 
7 30 muž vyučen montér 3 vlastní mzda 

Zdroj: vlastní zpracování7 

 

V rámci expertního šetření jsem také oslovila tři terénní sociální pracovnice 

(označení SP1, SP2, SP3) a kompetentního radního Městské úřadu v Lounech pro 

bytovou politiku, kterých jsem se ptala:   

(1) V čem vidíte nejčastější příčinu, proč lidé přicházejí o své bydlení?  

(2) Uvítali byste, kdyby obec Louny nabízela více možností při řešení problémů 

s bydlením (například sociální služby – azylové domy, ubytovny, prostupné bydlení, 

obecní nebo sociální bydlení)  

(3) Myslíte si, že současné instituce prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení 

(tzn. právní úprava, sociální dávky, sociální služby, sociální práce, postavení obcí) jsou 

dostačující a zabraňují vzniku sociálního vyloučení? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Vysvětlení zkratek: PnŽ – příspěvek na živobytí, DnB – doplatek na bydlení, RP – rodičovský příspěvek, SSP – 

státní sociální podpora 
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3.2 Metody analýzy dat  

 

Analýza sekundárních dokumentů souvisí s vyhledáváním a studiem odborné 

literatury a dokumentů, které se vztahují k problematice sociální a bytové politiky. Tato 

metoda je v mé práci důležitým a nejlepším možným zdrojem informací pro získání 

základních dat pro vymezení problematiky. Práce vychází z  poznatků, které jsou 

především založeny na studiu odborných statí, publikací, platné legislativě, koncepcích 

bydlení zpracovaných například Ministerstvem sociálních věcí a zdravotnictví,  

či Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Nejprve jsem vyhledala dokumenty publikované k tématu bytová politika, které mi 

byly podkladem pro zpracování části zabývající se cíli, nástroji, typy a vývojem bytové 

politiky. V publikacích o sociálním bydlení jsem si především všímala různých přístupů 

k sociálnímu bydlení nejen v ČR, ale i ve světě. 

Shledala jsem velký problém s množstvím různorodých dat, rozlišením věrohodnosti 

autorů a originality zdroje. Následně jsem se zaměřila na legislativní ukotvení systému 

prevence a pomoci lidem, řešící bytovou otázku. Nejvíce mi posloužily již zpracované 

„Koncepce bydlení v ČR do roku 2020“; „Koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020“, „Návrh koncepce sociálního bydlení v ČR  

2015-2025“. Ty mi poskytly podrobné informace o aktuálním stavu a situaci v oblasti 

bytové politiky.  

V dalším kroku jsem analyzovala primární data, kde mne zajímalo především, jak 

v Lounech hlavní aktéři (osoby a domácnosti, kteří jsou ohroženy ztrátou bydlení,  

a jejich sociální pracovníci) vnímají a řeší bytovou problematiku, a co jim přináší 

současné sociální nastavení systému prevence a pomoci. Jedná se o vlastní výzkum, 

provedeny za pomoci metody polostrukturovaných rozhovorů. K analýze dat, které byly 

získány z rozhovorů, byla vybrána tematická analýza.  

Pro analýzu dat získaných z rozhovorů byla zvolena metoda tematické analýzy.8 

Tematická analýza má tři fáze (1) Popisné kódování – v této fázi dochází k opakovanému 

čtení přepisů, jde pouze o seznámení se s obsahem, není zde správné analyzovat obsah 

rozhovoru, je důležité si zvýraznit relevantní pasáže a doplnit případné komentáře. 

                                                 
8 „metoda identifikace, analýzy a odkazování ke vzorům (tématům) v datech“. Za její benefit se označuje její 

flexibilita. [online]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/170999/fss_m/Diplomova_prace.pdf 
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Výstupem první fáze je definování popisných kódů a jejich aplikace na všechny přepisy. 

(2) Interpretační kódování – fáze zaměřena na shlukování popisných kódů, interpretaci 

kódů ve vztahu k výzkumné otázce a aplikaci interpretačních kódů na celý datový soubor. 

(3) Zastřešující témata – zde dochází k zvažování interpretačních kódů z hlediska 

výzkumného cíle, vyvozují se klíčová témata pro datový soubor jako celek a je vytvořen 

diagram vztahů mezi jednotlivými tématy a úrovněmi kódování v analýze (Horrocks, 

King, 2000). 

Další metodou byla vybrána institucionální analýza.9 Cílem institucionální analýzy 

je rozšíření nastavení institucionálních podmínek systému prevence a pomoci o lidi, kteří 

jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo v bytové nouzi. Analýza je zaměřena hlavně na 

nastavení podmínek, které vyplývají z celostátně platné legislativy (například zákony, 

vyhlášky, nařízení, strategie), právně nezávazných dokumentů (například koncepce). 

V první fázi proběhne vymezení pojmu bydlení v rámci bytové politiky v České 

republice. V druhé fázi proběhne výběr legislativních norem, upravujících problematiku 

bydlení v souvislosti s bytovou nouzí a problematiku současného nastavení systému 

prevence a pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí. (Hlavní činností je vyhledávání 

v zákonech, 2014-2015). Vzhledem k členství ČR v EU jsou všechny její zákony, 

vyhlášky a směrnice pro všechny členské země zavazující, proto jsou do analýzy zahrnuty 

také vybrané mezinárodní dokumenty, ve kterých se pojednává o právu na bydlení  

(např. Charta základních práv EU, Lisabonská smlouva a Strategie Evropa 2020). 

K zodpovězení otázky jaké jsou silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které 

vyplývají ze současného institucionálního nastavení a systému prevence a pomoci lidem, 

ohrožených ztrátou bydlení, je použita metoda SWOT analýzy.  

Výsledky tematické a institucionální analýzy se promítnou do SWOT analýzy, 

v rámci které budou identifikovány na jedné straně silné a slabé stránky současného 

institucionálního nastavení systému prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení. 

Dále bude poukázáno na příležitosti a ohrožení, plynoucí právě ze současného nastavení. 

Základní rámec SWOT analýzy znázorňuji na obrázku č. 3.  

 

                                                 
9 Institucionální analýza zkoumá struktury a mechanismy společenského řádu, kterými se řídí chování dvou nebo více 

osob. Dále se institucionální analýzy zabývá tím, jak jednotlivci a skupiny budují instituce, jak instituce fungují v praxi, 

jako jsou jejich dopady na jednotlivce a společnost. [online]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_analysis 
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Obrázek č. 3: Základní rámec SWOT analýzy 

 

Zdroj: Grasseová, M.: Využití SWOT analýzy pro dlouhodobé plánování. Dostupné  

z: www.defenceandstrategy.eu/ filemanager/files/file.php?file=6510 

 

Velmi důležité je, vedle stanovení výzkumných otázek, výběr výzkumných 

metod, které slouží k jejich zodpovězení. Při použití více metod je možno získat větší 

množství empirických důkazů. Přehled vybraných metod sběru dat a analýzy dat, které 

budou v práci používány v souvislosti s hledáním odpovědí na výzkumné otázky, jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 

 

http://www.defenceandstrategy.eu/
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Tabulka č. 2: Přehled použitých metod sběru a analýzy dat 

 

Výzkumná otázka Metody sběru dat Metody analýzy dat 

 

Jaké je současné institucionální nastavení systému prevence a 

pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení a zda zabraňuje 

vzniku sociálního vyloučení.   

 

- sběr sekundárních dat 

- sběr primárních dat 

 

- polostrukturované rozhovory 

- obsahová analýza sekundárních dat 

Jak současné nastavení systému hodnotí hlavní aktéři (osoby, 

domácnosti, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, dále sociální 

pracovníci, kteří s těmito lidmi pracují a popřípadě odpovědné 

osoby ve vedení obcí.   

- sběr sekundárních dat 

- sběr primárních dat 

 

- obsahová analýza sekundárních dat - 

- tematická analýza primárních dat 

Jaké jsou silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které 

vyplývají ze současného institucionálního nastavení a systému 

prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení. 

- sběr sekundárních dat 

- sběr primárních dat 

 

- institucionální analýza 

- tematická analýza  

SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování
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4 Teoretická východiska 

4.1 Koncept chudoby a sociálního vyloučení  

 

Pohled na chudobu a vymezení její definice se v posledních letech proměňoval. 

Neexistuje vědecká definice chudoby, u které by bylo dosaženo konsensu. (Mareš, 

Rabušic 1996) Nejznámější definice chudoby pochází od Towsenda (1979: 31), „jedinci, 

rodiny a skupiny mohou být označeny za chudé, jestliže jejich zdroje nejsou dostačující 

pro zajištění stravy, participace a životních podmínek, které jsou obvyklé nebo jejich 

dosažení je přinejmenším široce podporováno a schvalováno ve společnosti, do níž 

náleží“ Z této definice později vychází i Rada Evropy, jedná se o „osoby, jejichž zdroje 

(materiální, kulturní a sociální) jsou tak omezené, že je vylučují z jejich minimálního 

přijatelného způsobu života v členském státě, ve kterém žijí“, (EHS in Nolan, Whelan, 

2010: 24). 

„Chudoba je stav, který je důsledkem nerovného přístupu k rozdělovanému bohatství 

společnosti, k jejím materiálním zdrojům, kdy životní podmínky a uspokojení základních 

potřeb není v potřebné míře zabezpečeno dostatečnými zdroji (příjmy, statky) a kdy tyto 

příjmy nelze z nějakých objektivních příčin zvýšit (stáří, invalidita, péče o dítě aj.) a kdy 

občan nedisponuje ani jinými zdroji či majetkem, který by mu umožnil získat prostředky 

ve výši, která je společností uznána jako minimální“ (Krebs, 2007: 107). 

S chudobou nepochybně velmi úzce souvisí sociální vyloučení ve smyslu vyloučení 

ze standardu života, životních šancí, zdravotní péče, vzdělání a bydlení. Přesto se ale 

uvádí, že by bylo omylem považovat koncept sociální exkluze jen za synonymum 

chudoby (Mareše, 2000: 285-297).  

Vznik konceptu sociálního vyloučení má své kořeny v 70. letech ve Francii, kde byl 

poprvé použit pro specifickou situaci určitých skupin obyvatel žijících na okraji společnosti, 

které byly odříznuty od pracovních příležitostí a zároveň od záchranné sítě státní sociální 

pomoci. Koncept se dále rozšířil do Evropy a následně i mimo ni. V literatuře lze zaznamenat, 

že koncept sociálního vyloučení byl identifikován již v polovině 60. let  

20. století, a to R. Lenoirem (1974), kterého cituje Béland (2007: 123), že „sociální exkluze 

je nezohlednění jistých znevýhodněných skupin společnosti v principech systému sociálního 

zabezpečení, čímž byly administrativně vyloučeny nejen z tohoto systému, ale zároveň se 

odcizily společnosti jako celku.“ 
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Rozšíření konceptu sociálního vyloučení zapříčinily sociální a ekonomické změny 

v západní Evropě v 80. letech, související s ropnou krizí v roce 1973. Ekonomický rozvoj po 

druhé světové válce se promítl do růstu životní úrovně všech společenských tříd, jelikož 

poskytoval širokou nabídku pracovních míst i prostředky pro sociální politiku státu, která 

měla převážně za cíl naplňovat sociální práva v oblastech zaměstnání, příjmu, zdravotní péče 

a bydlení (Walach 2009, in Sedláková 2002). 

Od 80. a 90. let je postupně teoretický koncept chudoby nahrazován konceptem 

sociálního vyloučení (sociální exkluze). „Chudoba neznamená pouze nedostatek 

materiálních a finančních zdrojů, ale stále více je dávána do souvislosti s možnou 

sociální, kulturní a politickou exkluzí“ (Nedomová a Špiláčková 2014). 

Chudoba nemusí být nutnou podmínkou pro vznik sociální exkluze, i když chudé 

rodině hrozí riziko sociálního vyloučení, udržuje si jistý nadhled nad situací a nestane se 

„netečným“ klientem sociálního státu (Mareš, 2000). 

Mareš (2006) chápe vztah mezi sociální exkluzí a chudobou následovně: „Chudoba 

může být příčinou sociální exkluze již tím, že brání realizaci občanských práv nebo tlumí 

zájem o jejich uplatnění a mění aktivní občany v klienty sociálního státu nebo naopak, 

sociální exkluze může vést k chudobě, ale exkluze může být chápána i jako určitá extrémní 

forma chudoby či naopak chudoba může být považována za jednu z řady dimenzí sociální 

exkluze“  

Od roku 1990 se chudoba začíná popisovat jako multidimenziální jev – zahrnuje 

objektivní i subjektivní stránku chudoby, a opouští se koncepty chudoby v souvislosti 

s nedostatkem materiálních statků. „Chudoba již není spojována jen s nedostatkem peněz, 

ale stále více se hovoří o chudobě ve spojitosti se sociální exkluzí či deprivací.“  

(Mareš 2004).  

Sociální vyloučení nepředstavuje jen nedostatek finančních prostředků, ale i těžší 

přístup ke vzdělání, zdravotním službám, nedostatečné bydlení a vyloučení z trhu práce 

(Nedomová, Špiláčková, in Nolan a Whelan, 2010). 

Sociální vyloučení chápeme jako „proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob 

zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických  

a politických aktivit společnosti jako celku.“10 

                                                 
10 Identifikace zásadních problémů v oblasti sociálního vyloučení. [online]. MV ČR. Praha 2010. Dostupné  

z: http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-cele-identifikace-zasadnich-problemu-pdf.aspx 

http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-cele-identifikace-zasadnich-problemu-pdf.aspx
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V odborné literatuře lze, ale nalézt různé definice, základem mého teoretického 

východiska je definice Rady Evropy: „Chudoba a sociální vyloučení jsou definovány jako 

stav, kdy jedinec nebo skupina lidí neparticipuje plně na ekonomickém a sociálním životě 

společnosti anebo když jejich přístup k příjmu a ostatním zdrojům jim neumožňuje dosáhnout 

životních standardů, které jsou považovány ve společnosti, v niž žijí, za přijatelné“ (Krebs, 

2007: 124) Zákon o sociálních službách definuje sociální vyloučení jako „vyčlenění osoby 

mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 

situace.“11 

Keller (2011) poukazuje na fakt, že žádná společnost nezaručuje faktickou rovnost všech 

jejích členů, každá společnost je diferencována do vrstev a skupin, které se od sebe liší 

převážně podílem na statcích, službách, přístupem k moci a výší prestiže. Sociální exkluze se 

nevztahuje k stupňování nerovností, ale k mechanismům, které ve výsledku oddělují určité 

skupiny od hlavního proudu společnosti 12 (Kotýnková, 2007).  

I v České republice se setkáváme s pojmem chudoba, před rokem 1989 se chudoba 

skrývala pod pojmem „obyvatelstvo se sníženou spotřebou“. Komunistický režim znárodnil 

majetek početné skupiny velkých i malých vlastníků, tím vlastně bylo umožněno nižším 

třídám zvýšit životní úroveň. Režim také vytvářel nepřiměřeně velké počty pracovních míst, 

udržoval vysoké mzdy, nabízel zaměstnancům výhody, například příspěvky na stravování, 

dopravu do zaměstnání, podnikové pobyty. Socialistický stát zadržoval vznik chudoby také 

bezplatným zdravotnictvím, školstvím, dotacemi cen základních potravin, poskytováním 

bezúročných půjček. Zlomovým okamžikem byl proces ekonomické transformace po roce 

1989, který způsobil jednorázové „zchudnutí“ širokých vrstev české společnosti, a to vlivem 

nárůstu spotřebitelských cen o 57 %. Tím došlo ke snížení reálných mezd o 26 %  

(Antoni, 2014).  

V současné době Česká republika patří k zemím s nejnižší mírou chudoby. Metodika 

Eurostatu stanovuje hranici chudoby na úrovni 60 % mediánu národního ekvivalizovaného 

příjmu na spotřební jednotku. V České republice je míra ohrožení chudobou nejnižší ze všech 

zemí EU. Podle posledních údajů ČSÚ a Eurostatu ze šetření o příjmech a životních 

podmínkách domácnosti v roce 2008 dosáhla hodnoty 9 %, průměr zemí EU činí 17 %.13 

Ovšem Keller (2011) upozorňuje, že i když Česká republika sice není zemí chudých, kolem 

10% obyvatel žije v chudobě. Za chudého je totiž považován ten, kdo má měsíční příjem 

                                                 
11 Zákon č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách 
12 Nejedná se tedy o diferenciaci společnosti na ty nahoře a dole, ale o rozdělení na ty, kteří jsou uvnitř a vně 

společnosti, a to i přesto, že jedním z důležitých proč „být uvnitř“ zůstává většinou „nebýt dole“ (Kotýnková 2007)  
13 www.czso.cz 

http://www.czso.cz/
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kolem 7 tisíc korun. 14 Znepokojující je spíše počet lidí, žijících okolo pásma chudoby, než 

počet lidí oficiálně chudých.  

Lidé nebo domácnosti, které se ocitají těsně nad prahem chudoby, nazývá Keller (2010) 

novou chudobou, resp. „pracující chudobou“, která je podmíněna znevýhodněnou pozicí na 

trhu práce nebo dlouhodobou nezaměstnaností. Jedná se o skupinu lidí, kteří poctivě pracují, 

a přesto mají existenční problémy s nemožností uspokojovat své základní životní potřeby. 

Jednou z nich je právě nedostatek finančních prostředků na úhradu nájemného.  

Sociální vyloučení je velmi úzce ztotožňováno a spojováno s problematikou 

bezdomovectví. „Bezdomovectví je ve Strategii Evropa 2020 identifikováno jako jedna  

z nejextrémnějších forem chudoby a sociálního vyloučení.“15  Neplacení nájemného může 

vést ke ztrátě bydlení a v extrémním případě právě k sociálnímu vyloučení a následně 

bezdomovectví. Podle Petruseka (1996) lze bezdomovectví chápat jako sociální problém 

a vymezit ho jako „sociální stav nebo situaci, o níž se určitá relevantní skupina lidí nebo 

sami zúčastnění domnívají, že vyžaduje řešení, obvykle prostředky vnějšího 

institucionalizovaného zásahu (výchovného, politického, přesvědčovacího, 

ekonomického)“ (Velký sociologický slovník, s. 846).  

Veselý (2005), který odkazuje na Deryho, popisuje veřejně politický problém jako 

problémovou situaci, jako diskrepanci (nesoulad, nepoměr), problém jako řešitelnou 

diskrepanci a problém jako příležitost, proto na základě toho lze bezdomovectví vnímat 

nejen jako sociální problém, ale i jako problém veřejněpolitický. Bezdomovectví 

představuje škálu sociálních situací, kdy se jedinci ocitají bez střechy nad hlavou, mají 

omezené možnosti v uspokojování základních lidských potřeb, a to vše je řešeno 

prostřednictvím působení existujících veřejných institucí. „Bezdomovství představuje pro 

veřejnou politiku také příležitost. Jeho řešení a prevence jsou nástroji posilování sociální 

soudržnosti. Řešení a předcházení bezdomovství můžeme označit za záležitost veřejného 

zájmu, kdy veřejný je takový zájem, který podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích 

reálných problémů a dotýká se potřeb, hodnot a jejich ochrany“ (Barták 2007, in Potůček 

1996). 

                                                 
14 Podle posledního šetření ČSÚ: za hranici chudoby budeme považovat 70% nejčastěji se vyskytujícího příjmu, je 

chudobou ohroženo na 1,6 miliónu lidí, tedy 16,5 % občanů. – což dosahuje evropského průměru. Největší část tvoří 

domácnosti důchodců, mladé rodiny a rodiny samoživitelek. Dostupné z: www.czso.cz 
15 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. [online]. Praha 2013. MPSV. Dostupné 

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16157/koncepce.pdf 
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Podobně jako u výše zmíněného fenoménu sociálního vyloučení a chudoby 

nenalezneme v literatuře obecně přijatelnou definici bezdomovectví, která by umožnila 

zjišťovat jeho rozsah, identifikovat jeho příčiny a možné důsledky. Z toho může vyplývat 

řada problémů, jak pro sociální práci, tak i pro veřejnou a sociální politiku, která zajišťuje 

jistý rámec pro realizaci opatření ku pomoci této sociální skupině. Pro vymezení pojmu 

jsou využívána různá hlediska, já využiji kategorizaci bezdomovectví, která je sice pro 

odborníky nepřesná, ale laickou veřejností vnímána jako srozumná. Bezdomovectví člení 

na zjevné, skryté a potenciální. 16 Pro účely mé práce se zaměřuji na bezdomovectví skryté 

a potenciální a budu ho označovat jako „bytová nouze“ obdobně jako je materiální 

chudoba v zákoně o hmotné nouzi označována podobným pojmem.  

Lidé, kteří žijí z příjmů těsně na hranici chudoby, mají obvykle znesnadněný přístup 

ke vzdělání, sociálním, zdravotním službám, zaměstnání, bydlení a dostávají  

se do tzv. pasti sociálního vyloučení. Nejčastějšími riziky pro vznik sociálního vyloučení 

jsou strukturální změny ve společnosti, především na trhu práce, kdy se zvyšují 

požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu. Tím však vznikají bariéry pro osoby, které 

nejsou schopny na tyto změny dostatečně reagovat, a velmi často práci ztrácejí a stávají 

se z nich dlouhodobě nezaměstnaní. Dlouhodobé nízké příjmy, plynoucí ze závislosti na 

sociálních dávkách nebo z nízkého ohodnocení v zaměstnání, způsobují osobní a sociální 

problémy; zvyšují riziko ohrožení ztrátou bydlení. „Ukazuje se, že velmi ohrožené 

domácnosti ztrátou bydlení jsou ty, které se potýkají se ztrátou zaměstnání svých členů.“ 

(Mikeszova, Sunega, 2010: 4). Proto jsou sociálním vyloučením ohroženy ty lokality, 

které se potýkají s vysokou mírou nezaměstnaností.  

Výzkum „Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, 

Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji“, který byl proveden v roce 

2009 Sociologickým ústavem AV ČR pod vedením Mikeszové, si kladl za cíl podrobně 

analyzovat dráhy bydlení sociálně vyloučených lidí, příčiny ztráty bydlení  

a identifikovat faktory i bariéry úspěšné reintegrace na trhu bydlení. Výsledky šetření 

ukázaly, že příčin ztráty bydlení je velmi mnoho, a nejde pouze o jeden sociální problém, 

ale o kumulaci více problémů (nezaměstnanost, rozvod, závislosti, dluhy). Dále se 

ukázalo, že velkým problémem je podcenění situace a nevyhledání včasné pomoci při 

                                                 
16 Zjevné bezdomovectví: situace osob přespávajících na veřejných místech; skryté: situace osob, které nemají svůj 

domov, ale hledají legální nebo nelegální ubytování; potenciální: domácnost ještě žije v bytě a ani si nemusí 

uvědomovat, že je její bydlení ohroženo.(Hradecký, Hradecká, 1996, in Koncepce prevence a řešení problematiky do 

roku 2020)  
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ohrožení ztrátou bydlení. To vede obvykle k tomu, že se člověk ocitne na ulici. Šetření 

také potvrdilo, že čím déle domácnosti žijí v provizorních podmínkách, tím těžší je pak 

cesta zpět k dlouhodobému a adekvátnímu bydlení. Ztráta bydlení přináší i zhoršení 

psychických problémů, které jsou možnou překážkou v dalším řešení problému (Lux, 

Kostelecky, 2011: 110).  

 

4.2 Institucionalismus  

 

Každý člověk se o daných záležitostech svého života rozhoduje individuálně. Při jeho 

rozhodování však hrají důležitou roli instituce, tj. mechanismus, který kontroluje  

a udržuje nastavený sociální řád. Může sloužit také jako vzor chování, který usnadňuje 

život ve společnosti. 17 Definice pojmu instituce nejsou vždy jednoznačné, v současné 

době ale převládá pojetí, které instituce vymezuje formálními a neformálními pravidly, 

ovlivňujícími lidské jednání (Wawrosz, 2007). 

Moderní institucionalismus definuje instituce jako jakékoliv omezení, které utváří 

ekonomické chování lidí. Rozděluje instituce na formální a neformální. Formální 

instituce mají zákonnou podobu, jde o celý právní rámec ekonomiky, vlastnického práva, 

právní ochrany, smluvního, občanského a trestního práva, jež spolurozhodují  

o vymahatelnosti či vynutitelnosti kontraktu. Ekonomické chování lidí je stejně tak 

ovlivněno pracovním a sociálním zákonodárstvím. K formálním institucím patří také 

politické nástroje - ústava a zákony, upravující občanská a politická práva. Mnohem hůře 

strukturované jsou neformální instituce, jako jsou ustálené zvyky, tradice, obyčeje, tedy 

to, co bývá někdy nazýváno „kulturou“ dané společnosti (Mlčoch 2005: 29). 

Teoretický přístup, který nahlíží na důležitost institucí, je teorie nového 

institucionalismu (NIE), jehož základem je přesvědčení, že na institucích záleží, instituce 

mají význam pro politické výsledky, při rozhodování se může dosáhnout vyšší efektivity, 

nabízejí široké spektrum informací, jsou transparentní a vyvolávají důvěru. 18 

Instituce jsou produktem společnosti, ovlivňují naše jednání, stávají se něčím 

nadosobním a do jisté míry nás mohou následně omezovat. Nový institucionalismus vnikl 

                                                 
17 Instituce. [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce 
18 (Nie) institucionalismus. [online]. Dostupné z: www.thakur.cz/upload/.../novy_institucionalismus_prednaska_8.ppt 



28 

 

na konci 60 let 20. století, kdy se do povědomí dostává význam slova instituce, zejména 

v podobě státu, který výrazně zasahuje do procesu našeho rozhodování.  

Nový institucionalismus se liší od původního institucionalismu v odpovědích na 

teoretické otázky: 1. Jak nový institucionalismus interpretuje souvislost mezi institucemi 

a chováním jednotlivce, 2. Jak vysvětluje proces, pomocí něhož instituce vznikají a mění 

se.  

„Starý institucionalismus mnohem více bere v potaz vztahy v ekonomicko-sociálním 

systému a vzájemnou závislost jednotlivých prvků tohoto systému. Nový 

institucionalismus vychází z jedince a snaží se vysvětlit, jak jednotlivé instituce mohou 

vzniknout z interakcí mezi jedinci.  Nový institucionalismus bere jedince jako dané 

bytosti.“ (Wawrosz, 2007). 

Institucionalismus lze na základě různých preferencí a předpokladů rozdělit na tři 

proudy, tak jak je definoval Kratochvíl (2008, in Rosamond 2000), na historický, 

sociologický a institucionalismus racionální volby. „Historický institucionalismus 

nepřisuzuje institucím pouze roli intervenující proměnné, ale má za to, že instituce určují 

též širší kontext politických akcí, když ovlivňují i cíle a preference aktérů, kteří podléhají 

nejen racionálním kalkulacím, ale i sociálním pravidlům. Tímto instituce strukturují 

politickou situaci a podílejí se na výsledcích politiky. Historický institucionalismus 

předpokládá, že aktéři nemají při zakládání institucí perfektní informace a neznají 

kompletní důsledky svých akcí. Sociologický institucionalismus definuje instituce velmi 

široce jako mechanismy, skrze které se jeví svět aktérům srozumitelný. Na rozdíl od 

institucionalismu racionální volby považuje zájmy a interakce za endogenní procesy 

interakce, které instituce reprezentují. Interakce je produktem socializace aktérů, kteří se 

řídí logikou vhodnosti (chovají se, jak se od nich očekává), a změn identity. Zájmy  

i kontexty jsou sociálně konstruované institucionálními „rukopisy“. Institucionalismus 

racionální volby pokládá utváření preferencí za exogenní instituci, když aktéři racionálně 

sledují pouze vlastní zájem. Podoba institucí je nicméně významná pro výběr strategií 

jednotlivých aktérů. Když státy rozhodují jednomyslně a mají perfektní informace  

o preferencích ostatních aktérů, dochází k minimu nezamýšlených krátkodobých 

následků. Když ale vyjednávání kontrolují spíše nadnárodní instituce nebo aktéři, nemají 

kompletní informace, pak se uplatní spíše pohled nadnárodního vládnutí. Záleží tedy 

především na vnějších a vnitřních podmínkách, rozhodujících o tom, kdy se který přístup 

uplatní (Smekal, 2007: 27).  
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Jako ve všech oblastech veřejné politiky nenajdeme ani v bytové politice ideální 

složení institucí, tak aby bylo dosaženo požadovaného efektu v oblasti bydlení pro 

všechny zúčastněné aktéry. Při vytváření institucí také hraje důležitou roli demografické 

složení obyvatelstva, mentalita lidí, politické režimy, zvyky a tradice. Nesmíme 

opomenout fakt, že v některých životních situacích nastavení institucí a jejich funkce 

komplikuje život, na straně druhé je jakákoliv institucionální změna špatně prosaditelná. 

I přes nastavená fungující pravidla je chování některých aktérů nedůsledné a tím se 

mohou dostávat do sociálních problémů, jako je ohrožení ztrátou bydlení. Vytvořené 

instituce pak neplní svůj účel a nemohou správně fungovat. Proto je zde důležitá role státu 

jako instituce.  

Potůček (2010) přikládá ze všech institucí největší význam instituci státu.  „Funkci 

státu přisuzujeme takové směry činností, které mají základní, trvalý  

a celospolečenský význam a které stát zabezpečuje přímo svými orgány anebo nepřímo 

orgány jiných subjektů než je stát (územní samosprávné celky). Tradičně se považují za 

stěžejní činnosti státu ty, které zajišťují vnitřní a vnější bezpečnost, respektují  

a ochraňují lidská práva a svobody včetně majetkových.“  

I přes současné tendence v ČR, kdy stát minimalizuje své zásahy do trhu s bydlením 

a do bytové politiky obecně, existují významné instituce pro oblasti bytové problematiky, 

jako jsou například: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, Státní fond rozvoje bydlení, Sdružení nájemníků ČR, Česká společnost 

pro rozvoj bydlení. 

Teoretické východisko institucionalismu je hlavním východiskem pro zpracování 

analýzy současného systému, tzn. popis z hlediska státu, resp. obce, současné 

institucionální nastavení a fungování systému prevence a sociální pomoci lidem 

ohroženým ztrátou bydlení nebo při jeho úplné ztrátě. Institucionální analýzu můžeme 

provádět se zaměřením na různé oblasti, například na instituce, institucionální uspořádání, 

institucionální sektory a organizace (Hollingsworth, 2000). 

„Instituce redukují nejistotu tím, že poskytují strukturu každodennímu jednání. Umožňují 

využívání znalostí ke zvládání komplexních problémů a také poskytují motivační systémy. 

Díky těmto funkcím instituce zajišťují stabilitu nezbytnou pro reprodukci společnosti, což 

zdůrazňuje jejich důležitost.“ (Halbichová 2014). 

http://www.portalobydleni.cz/o-portalu/instituce/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj/
http://www.portalobydleni.cz/o-portalu/instituce/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci/
http://www.portalobydleni.cz/o-portalu/instituce/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci/
http://www.portalobydleni.cz/o-portalu/instituce/statni-fond-rozvoje-bydleni/
http://www.portalobydleni.cz/o-portalu/instituce/ceska-spolecnost-pro-rozvoj-bydleni/
http://www.portalobydleni.cz/o-portalu/instituce/ceska-spolecnost-pro-rozvoj-bydleni/
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V rámci práce bude institucionální analýza zaměřena na právní rámec  

(ústava, zákony, právní předpisy, koncepce upravující oblast podpory udržení si 

adekvátního, dlouhodobého bydlení v České republice) bytové politiky v kontextu 

prevence a pomoci lidem, ohroženým ztrátou bydlení.  

 

4.3 Implementace veřejných politik  

 

Ve své práci se opírám o čtyřsložkový model veřejněpolitického cyklu, který podle 

Potůčka (2010) používá většina analytiků veřejné politiky a který se skládá ze čtyř částí: 

(1) Identifikace a uznání sociálního problému, (2) Rozhodnutí ve veřejné politice, (3) 

Implementace veřejné politiky, (4) Hodnocení veřejné politiky. Ve třetí fázi se jedná  

o proces realizace politického problému a uvádění daného programu do běžného života. 

Implementací myslíme „vše co nějakým způsobem souvisí s realizací cílů, které byly 

zformulovány ve fázi koncipování dané politiky, včetně způsobů, prostředků, nástrojů 

jejich realizace.“ (Potůček 2010, 41). 

Cesta od fáze rozhodování až do skutečné realizace daného řešení je většinou dlouhá, 

během těchto fází se mohou objevit komplikace ovlivňující představu o stanoveném cíli. 

Je proto důležité na tyto změny v průběhu implementace reagovat. Implementátoři a jejich 

zájmy často ovlivňují úspěch, ale i neúspěch realizace stanovené politiky. 19 

Uskutečňování bytové politiky můžeme zařadit k implementaci „v rámci již 

provozovaných politik, vnášející významné inovace, zásadní reformy, podstatné změny do 

běhu sociálního života, a tedy i do podmínek uspokojování zájmů lidí a institucí.“ 

(Potůček 2010, 44).  

Implementace politik nazývá Potůček (2010), záměrným ovlivňováním sociálního 

prostředí, které je jeho jádrem, a jsou k němu užívány nástroje, k nimž patří: vize, 

strategie, koncepce, cílové programy, politické deklarace, vládní prohlášení, právní  

a organizační normy, regulace příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, organizování, řízení, 

výchova.  

 

                                                 
19http://www.wikidata.org/wiki/Q16956707#sitelinkswikipedia/ndex.php?title=Čtyřsložkový_model_veřejněpolitické

ho_cyklu&action=edit 
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Veselý a Nekola (2007: 312) vycházejí z Weimera a Vininga, kteří poznamenávají, 

že: dělení na přijetí a implementaci politiky je umělé, zákon zřídka přesně specifikuje, co 

se má konkrétně učinit a po přijetí zákona zpravidla následuje cela řada rozhodnutí. Jiná 

definice zase uvádí, že „implementace je provádění politického rozhodování, obvykle 

zakomponovaného do zákona, který může mít podobu prováděcího předpisu nebo 

soudního rozhodnutí a v ideálním případě reflektuje problémy, stanovuje cíle  

a strukturuje proces implementace…“ Důležité je také poznamenat, že návrh řešení 

problému musí být přijat politickou reprezentací a následně doporučen k realizaci, tzn. 

musí být pro něj vytvořena politická vůle a musí být politicky průchozí. 
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5 Charakteristika klíčových pojmů 
 

V této kapitole se zabývám vymezením samotnému pojmu bydlení. Věnuji se oblasti 

bytové politiky, její stručné charakteristice a systému sociálního bydlení. Dále je také 

vymezen základní právní rámec, upravující bydlení v ČR. Informace jsou čerpány 

z odborné literatury, platné legislativy v ČR a jsou zpracovány v kontextu institucionální 

analýzy.  

 

5.1 Vymezení pojmu bydlení 

 

Existuje více možností vymezení pojmu bydlení, ale všechny se shodují v tom, že se 

jedná o základní lidskou potřebu.  

Někteří lidé si kladou otázku, proč by se mělo bydlení věnovat tolik pozornosti, proč 

by se mu měli věnovat byrokraté a vytvářet specializovaná ministerstva, která vydávají 

určitý počet vyhlášek, koncepcí a zákonů (Lux a Kostelecký, 2011). Důvod je prostý. 

„Bydlení vytváří prostředí pro rodinný život a ostatní mezilidské vztahy a občanské 

aktivity a determinuje významné hodnoty jako je zdraví, vzdělávání a práce. Tím se 

bydlení stává oblastí, která může přinášet významné společenské efekty – kvalita 

rodinného života, partnerských vztahů, výchova dětí, vzdělanost, zaměstnanost a kultura 

života“ (Krebs, 2007).  

Pro každého člověka představuje bydlení jistý prostor, kde je chráněn před ostatními, 

před vnějším světem, před nebezpečím. Proto, abychom mohli takový prostor získat, jsou 

zapotřebí pravidla, univerzálně platná, která stanoví meze tak, abychom nenarušovali 

práva ostatních a aby nedošlo ke zpochybnění a ohrožení našeho vymezeného prostoru 

pro bydlení (Lux, Kostelecký, 2011). Pořízení nebo zajištění tohoto prostoru – bydlení – 

představuje pro jednotlivce a domácnosti velkou zátěž na výdaje na bydlení, 20 což může 

pro určité sociální skupiny znamenat velké problémy.  

                                                 
20 Náklady na bydlení českým domácnostem v meziročním srovnání rostou. Podle statistiky rodinných účtů Českého 

statistického úřadu vzrostly náklady na bydlení oproti loňsku o 4,2 procenta. Každý člen domácnosti v průměru zaplatí 

za vodu, energii, paliva a nájem 2 162 korun za měsíc. Z toho základní bydlení stojí průměrně 1 966 korun. V prvním 

pololetí letošního roku ukously výdaje za bydlení českým domácnostem 22,7 procenta z celkových rodinných výdajů. 

To je o 0,6 procentního bodu více než v roce 2010. [online]. Dostupné z: http://www.hypoindex.cz/naklady-na-bydleni-

letos-v-cr-vzrostly-o-vice-nez-4/ 
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5.2 Bytová politika  

 

Bydlení je oblast, ve které má stát nezastupitelnou úlohu. Neuspokojivé řešení bytové 

otázky přináší celou řadu problémů a rizik, které se promítají v mnoha oblastech života. 

Každý stát i ČR má určitý model bytové politiky, který naplňuje jasně stanovené cíle.  

Bytová politika je v každé zemi velmi specifická. Z toho také vyplývá, že i její 

realizovatelnost je odlišná. Bytové politiky lze členit na dvě skupiny. Jedná se za:  

a) doplňkovou bytovou politiku, která je zaměřena na pomoc lidem, jež mají nízké příjmy, 

tato politika je typická pro Velkou Británii, b) komplexní bytovou politiku, která je 

zaměřena na širokou intervenci státu do trhu s byty a soustředí se na všechny sociální 

vrstvy ve společnosti. (To je model například Francie, Nizozemí nebo Norska). Vždy 

záleží na nejrůznějších aspektech, a to na tržním mechanismu, volném trhu, vývoji, 

tradicích a zkušenostech. Velký vliv na bytovou politiku mají také socioekonomické, 

demografické faktory a nesmíme opomínat, že důležitou roli také hraje politika státu  

a územní uspořádání (Poláková, 2006). 

 

5.2.1 Cíle bytové politiky 

 

Cíle bytové politiky státu spočívají zejména ve vytvoření vhodného právního, 

institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. Stát by 

neměl překážet ekonomickému fungování trhu s byty zároveň, však musí činit podpůrné 

kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se samy o své bydlení na trhu postarat 

nemohou. 21 

„Hlavní úlohou státu je formulovat bytovou politiku s jasnými cíli a zajistit nástroje 

k jejich dosažení. Základní cíl bytové politiky lze obecně definovat jako dosažení 

uspokojivé úrovně bydlení jednotlivých občanů dané země. Jednotlivé země se však liší 

v chápání uspokojivé úrovně bydlení a ve způsobu řešení, kterým jí má být dosaženo. Tyto 

rozdíly vyplývají z ekonomické situace země, ze situace na trhu s byty atd.“ (Poláková  

2006: 30). 

 

                                                 
21 Bytová politika. MMR [online]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika 
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Potůček (1995) chápe bytovou politiku komplexně, v propojení s dalšími politikami 

„Cíle politiky ve sféře bydlení nejsou jednoduše oddělitelné od dalších 

sociálněpolitických cílů. Například rodinná politika se může zabývat tím, jakou mají 

mladí lidé reálnou možnost pořídit si byt a založit rodinu. Politika ve sféře péče o zdraví 

souvisí těsně s vývojem urbanizace, s politikou regulace výstavby měst a rozvoje územních 

celků. Služby poskytované školstvím, zdravotnictvím, průmyslem volného času jsou také 

do značné míry vázány na místa větší koncentrace obyvatelstva“ Což také dokazuje 

význam bydlení v našich životech.   

Kromě hlavního cíle bytové politiky mohou existovat také další, tzv. doplňkové cíle. 

Cílem státní bytové politiky tak mohou být dále např. zvyšování objemu bytové výstavby, 

podpora péče o současný bytový fond a jeho optimální využívání, podpora vlastnického 

bydlení, podpora nízkopříjmových či jinak znevýhodněných domácností, podpora 

výstavby sociálního bydlení, spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti bydlení, 

zvýšení účinnosti a efektivnosti poskytovaných dotací do oblasti bydlení, zlepšování 

právní úpravy vztahů jednotlivých subjektů na trhu s byty (Poláková 2006: 31). 

 

5.2.2 Nástroje bytové politiky 

 

Aby mohl stát či obce naplňovat cíle bytové politiky, slouží mu k tomu určité nástroje 

bytové politiky. Mohou být zaměřeny na různé oblasti. Stát situaci v bydlení ovlivňuje 

především makroekonomickými prvky, jako jsou například rozpočtové výdaje, zdanění, 

cenová regulace atd. Dále se nástroje bytové politiky dělí na čtyři skupiny (Poláková, 

2006: 38). 

regulace – tím rozumíme hlavně ovlivňování výše nájemného. Regulací stát vstupuje 

do vztahu mezi nájemníka a pronajímatele. Regulací může totiž stát zajistit tzv. zmrazení 

výše nájemného, kdy pomůže občanům, jež nemají dostatek finančních prostředků, 

zajistit další užívání bytu, 

podpora výzkumu a poskytování informací – v této oblasti stát řeší otázky 

související například se zlepšováním kvality bydlení a nových stavebních postupů. Stát 

může šířit informace o trhu s byty, a tím pomáhá zpřehlednit situaci lidem, již hledají 

vhodné bydlení, 
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zvyšování konkurence – hlavním cílem tohoto nástroje je snižování cen bydlení na 

trhu. Zde jsou převážně aktivní obce, které se snaží zasahovat do trhu s byty, například 

tím, že poskytují obecní pozemky na výstavbu či prostřednictvím bytového fondu 

s nižším nájmem, 

subvencování – nejdůležitější nástroj. Subvencování znamená podporu bydlení  

z veřejných prostředků. Tento nástroj je velice náročný pro státní rozpočet, protože musí 

být neustále kontrolován, zda je účelný a není jednotlivými skupinami, kterým je 

poskytován, zneužívaný. Zjednodušeně řečeno subvencování znamená dotace od státu 

(Poláková 2006). 

Potůček (1995) spatřuje nástroje hlavně ve finanční podpoře státu v oblasti bytové 

politiky. Tedy stát podporuje trh s byty přímo, a to například investicemi do výstavby  

a údržby bytů (tzv. dotace na cihlu) a sociální podporou, tj. příspěvkem na bydlení (tzv. 

dotace na osobu), případně hovoříme o dotaci nepřímé v podobě stavebního spoření se 

státním příspěvkem, stanovením výhodných úvěrových podmínek pro koupi či údržbu 

bytu a snížením daňových poplatků vlastníkům bytů. 

 

5.2.3 Typy bytové politiky 

 

Při vymezování typů bytových politik můžeme vycházet z typu sociálního státu, 

kterým se jednotlivé země vyznačují. Vycházím z typologie Esping-Andersena (1994), 

který rozlišuje tři typy sociálního státu, a to sociálně-demokratický, korporativistický, 

liberální. 

- sociálně-demokratický model. Model založen na solidaritě státu. Stát se snaží ve 

velké míře zasahovat do trhu s byty tak, aby všichni jednotlivci měli šanci získat bydlení. 

Model reprezentují severské státy. Model je finančně náročný na veřejné zdroje a pro 

mnoho států je ekonomicky nedostižný. 

- korporativistický model, neboli pracovně-výkonový. Je zaměřen na pracující 

občany a založen na vlastní zásluze v oblasti bydlení. Funguje zde typický tržní 

mechanismus, kdy občané vlastní finanční prostředky použijí pro zajištění svého bydlení. 

Přesto je zachováno zasahování státu do trhu (podpora nové výstavby, příspěvky na 

stavební spoření, podpora sociálních dávek apod.). Příkladem je Německo, Rakousko, 

Francie, ale také Česká republika. 
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- liberální model. Důraz na aktivitu jednotlivce. Občan musí být odpovědný a 

soběstačný v zajištění svého bydlení. Přináší velké riziko, že řada nízkopříjmových nebo 

znevýhodněných lidí si nebude schopna bydlení zajistit. Příkladem je Velká Británie, 

USA, Kanada nebo Austrálie (Poláková, 2006). 

 

5.3 Sociální bydlení 

 

Sociální bydlení patří k často používaným pojmům v oblasti bytové politiky. 

Současně je však tento pojem obsahově velmi neurčitý, nejasný a není pevně legislativně 

ukotven. Neexistuje žádná obecná definice výrazu „sociální bydlení“ platná v celé 

Evropě, ze kterého by se vymezil status pronajímatele, co je pronájem, financování či 

cílová populace, pro kterou by bylo sociální bydlení určeno. Ze studie Social housing in 

the EU 22 vyplývá, že v současné době se všechny členské státy Evropské unie shodnou 

při vymezení pojmu sociálního bydlení ve třech bodech: smysl (obecný zájem), účel 

(zvýšení nabídky cenově dostupného bydlení výstavbou, správou či nákupem sociálního 

bydlení), cíle (cílové skupiny jsou definovány na základě sociálně-ekonomického statusu 

nebo přítomnosti rizikových faktorů). 23 

Výklad pojmu sociálního bydlení souvisí s geografickými, politickými  

a ekonomickými aspekty jednotlivých států. Přestože jsou v jednotlivých zemích Evropy 

tyto aspekty velmi různorodé, můžeme nalézt základní charakteristiky, které jsou pro 

sociální bydlení typické. Jde zejména o následující charakteristiky: výstavba je často  

(ne nutně) podporována z veřejných prostředků; poskytovatelem bývá často (ne nutně) 

veřejný sektor nebo specifické neziskové organizace; nájemné je nižší než tržní – reaguje 

na náklady spojené s držbou a provozem dané bytové nemovitosti, nikoliv na situaci na 

místním trhu s byty; byty jsou určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou těmito 

domácnostmi také užívány, avšak ne vždy ze sta procent. Důležitou roli ale ve 

vymezování pojmu sociální bydlení hraje především vlastní bytová politika státu, tzn.  

do jaké míry a jakým způsobem stát usměrňuje trh s byty. 24 

                                                 
22Social housing in the EU, 2013. Brusel. [online]. 2013. [cit. 2014-07-05] s. 9. dostupné   

z: http://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf 
23 tamtéž 
24 tamtéž 

http://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf
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Ve všech západoevropských zemích najdeme sektor bydlení nazývaný „sociální 

bydlení“, a i přes existující velké rozdíly v jednotlivých systémech, v převážné míře 

rozumíme sociálním bydlením sektor nájemního bydlení, kterým se snaží orgány státu 

nebo obcí zajistit všeobecnou rovnováhu na trhu s nájemním bydlením a umožnit 

potřebným skupinám obyvatel, jež si ze sociálních či jiných důvodů nemohou zajistit 

bydlení na volném trhu, důstojné a vyhovující bydlení pro jejich domácnosti  

(Lux, 2002: 73).  

V posledních letech se sociální bydlení značně proměnilo. Dochází ke střetu dvou 

zájmů: ekonomických (důraz na roli trhu, účelnost a účinnost vynaložených veřejných 

prostředků) a sociálních (které kladou důraz na důležitost sociální soudržnosti jako 

podmínky stability a dalšího rozvoje evropských zemí) (Pelíšková, 2000).  

Encyklopedie bydlení (2012) nabízí dvě možné konotace výrazu „sociální bydlení“. 

První odkazuje na všechny typy bydlení, které získávají určitou formu veřejných dotací 

či sociální pomoci, ať již přímo, či nepřímo, které mohou zahrnovat daňovou úlevu  

u úroků z hypoték, daňové osvobození vlastníků nemovitosti, dotace pro stavitele, 

příspěvky na odpisy investic do bytových nemovitostí či poskytování kolektivních 

veřejných služeb (silniční infrastruktura, elektřina, voda či kanalizace) pro bytové 

nemovitosti za ceny pod úrovní nákladů. Tato definice je velmi široká, zejména proto, že 

pokud soukromý bytový fond získává určité veřejné dotace, je třeba jej též zahrnout do 

sektoru sociálního bydlení.  

Můžeme se také setkat, s tím, že za sociální bydlení považujeme tzv. tradiční veřejné 

bydlení, zejména bydlení dotované státem a veřejně podporované, a netržní bydlení 

například družstva, pronájem stanovený na základě příjmu, bydlení s omezenou 

dividendou a neziskové bydlení, zajišťované sociálními agenturami, komunitními 

skupinami, neziskovými soukromými společnostmi a politickými organizacemi jinými 

než vládami.“ 25  

 

 

 

 

                                                 
25 Sociál housing in the EU, c.d., s. 8 
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Výhody sociálního bydlení:  

- stát může reagovat na očekáváné trendy nebo náhlý deficit bytů rychleji 

než trh, stát svou podporou výstavby sociálních bytů může předejít nerovnováze 

na trhu s ohledem na pomalejší přizpůsobování nabídky, 

- stát/obce mají možnost relativně rychle a operativně zajistit nízké náklady 

výstavby,  

- stát, oproti soukromým pronajímatelům nezneužije situace k tomu, aby 

realizoval zisk a umožnil snížení finanční dostupnosti nájemního bydlení, 

- výstavba sociálního bydlení zvyšuje nabídku bytů na volném trhu a vytváří 

tlak na snížení nájemného  

Nevýhody sociálního bydlení: 

- nízká efektivita při přidělování sociálních bytů, stát/obec nikdy nemůže 

uspokojit preference jednotlivých potřebných uživatelů, 

- nízká efektivita při výstavbě sociálních bytů, tzn. náklady na výstavbu jsou 

obvykle vyšší než v případě volného trhu s byty, 

- nízká mobilita populace z obavy ze ztráty přístupu do segmentu sociálního 

bydlení po přestěhování, 

- nebezpečí sociální segregace v segmentu sociálního bydlení a vzniku 

ghett,  

- nebezpečí vzniku černého trhu se sociálními byty (Krebs, 2007). 
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5.4 Vybrané přístupy k sociálnímu bydlení  

 

V rámci sociálního bydlení je možné rozlišovat 4 modely: univerzální, cílený, 

všeobecný a model reziduální. (Ghekier in Social housin in the EU, 2013) 26 

 

5.4.1 Švédsko 
 

Švédsko využívá pro sociální bydlení výraz „bydlení formou veřejné služby“.  

Švédský systém, je založen na univerzální bytové politice, která umožňuje teoreticky 

komukoliv získat dotované sociální bydlení. Ve Švédku můžeme najít tři základní sektory 

bydlení: veřejné nájemní bydlení, soukromé bydlení a bydlení družstevní. Švédská bytová 

politika se zaměřuje na podporu výstavby obecních nájemních bytů. Přidělování těchto 

bytů je na základě seznamu čekatelů vedených obecním úřadem, kde jsou zapisováni 

žadatelé chronologicky za sebou. Při přidělování bytů nerozhodují příjmová ani sociální 

kritéria (Lux, 2002). Provozovateli sociálního bydlení jsou obce nebo obecní bytové 

společnosti, personální obsazení ve vedení těchto společností je výlučně v pravomoci 

jednotlivých obcí, jakožto vlastníků sociálních bytů. Švédsko patří do skupiny zemí EU, 

které mají více než 50 sociálních bytů na 1000 obyvatel, vlastnících společně asi 75 % 

evropského fondu sociálního bydlení (Lux, 2000). 

Ve skandinávských zemích se setkáváme se třemi modely intervencí v oblasti 

bezdomovectví. Prvním je model normalizační, který je uplatňován v Norsku, a je založen 

na tom, že je bezdomovcům co nejdříve poskytnuto samostatné bydlení, tento systém je 

velmi náročný na množství fungujících sociálních služeb a různých druhů bydlení (od 

nájemního po azylové domy). V Dánku se jedná o provázaný model, založený na principu 

housing first a podstatou je poskytovat sociální pomoc během pobytu v sociálních bytech, 

ale to až po absolvování bydlení na ubytovnách nebo jiných formách dočasného bydlení 

(Lux, 2010). Ve Švédsku se setkáváme s vícestupňovým bydlením, který je spíše 

kritizováno pro své přísné hierarchické uspořádání. Velký problém tohoto modelu je,  

                                                 
26 Social housing in the EU, c.d. s. 12, Pozn. Zásadním aspektem při určování sektoru sociálního bydlení je jeho 

velikost ve vztahu k celkovému bytovému fondu (dále jen BF). Lze rozlišit čtyři skupiny: velký BF (> 19 %) 

Švédsko, Velká Británie, střední BF (11–19 %) Česká republika, malý BF (5–10 %) Německo a velmi malý BF (0–4 

%). 
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že jen nízký počet bezdomovců dosáhl nejvyššího stupně bydlení, tzn. dlouhodobého 

nájemního bydlení a většina z nich zůstala v nižších stupních systému. viz. obrázek č. 4.  

 

Obrázek č. 4: Vícestupňový model sociálního bydlení ve Švédsku.27 

 

Zdroj: http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/nastroje_vylouceni.pdf 

  

5.4.2 Německo 
 

Německo využívá pro sociální bydlení výraz „podpora bydlení“.  

Sociální bydlení v Německu vychází z korporativistického typu sociálního státu  

a cíleného modelu zabezpečování sociálního bydlení. V Německu je systém sociálního 

bydlení velmi specifický, sociálními byty se rozumí aktuální část bytového fondu, která 

byla pořízena na základě dohod mezi obcemi, investory a provozovateli těchto bytů, 

dohoda je časově omezena, po uplynutí lhůty, po kterou je byt vymezen jako sociální  

a pokud není tato lhůta dodatkem prodloužena, je byt automaticky zařazen do privátního 

nájemního sektoru. Dalším specifikem sektoru sociálního bydlení je, že provozovatelé 

sociálních bytu nejsou jenom obecní bytové společnosti, ale i družstva, zaměstnavatelské, 

odborové, církevní organizace a soukromí vlastníci. Tzn. že se na správě fondu sociálních 

                                                 
27 http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/nastroje_vylouceni.pdf 
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bytů podílí veřejní, sociální a soukromý participanti a pro financování výstavby je 

využíván především soukromý kapitál.   

Sociální byty se v Německu přidělují na základě tzv. „kupónů“, které vydávají 

jednotlivé obce a opravňují k přidělení sociálního bytu zájemcům, kteří ale musí splnit 

zákonem stanoveny podmínky a to s ohledem na jejich sociální potřebnost. Tito kandidáti 

musí poté získat určitý počet bodů (body určí jejich sociální potřebnost). Obec může 

nominovat tři své kandidáty na získání sociálního bytu, ale může také jednotlivé zájemce 

odmítnout na základě nesolventnosti kandidáta (Lux, 2000).  

Výstavba sociálních bytů je finančně podporovaná státem (bezúročnou nebo 

nízkoúročenou půjčkou, přímou nevratnou dotací na výstavbu nebo postupně se snižující 

nevratnou provozní dotací (Lux, 2002).  

Německo, podobně jako Švédsko, patří do skupiny zemí EU, která vlastní více než  

50 sociálních bytů na 1000 obyvatel.  

 

5.4.3 Velká Británie  
 

Ve Velké Británii se uplatňuje liberální typ sociálního státu a cílený model bytové 

politiky. Provozovatelé sociálního bydlení jsou ve Velké Británii obce a neziskové bytové 

asociace. V posledních letech význam neziskových asociací výrazně vzrostl, velká část 

bytového fondu ve Velké Británii byla zprivatizována a část obecního fondu byla 

převedena na bytové asociace. Cílem je převedení kompetencí na asociace a obce 

(přímých poskytovatelů sociálního bydlení) učinit koordinátory, zajišťujícími kontrolu 

efektivnosti při přidělování sociálních bytů.  

Ve Velké Británii je zavedeno tzv. směrnicové nájemné, které je určeno státem pro 

každou obec, v pravomoci obce zůstává konečná diferenciace nájemného, například dle 

polohy či kvality bytu. Obce i samotné asociace si pro svůj fond sociálních bytů vytvářejí 

kritéria pro přidělování bytů, a to nejčastěji na základě sociální potřebnosti dané 

domácnosti.  

Fond sociálních bytů je určen pro rizikové nebo nízkopříjmové skupiny obyvatel (na 

rozdíl od Švédska). To však způsobuje koncentraci chudých domácností v sociálních 
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bytech. Pokud příjem britské domácnosti v nájemním bydlení nedosahuje stanovené 

minimální životní úrovně, je jí poskytnut příspěvek na nájemné (Lux, 2010). 

Obce získávají na výstavbu sociálního/nájemního bydlení dotace. Bytové asociace 

nedostávají žádné provozní dotace, pokud příjmy z nájemného nestačí na pokrytí běžných 

výdajů spojených s nájemním bydlením, získá asociace pouze provozní dotaci na pokrytí 

rozdílu mezi příjmy a výdaji (Lux, 2002).  
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6 Bytová politika v ČR 
 

Současná bytová politika v České republice se opírá o základní dokument „Koncepce 

bydlení v ČR do roku 2020“, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2011.  

V něm se zajištění bydlení považuje za “základní podmínku pro udržení integrace 

osobnosti a jejího dalšího rozvoje. Jeho dostupnost a kvalita odpovídá 

společenskoekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivců. Základním posláním 

státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe sama  

a zvyšovat jeho motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami“28 

Většina lidí je schopna zajistit si bydlení sama, ať už výstavbou/koupí vlastního domu 

či pořízením vlastního bytu, a to bez aktivní pomoci státu. Motivace těchto lidí k pořízení 

si vlastního bydlení je hodnocena jako pozitivní efekt pro růst ekonomiky a nezbytný pro 

uplatnění principu solidarity. Má práce je však zaměřena na skupinu lidí, kteří mají 

problémy se zajištěním či udržením si jakéhokoli bydlení, ať už z objektivních či ze 

subjektivních důvodů. Za těchto podmínek je tato sociální skupina odkázána na pomoc 

státu. 29 

Základním působením státu v oblasti bydlení je motivovat občany k tomu, aby si 

dokázali zajistit bydlení vlastními silami. Pro obyvatele, kteří si z objektivních důvodů 

nedokáží své bydlení zajistit sami, vytváří stát nástroje, jejichž prostřednictvím by měl 

být každý schopen si zajistit řádné bydlení. Rozsah a intenzita pomoci musí důsledně 

vycházet z principu ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti. 30 

Hlavním aktérem bytové politiky je Ministerstvo pro místní rozvoj, který je ústředním 

orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu 

pro nájem bytů a nebytových prostor; ministerstvo také koordinuje činnost jiných 

ministerstev a ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení. 

V rámci ministerstva pro místní rozvoj je zřízen Státní fond rozvoje bydlení, který 

zabezpečuje poskytování podpory na bydlení v souladu s rozhodnutím vlády a schválenou 

koncepcí bytové politiky. Bytové politice se věnují další resorty, například Ministerstvo 

                                                 
28 Koncepce bytové politiky v ČR do roku 2020, s. 4. [online]. 2011. Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné z 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni- rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie s.4  
29 tamtéž 
30 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. MMR. [online]. 2011. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-

bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie
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financí (hypotéční úvěry, stavební spoření, daňový systém), Ministerstvo životního 

prostředí, Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví (sociální dávky na bydlení).  

V současné době se stát (prostřednictvím ministerstev) snaží převést své kompetence 

na obce. Obce spravují své bytové fondy, s velmi omezenými finančními prostředky od 

státu, proto nemohou obce udržovat ani rozšiřovat bytový fond novou výstavbou.  

Stát upřednostňuje spíše sociální podporu, formou příspěvků na bydlení. 

  

6.1 Základní právní rámec upravující bydlení v ČR 

 

Toto kapitola se věnuje rozboru legislativního rámce bytové politiky v ČR. Uvádím 

výčet pouze některých právních předpisů v souvislosti s řešením bytové otázky.  

(viz. Tabulka č. 3) Přehled základního právního rámce upravujícího bydlení v ČR. 

Role státu spočívá především v tom, že by měl vytvářet odpovídající legislativu pro 

bydlení tak, aby jednotlivci, domácnosti a rodiny mohli řádně uspokojit potřebu bydlení, 

dále by měl zajistit dostupnost bydlení osobám, které nejsou schopny vlastními zdroji  

si bydlení zabezpečit. Legislativa je nejdůležitější při stanovování pravidel fungování 

všech zainteresovaných subjektů, kteří potřebují vhodné klima a podmínky pro zajištění 

adekvátního bydlení (Krebs, 2007). 
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Tabulka č. 3: Přehled základního právního rámce upravujícího bydlení v ČR 

Oblast Název právního předpisu Obsah 

Bydlení jako právo 

Listina základních práv a 

svobod 

Bydlení zde není vůbec zmíněno, pouze v Čl. 30 je uvedeno: „(1) Občané mají 

právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i 

při ztrátě živitele.(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, 

která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. (3) Podrobnosti 

stanoví zákon.“31 

Všeobecná deklarace lidských 

práv 

Upravuje čl. 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň, jako právo každého: „na 

takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a blaho i zdraví a blaho jeho rodiny, 

včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb.“32. 

Mezinárodní 

dokumenty (závazné 

pro ČR) 

Charta základních práv EU 

(2007) 

Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a podporu v bydlení, které mají 

zajistit důstojnou existenci všem, kdo nedisponují dostatečnými prostředky, dle 

podmínek stanovených právem Unie a legislativou jednotlivých států a jejím 

uplatňováním. 

Lisabonská smlouva (2009) Bydlení jako právo. Evropská unie „bojuje proti sociálnímu vyloučení a 

diskriminaci a podporuje sociální spravedlnost a ochranu“ a také „hospodářskou, 

sociální a územní soudržnost“ 

Strategii Evropa 2020 Zaměřeno na otázku chudoby a sociálního vyloučení 

Působnost aktérů 

v oblasti bydlení 

v ČR, dle 

kompetencí 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České 

republiky  

Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední orgán státní správy ve věcech 

regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro 

věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, 

vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. 

Zákon č. 211/2000 Sb., o 

Státním fondu rozvoje bydlení 

Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České 

republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a 

udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Součást veřejného práva; zabývá se postavením, právy a povinnostmi obcí a jejích 

občanů. 

                                                 
31 Listina základních práv a svobod. Poslanecká sněmovna parlamentu ČR. [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
32 čl. 25, odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv. Dostupné z Koncepce bydlení ČR do roku 2020  
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Nájemní bydlení 

Zákon č. 107/2006 Sb., o 

jednostranném zvyšování 

nájemného 

Umožňuje pronajímatelům, pokud se s nájemci nedohodnou jinak, každoročně, a to 

vždy s platností od 1. ledna každého příslušného roku, nájemné jednostranně zvýšit. 

Tento zákon byl postupně upravován, protože se zvyšování nájemného ukázalo jako 

velmi citlivá záležitost.33 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 
Upravuje vzájemná práva a povinnosti osob, které vytvářejí ve svém souhrnu 

soukromé právo.  

Podpora bydlení 

Nařízení vlády č. 310/2009 Sb., 

program Nový Panel 

Zákony upravují poskytování úvěru mladým lidem, kteří si chtějí pořídit vlastní 

bydlení. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o 

podmínkách poskytování 

příspěvků k hypotečnímu úvěru 

osobám mladším 36 let 

Nařízení vlády č. 438/2009 Sb., 

záruky na výstavbu nájemních 

bytů 

Nařízení vlády č. 98/2007 Sb., 

úvěr 300. 

Podpora MPSV 

(sociální oblast) 

Zákon č. 366/2011 Sb., kterým 

se mění: 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi,  

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní 

sociální podpoře 

Zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

Zákony upravují systém sociálních dávek a systém sociálních služeb. 

Zdroj: Vlastní zpracování

                                                 
33 O regulaci a deregulaci nájemného. [online]. Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/271151-o-regulaci-a-deregulaci-najemneho/ 
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6.2 Sociální bydlení v ČR 

 

V České republice sociální bydlení představuje netržní segment trhu s nájemním 

bydlením, které by mělo být, dle veřejného ochránce práv, určeno skupinám lidí  

se zvláštními potřebami v oblasti bydlení (například nízkopříjmové domácnosti, lidé  

se sníženou soběstačností).34 

V České republice je to obec, která podle zákona o obcích pečuje o bytové potřeby 

svých občanů, ovšem zákon neukládá obcím povinnost zajistit vhodné ubytování pro 

všechny občany. V současné době převážná většina obcí své bytové fondy zprivatizovala 

a tím převedla svoji zodpovědnost v oblasti bydlení na samotné občany. Obce nejčastěji 

podporují novou bytovou výstavbu, tak aby rozšiřování bytového fondu bylo  

co nejefektivnější. Ta nová bytová výstavba ovšem není určena pro zajištění sociálního 

bydlení.  

V České republice existují významné překážky pro rozšíření a legislativní ukotvení 

sociálního bydlení. Těmi překážkami jsou hlavně politická neprůchodnost, neochota obcí 

aktivně se v této oblasti angažovat, do řešení problému nejsou dostatečně zapojovány 

neziskové organizace, nejistota způsobená změnami dávkového systému. Dokládá to  

i mediální zpráva ministerstva práce a sociálních věcí, že příprava zákona byla odsunuta 

do roku 2016 a samotný zákon o sociálním bydlení by měl být platný až od roku 2017. 35 

V únoru 2015 MPSV dokončilo Koncepci sociálního (dostupného) bydlení ČR. 

Tento systém by měl vytvořit takové podmínky, které by umožnily lidem, kteří projeví 

vůli získat sociální byt, důstojně bydlet.  

Koncepce sociálního (dostupného) bydlení ČR vymezuje oblasti: zvýšení finanční 

dostupnosti bydlení, zvýšení nabídky bydlení, garance kvality bydlení, poskytování 

poradenství v oblasti bydlení, prevenci vystěhování a nástroje pro oddlužení, poskytování 

sociálních služeb, vymezení kompetencí státu a obce, financování sociálního bydlení. 

Koncepce by měla být pracovním materiálem pro zpracování zákona o sociálním bydlení.  

 

 

                                                 
34Koncepce bydlení ČR do roku 2020. MMR. 2011. s. 25. [online]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-

a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie.  
35 Sociální bydlení je v bytech, ubytování na ubytovnách-deník referendum.cz. [online]. Dostupný z: 

www.mpsv.cz/cs/17757 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie
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Koncepce hovoří o tzv. „Třístupňovém modelu sociálního bydlení“. V prvním 

stupni se jedná o nejnižší kvalitu bydlení, které má přísný režim ubytování, například 

ubytovny, jsou nízkoprahové a tyto ubytovací služby převážně využívají lidé, kteří nemají 

schopnost si udržet nebo získat adekvátní bydlení. Druhý stupeň představují azylové 

domy, zde jsou přísné vstupní a ubytovací podmínky. Pracují zde sociální pracovníci, 

tento typ ubytování je určen především osamělým osobám nebo rodičům s nezletilými 

dětmi. Do třetího stupně je zařazeno obecní bydlení nebo také bydlení v soukromém 

sektoru, toto bydlení je podporou pro lidi s nízkými příjmy, převážná většina z těchto lidí 

čerpá sociální dávky. (Kučerová, 2013: 43) Návrh systému zobrazuje obrázek č. 5 

 

Obrázek č. 5: Návrh „Třístupňového modelu sociálního bydlení“ 

 

 

 

Zdroj: Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. http://www.mpsv.cz/files/clanky/ 20561/ 

Socialni_bydleni_23032015.pdf Zdroj: Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/ 20561/ Socialni_bydleni_23032015.pdf 

 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/
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Kontext sociálního bydlení a prevence ztráty bydlení. V Koncepci můžeme najít 

všechny oblasti týkající se dostupnosti bydlení, ale převážně až v konečné fázi řešení 

ztráty bydlení. V dokumentu nenajdeme podrobné rozpracování prevence ztráty bydlení. 

„Máme za to, že bez formálně přijaté a systematické prevence ztráty bydlení nemůže být 

žádná koncepce sociálního bydlení funkční a komplexní.“36 Platforma pro sociální 

bydlení navrhuje systematický model, který by se zaměřoval na udržení bydlení. Tím je 

garantované a prostupné bydlení.  

 

Garantované a prostupné bydlení 

Jistá forma sociálního bydlení, která je již nyní úspěšně provozována v některých 

obcích, a to i bez legislativní úpravy, je tzv. garantované a prostupné bydlení.  

Garantované bydlení je takové bydlení, které by zajistilo dlouhodobé nájemní 

bydlení domácnostem, které jsou znevýhodněny na trhu bydlení a pro které je pomoc 

formou příspěvku nedostatečná. Systém garantovaného bydlení poskytuje garanci 

soukromým pronajímatelům, například pojištěním rizik, souvisejících se soukromým 

pronajímáním. Pojištění by ochránilo pronajímatele před ztrátami z neplacení nájemného, 

devastací bytu atd. Soukromí pronajímatelé bytu by se mohli zařadit do programu, pokud 

by nabízeli byty v minimálních kvalitních podmínkách a mimo sociálně vyloučené 

lokality. Garance ve smyslu pojištění by byla spravována soukromými pojišťovnami. 

V současné době je tento systém garantovaného bydlení pouze ve zkušebním režimu pod 

vedením Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a je realizován v Chebu 

a Plzni (Lux, Kostelecký, 2011). 

Systém prostupného bydlení je komplexní, hierarchicky uspořádaný systém 

různých forem sociálního bydlení, jehož stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami 

přidělení a typem nájemní smlouvy. Cílem prostupného bydlení je zajištění nájemního 

bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené  

a standardní bydlení a také vytvoření hospodárného a politicky zdůvodnitelného 

nakládání s obecními byty (Snopek, 2012). 

                                                 
36 Position paper - Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. 2014. [online]. Dostupné z: 

http://www.iqrs.cz/sites/default/files/nazory_stanoviska/ pp_prevence_ztraty_ bydleni_ v_dusledku 

_dluhu_na_najemnem_druha_sance.pdf 

http://www.iqrs.cz/sites/default/files/nazory_stanoviska/
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Tento systém je určen pro domácnosti s nedostatečnou kompetencí pro udržení 

dlouhodobého nájemního bydlení (Lux, 2011). Agentura pro sociální začleňování ale 

rozlišuje dvě základní cílové skupiny: domácnosti v akutní bytové nouzi (nemají 

kompetenci k udržení si dlouhodobého bydlení), ale také domácnosti, které jsou na trhu 

bydlení diskriminovány (mají kompetence k udržení si dlouhodobého bydlení).  

Systém prostupného bydlení navazuje na „Třístupňový model sociálního bydlení“: 

První úroveň tvoří krizové (přechodné) ubytování, sem patří různé druhy ubytoven a jde 

o krátkodobé „záchytné“ bydlení. Tento typ ubytoven je mnohdy „černou dírou“, kam 

plynou sociální dávky, bez povinnosti doložit skutečnou aktivní snahu hledat si 

dlouhodobé nájemní bydlení. Do druhého stupně řadíme tzv. trénninkové bydlení, jedná 

se o azylové domy s doprovodným programem sociálních služeb. Posledním stupněm je 

bydlení v soukromém sektoru s byty (obecní byty, byty neziskových organizací, 

soukromý pronajímatelé), jedná se o dlouhodobé nájemní bydlení, které může být 

doprovázeno sociálními službami – sociálními dávkami a sociální prací (Lovritš, 2010). 

Není vyžadováno, aby všichni uživatelé systému procházeli všemi stupni. Základní 

princip je zvýšení spolupráce mezi obcemi (odbory sociálních věcí, bytovými odbory), 

místními neziskovými organizacemi a občany řešícími bytovou nouzi (Lux, 2011). 
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7 Současné nastavení systému prevence a pomoci lidem 

v bytové nouzi 

 

7.1 Sociální systém v ČR 

 

Vlivem společenských a politických událostí v roce 1989 dochází k transformaci 

sociální politiky, tzn. objevuje se snaha o odstranění státního monopolu, přichází odklon 

od centrálního direktivismu v řízení a financování a tvoří se decentralizovaná správa na 

demokratickém základě.  

V roce 1990 byla zahájena sociální reforma, vládou byl přijat dokument „Scénář 

sociální reformy“. Na základě tohoto dokumentu vznikly nové instituce (např. úřady 

práce), byly přijaty nové zákony (např. zákon o zaměstnanosti, o životním minimu,  

o sociální potřebnosti). Byl také vymezen pojem „záchranná sociální síť“, která garantuje 

občanům životní úroveň, pokud se ocitnou v  sociálních problémech.  

V souvislosti se sociální a ekonomickou transformací se objevují nové sociální 

problémy, tj. chudoba, sociální vyloučení, nezaměstnanost, na které musí sociální systém 

reagovat. Významným mezníkem byl vstup ČR do Evropské Unie v roce 2004, kdy se na 

ČR začalo vztahovat evropské sociální zabezpečení.  

V současné době stojí sociální systém na třech pilířích (obrázek č. 6), které jsou 

tvořeny různými typy sociálních dávek a pomoci ze strany státu, zejména určené 

nízkopříjmovým a znevýhodněným domácnostem (částečně 2. a plně 3. pilíř) 

(Čechovská, 2013: 16). 

(1) Sociální pojištění je upraveno zákonem o sociálním pojištění. Jeho úkolem je 

řešení sociálních situací, na které je možné se předem připravit odkládáním části 

spotřeby pro případ nepříznivé události v budoucnu. Toto pojistné je příjmem 

státního rozpočtu.  

(2)  Státní sociální podpora slouží k zabezpečení občanů při vzniku sociální 

události. Stát se podílí na nákladech určených na výživu dětí a krytí jejich 

základních potřeb. Jedná se v podstatě o solidaritu mezi bezdětnými rodinami  

a rodinami s dětmi a mezi vysoko a nízkopříjmovými občany.  
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(3) Sociální pomoc je poskytována občanům, kteří nejsou schopni sami zabezpečit 

základní životní potřeby. Důvodem může být nedostatečný příjem, který 

nedosahuje ani částky životního minima, zdravotní postižení, nezletilost, nemoc 

a další.  

Ve své práci vycházím z II a III. pilíře, kde do II. pilíře spadají dávky státní sociální 

podpory – příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení. III. pilíř zahrnuje systém sociálních 

služeb určený lidem v bytové nouzi.  

 
Obrázek č. 6 Tři pilíře sociálního zabezpečení 

 

 
 
Zdroj: http://pomahamekvalite.cz/files/file/elearning/5%20modul/!skripta%203_lekce.pdf 
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7.2 Sociální dávky určené osobám v bytové nouzi 

 

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení 
 

Jedním z nástrojů sociální politiky k řešení otázky bydlení u osob ohrožených ztrátou 

bydlení jsou sociální dávky (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), poskytované na 

základě zákona č. 366/2011 Sb., kterým došlo k legislativní změně zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Příspěvek na bydlení je příjmově testovanou dávkou státní sociální podpory a je 

poskytován osobám s nedostatečnými příjmy na úhradu nákladů spojených s bydlením. 

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen 

k trvalému pobytu, jestliže náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného 

příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35). 37 

Pokud tento příspěvek nepostačuje na pokrytí nákladů, je možné čerpat sociální dávku, 

která je zařazena do systému pomoci v hmotné nouzi - doplatek na bydlení. 38 Doplatek 

na bydlení také čerpají lidé, kteří bydlí na ubytovnách nebo v podnájemním bydlení a 

nemají nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory, protože nejsou 

v bytě hlášeni k trvalému bydlišti a nemají standardní nájemní smlouvu.  

Příspěvek na bydlení se ve své aktuální podobě potýká s řadou nedostatků. Hlavními 

nedostatky jsou že: - normativní náklady nejsou dostatečně diferencovány podle 

regionálních rozdílů ve výši tržního nájemného, tzn. že „tržní nájemné v jednotlivých 

obcích se liší, a tím pádem výše příspěvku na bydlení nemusí vždy odpovídat skutečné výši 

nákladů na bydlení.“ (Lux, Kostelecký, 2011). – do výpočtu příspěvku nevstupují 

skutečné výdaje na bydlení, ale pouze tarifní složka životního minima, tzn. že „výše 

příspěvku je zcela nezávislá na výši nákladů na bydlení u konkrétní domácnosti.“ (Sunega 

2005: 293) 

V letech 2012 a 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovalo Sociální 

reformu, která měla zefektivnit systém správy veřejných prostředků pro sociální oblasti, 

pomoc při administraci a zpřísnění vyplácení sociálních dávek. 

 

                                                 
37 zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. [online]. Dostupné z: http://i.iinfo.cz/urs-att/p_117-95-

114816789736980.htm 
38 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. [online]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/hn/ 

obcane/obecne 

http://portal.mpsv.cz/soc/hn/
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Sociální reforma zavedla změny v poskytování dávek na bydlení: 

- agenda hmotné nouze se přesunula z obcí pod Úřad práce ČR, 

- došlo ke změně rozhodného období v řízení o dávkách, 

- doplatek na bydlení je vyplácen v aktuálním měsíci, na který náleží (dříve se 

vyplácen následující měsíc),  

- příspěvek na bydlení se poskytuje pouze na 84 měsíců v posledních deseti letech 

(dříve vyplácen dle potřebnosti). 39 

Od roku 2015 je snaha zlepšit sociální situaci lidí v bytové nouzi, došlo k úpravám 

podmínek pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi (resp. doplatku na bydlení). 

Sociální reforma se snaží o odstranění hlavních problémů systému, zejména tzv. obchodu 

s chudobou. „Obchod s lidskou chudobou je nepřípustný, nemorální a poškozuje celou 

naši společnost,“ (Habáň, 2014). „Obchod s chudobou“ představuje využívání sociálně 

slabých občanů, kteří sociální dávky na bydlení odvádějí přímo majiteli ubytovny nebo 

pronajímateli bytu. Ti většinou požadují vysoké nájemné za neodpovídající bytové 

podmínky. 

Z toho důvodu je také poskytování doplatku na bydlení upraveno. Úpravy by měly 

zamezit vyplácení doplatku do nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která 

jsou financována v nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů. Na jedné straně 

se také zpřísní posuzování hmotné nouze a na druhé straně se zjednoduší řízení o doplatku 

na bydlení. Konkrétně se jedná o změny:  

- o doplatek na bydlení může žádost i vlastník rekreační stavby, která je využívána 

k trvalému bydlení, úřad práce může doplatek na bydlení přiznat, pokud rekreační 

stavba a jiný než obytný prostor splní tzv. standardy kvality bydlení,40  

- osoba v hmotné nouzi, bydlící v ubytovně, může doplatek na bydlení získat, pokud 

ubytovací zařízení splní požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví (úřad 

práce bude splnění těchto požadavků hodnotit od května 2015), a bude-li 

s poskytováním doplatku na bydlení souhlasit obec, na jejímž území se ubytovací 

zařízení nachází,  

                                                 
39 Sociální reforma. [online]. 2014. Dostupné z: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/ 
40 Standardy kvality bydlení jsou například: objekt má povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru, má 

zajištěn neomezený přístup k pitné vodě, obytná místnost má podlahovou plochu min. 8 m2, stavba splňuje požadavky 

pro bezpečnost a ochranu zdraví, světlá výška místností je alespoň 2 600 mm, objekt má záchod a koupelnu, denní 

osvětlení, větrání a vytápění. [online]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-

stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/davky-na-bydleni/ 
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- k získání doplatku na bydlení nemusí mít žadatel o dávku od 1. 1. 2015 trvalý 

pobyt v obci, v níž se byt nachází, 

- Od 1. 1. 2015 úřad práce přizná doplatek na bydlení pouze žadateli, který současně 

splní podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí. 

V rámci těchto změn nedošlo ke změně podmínek a úpravě příspěvku na bydlení, 

který je mnohem problematičtější. Do budoucna se očekává sloučení obou dávek na 

bydlení. 

Přestože sociální reforma měla přinést zefektivnění a úspory státního rozpočtu, 

setkáváme se s negacemi současného nastavení systému. V současné době se opouští od 

modelu vyvážené prevence podpory občanům (předcházení propadnutí do chudoby), 

který je nahrazován modelem pomoci lidem, kteří do chudoby již propadli. Důsledek je 

zvyšující se počet příjemců dávek, a tím i zvyšující se výdaje na výplatu dávek na bydlení 

(Víšek, 2014). 

Tabulka č. 4: Vývoj průměrného měsíčního počtu vyplacených dávek 

Sociální dávka 
Průměrný měsíční počet vyplacených dávek (v tis.) 

rok 2013 rok 2014 

Příspěvek na bydlení 193,3 219,3 

Doplatek na bydlení 65,1 73,4 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20863/TZ_160415a.pdf, upraveno 

 

 

Tabulka č. 5: Vývoj výdajů na dávky na bydlení 

Sociální dávka 
Výdaje (mil. Kč) 

rok 2013 rok 2014 

Příspěvek na bydlení 7 404 8 844 

Doplatek na bydlení 2 814 3 249 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20863/TZ_160415a.pdf, upraveno 

 

Neopatrná manipulace v nízkém příjmovém segmentu obyvatel a přelívání osob 

z jednoho dávkového systému do druhého může také vyvolávat zvyšování nákladů, 

nikoliv úspory. Překlopení obyvatel na rozhraní hranice chudoby je dlouhodobé a lidé se 

postupně učí dávkový systém využívat (Víšek, 2014). 

Rizika sociálních dávek na bydlení jsou:  

- sociální dávky mohou řešit problém finanční dostupnosti bydlení, nikoliv však 

problém diskriminace na trhu s byty v případě určitých sociálních skupin,  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20863/TZ_160415a.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20863/TZ_160415a.pdf


56 

 

- doplatek na bydlení je v současnosti nepřiměřeně využíván na úhradu předražených 

forem náhradního bydlení (ubytovny) a může být jejich zřizovateli zneužíván. (Koncepce 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020). 

Nastavení příspěvku na bydlení je negativně hodnoceno sociálními pracovníky  

i příjemci příspěvku. Dávka neřeší situaci, kdy lidé nemohou získat dlouhodobé nájemní 

bydlení s řádnou nájemní smlouvou a trvalým pobytem, čímž je prakticky vyloučena 

možnost žádat o příspěvek. „Je velmi obtížné se dostat z bytové nouze, proto lidé zůstávají 

na ubytovnách a žijí v nedůstojných podmínkách. Je velmi složité po ztrátě jednoho 

bydlení získat bydlení nové, protože majitelé většinou požadují dva až tři nájmy dopředu. 

Také je velmi těžké získat nájemní smlouvu s možností přihlášení se k trvalému bydlišti,  

a to je moment, kdy pak nemáte ani nárok na příspěvek na bydlení.“ (Resp. 5)  

I přes výše uvedená fakta se příspěvek na bydlení řadí k formě podpory, která 

„směřuje zcela jasně ve prospěch příjmově nejslabších domácností a přispívá ke snížení 

míry příjmové nerovnosti ve společnosti.“ (Sunega 2005: 298).  

7.3 Sociální práce 

 

Sociální práce je důležitým nástrojem pro začleňování osob, kterým hrozí sociální 

vyloučení v oblasti bydlení, ať už v důsledku nepříznivé životní události (jako zadlužení, 

ztráta zaměstnání) nebo proto, že nejsou schopny řešit nepříznivou situaci spojenou  

s bydlením vlastními silami. Tento nástroj přispívá ke stabilizaci sociální situace jedince 

a k tomu, aby domácnost nebo jednotlivec neztratil bydlení, nebo aby ho co nejdříve 

znovu získal (Tomeš, 2010).  

Obcím je stanovena povinnost pečovat o své občany a pověřeným obecním úřadům  

a obecním úřadům s rozšířenou působností zajistit výkon sociální práce v obci, a to na 

základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách.41 

„Existují velké rozdíly v míře podpory a tudíž i rozsahu a kvalitě sociální práce 

v lokalitách, která je závislá na místních podmínkách a přístupu vedení obcí k vytvoření 

zázemí pro sociální práci. Obce nemají konkrétně legislativně ukotvené povinnosti ve 

                                                 
41 Koncepce a prevence řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020. [online]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-

CR-do-roku-2020.pdf 
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vztahu k aplikaci nástrojů bytové politiky v místních podmínkách k zajištění potřeby 

bydlení svých občanů. A ve výsledku řešení bytové situace závisí na přístupu a ochotě 

obce.“42 

Od roku 2012 přešla agenda nepojistných dávek z obcí III. a II. typu na úřady práce. 

Tím se změnilo i pojetí sociální práce s klienty. Sociální pracovníci nemají s ohledem na 

velikost svých agend dostatek prostoru pro terénní sociální práci, nemohou vyhledávat  

a včas zamezit vzniku ztráty bydlení. Na druhé straně sociální pracovníci na obecních 

úřadech s přenesenou působností nemají dostatek prostředků/nástrojů – zejména výplatu 

dávek, k motivaci řádně spolupracovat a včas předcházet nebo řešit sociální situaci ztráty 

bydlení.  

Současná praxe ukazuje, že zkušenosti s výkonem sociální práce se v jednotlivých 

obcích liší. „Jsou obce, kde terénní sociální práce funguje a pracovníci usilují o její další 

rozvoj. Poté jsou obce, kde terénní sociální práce „umírá“ a kde dochází k jejímu téměř 

úplnému rušení. Po poměrně krátké zkušenosti dvou let je třeba říci, že celý systém se 

stále formuje a současná situace není konečnou.“43  

Velkou bariérou pro výkon sociální práce je její financování, personální zajištění na 

obcích, úřadů práce, neziskových organizací, nízké mzdové ohodnocení sociálních 

pracovníků, nejisté financování sociálních programů. A tak je výkon sociální práce 

závislý na ochotě, inciativě a pracovním nasazení sociálních pracovníků.  

 

7.4 Sociální služby 

 

Poskytování sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, který člení druhy sociální služby na: 

- sociální poradenství, 

- sociální péči, 

- sociální prevenci.  

                                                 
42 tamtéž 
43 Na obcích II. a III. typu lze realizovat terénní sociální práci a není třeba tvrdit, že to nejde. [online]. 2014. 

Dostupné z:http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=635 
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Problematiky bydlení se dotýkají zejména služby sociální prevence, konkrétně se 

jedná o tyto služby: azylové domy, poskytující pobytové služby na přechodnou dobu 

osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení (§ 57), domy na půl cesty 

(§ 58), noclehárny (§ 63), terénní programy (§ 69) a některé další služby, které nejsou  

v zákoně primárně určeny pro osoby bez přístřeší, ale jsou poskytovány s cílem zabránit 

sociálnímu vyloučení (např. sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi, kontaktní centra).44  

Z hlediska prevence zákon o sociálních službách upravuje také cílené vyhledávání 

osob, kterým hrozí ztráta bydlení a vyhledávání osob, které již o bydlení přišly, jedná se 

o tzv. terénní programy/služby. Cílem služby je vyhledávat tyto osoby a snižovat rizika 

jejich způsobu života. Ve většině oblastí cílené vyhledávání osob, kterým hrozí ztráta 

bydlení, nefunguje a problémy se u těchto osob začnou řešit, až když o bydlení úplně 

přijdou. (Koncepce řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020) 

„Jo, byl jsem na ulici, přišla za mnou, dohodila mi azyláč, a taky myslím, že tenkrát mi 

dala i nějaké inzeráty na volný byty a ubytovny“ (Resp. č. 1) 

Chybí dostatečná informovanost o fungování služeb v terénu a problémy s bydlením 

se významně nesledují.  

„Musela jsem se informovat sama (…)“ (Resp. č. 7) 

Zde nacházím moment, že sociální služby sice existují, ale v rámci nich není 

legislativně zajištěna návaznost na dlouhodobé adekvátní bydlení.  

Některé pobytové sociální služby v současné době fungují jako náhrada, uspokojující 

potřebu bydlení a to hlavně v důsledku absence nástrojů bytové politiky a schopnosti obcí 

uspokojovat potřebu bydlení na lokální úrovni (Koncepce řešení problematiky 

bezdomovectví do roku 2020). 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, [online]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-

socialnich-sluzbach/uplne/ 
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Prevence ztráty bydlení 
 

Prevence je chápána jako soubor opatření, která předchází nebo zmírňuje dopad 

sociálních problémů. Petrusek (1996) rozlišuje tři typy prevence, které lze aplikovat i na 

vymezení prevence ztráty bydlení. Jedná se o primární prevenci: proces, který je 

zaměřen na vzdělávání celé společnosti a aktivita zaměřena na smýšlení lidí, kteří jsou 

potencionálně ohroženi ztrátou bydlení; resp. bezdomovectvím. Sekundární prevence: 

dlouhodobé působení, ale již na konkrétní osoby, pro které může být ztráta bydlení velkou 

hrozbou. Zde je důležitá role zainteresovaných aktérů a sociálních pracovníků. Terciální 

prevence: věnuje se osobám a domácnostem, které už o bydlení přišly.  

V České republice neexistuje systémový a dostatečně jednotný postup pro 

předcházení ztráty bydlení. Služby, sociální dávky, systém sociálního bydlení jsou 

zaměřeny na poskytnutí pomoci, až po vzniklé situaci ztráty bydlení. V konečném 

důsledku nepomáhají efektivně řešit situaci lidí v bytové nouzi (Víšek, 2014)  

a představují také velkou finanční zátěž pro státní rozpočet. 

K tomu, aby nedošlo ke vzniku nebo došlo ke zmírnění nežádoucího jevu, musí být 

vytvořen komplexní systém různých opatření prevence i následné pomoci, jehož kroky 

na sebe navazují. „je však skutečností, že ne vždy lze hovořit o soustavě funkčních  

a navzájem se podporujících opatřeních, která ve svém ceku vytváří prevenci 

bezdomovectví.“ (Pospíšil, 2015: 62). 

Selhávání systému prevence v naší společnosti způsobuje malé zohlednění názorů 

osob pracující v terénu. Nespočet napsaných koncepcí, strategií, metodik, přijatých 

zákonů neřeší daný problém (Pospíšil, 2015). 

Příkladem dobré praxe je prevence vystěhování v Rakousku. Organizace FAWOS 

funguje od roku 1995 ve Vídni a zabývá vyhledávání osob, kterým hrozí ztráta bydlení 

v důsledku exekuce. Její služby jsou určeny pro všechny osoby, které bydlí 

v soukromých, obecních či družstevních bytech a jsou ohroženy jejich ztrátou. Krajské 

soudy jsou ze zákona povinny v případě zahájení exekučního řízení z důvodu výpovědi 

z bytu informovat příslušnou obec, která spolupracuje s Organizací FAWOS. Na druhé 

straně i osoba ohrožená ztrátou bydlením může Organizaci FAWOS vyhledat a požádat 

ji o pomoc. Ve Vídni byla tato preventivní organizace vyčíslena jako 7,7 x levnější 

varianta než následná péče v sociálně vyloučených lokalitách a péče o bezdomovce.  
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Pro zajištění činnosti Organizace FAWOS je využito možností čerpání dotací 

z Evropských fondů. Výsledky projektu ukazují, že 75 % lidí, kteří kontaktovali 

Organizaci FAWOS mělo šanci si své bydlení udržet. 45 

  

                                                 
45Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2010 až 2013. [online]. 2013. [cit. 2015-04-13]  

s. 9. dostupné z: socialni.praha.eu/public/f4/49/e5/726299_32682_akcni_plan.doc 

http://socialni.praha.eu/public/f4/49/e5/726299_32682_akcni_plan.doc
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8 Případová studie analýzy systému prevence a pomoci lidem, 

ohroženým ztrátou bydlení v Lounech 
 

V předchozí kapitole jsem popsala, jaké je institucionální nastavení systému prevence 

a pomoci lidem, ohroženým ztrátou bydlení v celorepublikovém měřítku. Na základě 

designu případové studie chci demonstrovat, jak funguje toto nastavení na úrovni lokální, 

konkrétně v obci Louny. Případová studie má přispět k analýze možností, které občané 

města Loun mají, pokud jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo se nacházejí v bytové nouzi. 

Nejen kompetence a role obce ovlivňuje stav bydlení. Velmi důležitý vliv představuje 

demografický vývoj společnosti, který se promítá do všech oblastí života.  

V posledních letech v ČR obyvatel mírně přibývá, ovšem neděje se tak ve všech krajích 

rovnoměrně. Významně přibývá obyvatel v Praze a Středočeském kraji, v ostatních není 

přírůstek nebo úbytek z pohledu bytové politiky významný.46 Přesto v rámci případové 

studie uvádím základní informace a demografické údaje o okrese Louny.  

Demografické údaje jsem čerpala z veřejně dostupných zdrojů – webové stránky 

Městského úřadu v Lounech, Úřadu práce v Lounech. Důležitým zdrojem pro potřeby 

případové studie je Český statistický úřad, konkrétně Sčítání lidí, domů a bytů v roce 

2011, z nějž jsem čerpala údaje o struktuře obyvatel a míře nezaměstnanosti. 

 

Základní informace o městě Louny  

Kraj: Ústecký  

Okres: Louny 

Počet obyvatel Loun: 18 121 obyvatel (dle sčítání obyvatel v roce 2011)  

Ve své práci analyzuji možnosti řešení ve vztahu k problému ztráty bydlení v obci 

Louny. Louny jsou obcí s rozšířenou působností státní správy (tzv. obcí III. stupně). Obce 

s rozšířenou působností vykonávají agendy v přenesené státní působnosti, které jsou 

vymezeny v Zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. Ve vztahu k tématu je to například výplata 

sociálních dávek, správa bytového fondu. 

 

                                                 
46 Koncepce bydlení ČR do roku 2020. MMR. 2011. s. 25. [online]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-

a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Koncepce-Strategie
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Struktura obyvatel v Lounech dle sčítání obyvatel v roce 2011 

 

Tabulka č 6: Obyvatelstvo podle věku v obci Louny 

Obyvatelstvo celkem 
Celkem Muži Ženy 

18 121 8 638 9 483 

z toho ve věku 

0 - 14 2 535 1 315 1 220 

15 - 19 960 476 484 

20 - 29 2 504 1 229 1 275 

30 - 39 3 064 1 531 1 533 

40 - 49 2 390 1 166 1 224 

50 - 59 2 491 1 183 1 308 

60 – 64 1 389 647 742 

65 – 69 877 398 479  

70 – 79 1 166 447 719 

80 - více 664 202 462 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování 

Počet obyvatel v okrese Louny se oproti sčítání v roce 2001 (19 639 obyvatel) mírně 

snížil. Nejvyšší počet obyvatel je ve věkové kategorii 30 – 39 let, početnější skupinou je 

také kategorie 20 – 29 let. Z dostupných informací vyplývá, že tyto dvě věkové kategorie 

se nejintenzivněji snaží zajistit si bydlení vlastními silami, často vlastní byt či dům. 

Rizikovým faktorem je výše úvěrů, hypoték a dalších finančních závazků, s pořízením 

bydlení souvisejících. Pokud nejsou schopni, například kvůli ztrátě zaměstnání, 

dlouhodobé nemoci nebo problémům v podnikání závazkům dostát, jsou ohroženi ztrátou 

bydlení stejně, jako nízkopříjmové skupiny. Město Louny pro tuto skupinu nemá v rámci 

bytové politiky vytvořené žádné zvýhodnění, ve smyslu možnosti získat obecní byt či 

čerpat zvýhodněné půjčky. Třetí početnou skupinu tvoří lidé ve věku 50-59, často se 

zajištěným bydlením (osobní vlastnictví, podnájem). Tato věková skupina však patří 

k rizikovým kategoriím na trhu práce, čelí ohrožení ztrátou bydlení ve významném 

měřítku. 

Tabulka č. 7: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Louny 

 Celkem Muži Ženy 

Ekonomicky aktivní    

Město Louny 9 131 4 807 4 324 

Nezaměstnaní    

Město Louny 1 964 1 041 923 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování 

javascript:;
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V Lounech je v současné době nezaměstnaných a potencionálně ohrožených ztrátou 

bydlení 1 964 lidí. Míra nezaměstnanosti je v Lounech 9,79 %47 a je vyšší než 

celorepublikový průměr. Ústecký kraj patří ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 

a nachází se v porovnání s ostatními kraji na třetím místě v rámci ČR.  

 

Tabulka č. 8: Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů-údaje za 3. čtvrtletí 2014 

(v %) 

 Celkem Muži  Ženy 

Česká republika 5,9 4,8 7,3 

Hlavní město Praha 2,0 2,0 1,9 

Středočeský kraj 5,5 4,5 6,7 

Jihočeský kraj 5,7 3,8 8,0 

Plzeňský kraj 5,3 3,7 7,3 

Karlovarský kraj 9,5 7,2 12,3 

Ústecký kraj 7,3 6,1 8,9 

Liberecký kraj 6,7 4,9 9,0 

Královéhradecký kraj 6,0 4,9 9,0 

Pardubický kraj 6,4 5,0 8,1 

Vysočina 5,2 3,6 7,4 

Jihomoravský kraj 5,9 5,4 6,5 

Olomoucký kraj 7,3 5,4 6,5 

Zlínský kraj 5,8 4,3 7,7 

Moravskoslezský kraj 8,3 6,7 10,3 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování 
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8.1 Systém řešení bytové nouze ve městě Louny 

 

Obec Louny má v bytovém fondu pouze 34 domů z celkového počtu 2 321 objektů 

ve městě. Vlastnické portfolio Loun je dále složeno z budov ve vlastnictví fyzických osob, 

bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. V této struktuře vlastní 

město Louny pouze 64 bytových jednotek, 48 které navíc neslouží jako ekvivalent 

sociálního bydlení.  

Konkrétně se jedná o byty na Suzdalském a Tyršově náměstí a v ulici Poděbradova  

a Smetanova. Důvodem vlastnictví není sociální aspekt, ale fakt, že v těchto případech 

uplatňují věřitelé tzv. zástavní právo, město proto tyto byty nemůže prodat (některé až do 

roku 2030). Tyto byty jsou vedeny v kapitole městské byty. Nájemcem bytu v domech ve 

vlastnictví města se může stát dospělý člověk s trvalým pobytem na území města, 

zaměstnáním v Lounech, případně pokud město provozuje samostatně výdělečnou 

činnost. Smlouvu získává zpravidla na základě takzvané dražby nejvyššího prvního 

nájemného. Minimální výše zálohy na nájem odpovídá součtu stanoveného nájemného 

po dobu tří měsíců.  

Řada lidí, ucházejících se o městské bydlení, je tak v soutěži o nájemní smlouvu 

diskvalifikována sociálními důvody. Zájemce totiž musí mít dostatečné množství 

finančních prostředků, aby byl schopen složit zálohu a teprve následně má šanci získat 

byt.49  

Domnívám se, že tato možnost vyřazuje ze seznamu uchazečů nízkopříjmové rodiny, 

protože tyto domácnosti nedisponují dostatečně vysokým obnosem peněz na složení 

zálohy a ve většině případů nemohou čerpat ani úvěry či půjčky.  

„Škoda, že už město nemá žádné byty, bylo to dobrý, dostali jste byt od města, byl levnej 

a měla jste jistotu, že vás nikdo nevyhodí, soukromník to může udělat, kdy chce.“  

(Resp. č. 7) 

Největší podíl bytového fondu v Lounech patří do vlastnictví soukromých osob či 

právnických subjektů, které bytové jednotky dále pronajímají. Vlivem zrušení 

deregulovaného nájemného dochází k navyšování tržního nájemného. V důsledku tohoto 

opatření se na jedné straně narovnaly pokřivené tržní vztahy mezi vlastníky a nájemníky, 

                                                 
48 ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování 
49 Informace získaná z oddělení majetkoprávní MÚ Louny 
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na straně druhé vzrostl počet domácností, jejichž příjmy nejsou dost vysoké na pokrytí 

nákladů, spojených s bydlením. Tím se stávají více či méně ohroženými ztrátou bydlení. 

V Lounech v současné době neexistuje ucelený a plně funkční systém bytové politiky 

ve smyslu „sociálního“ bydlení pro lidi, kteří jsou ohroženi jeho ztrátou. Dle sdělení 

odpovědného pracovníka za agendu městských bytů se město Louny „snažilo 

v posledních letech byty i celé domy prodat do soukromého vlastnictví, hlavním důvodem 

byl vysoký deficit v rozpočtu města a záměr vystěhovat věčné neplatiče.“50  

Neexistence sociálního bydlení ve městě způsobuje, že lidé ohrožení bytovou nouzí 

se dostávají do velmi obtížné životní situace, která může vyvrcholit například odebráním 

dětí.  

„Měli sme obecní byt, tam na Tyršáku, pěknej, sice dvě místnosti, ale pěknej, pak nám to 

vzali, protože město to prodávalo, my sme na to neměli, půjčku nám nedali, tak jsme se 

museli vystěhovat, kvůli nim sme přišli i o děti, viď, nemáme práci, tady neni a nás nikdo 

nechce, Cigany.“ (Resp. č. 2) 51 

 

8.2 Aktuální možnosti zajištění bydlení pro občany v bytové nouzi 

 

Tíživou bytovou situaci mohou nízkopříjmové skupiny v Lounech řešit následujícími 

způsoby:  

(1) Nalezení nového pronájmu v Lounech 

S ohledem na vlastnickou strukturu bytových domů v Lounech je možné získat 

pronájem výhradně od soukromého vlastníka, tj. vlastníka bytové jednotky, fyzické osoby 

či právnického subjektu. Ti zpravidla požadují po potenciálním nájemníkovi vysoké 

vstupní vklady v podobě např. kauce na 3 měsíce, aby zajistili ochranu svého majetku při 

případných problémech (poničení vybavení, neplacení nájemného). Důležitá je cena 

nájemného, která je pro občany ve finanční tísni velmi vysoká. Problémem je také 

samotný právní vztah mezi nájemníkem a vlastníkem. Pokud s nájemníkem vlastník 

uzavře řádnou nájemní smlouvu, může nájemce navzdory špatné finanční situaci čerpat 

sociální dávky v podobě příspěvku na bydlení či doplatku na bydlení. V momentě, kdy je 

                                                 
50 Rozhovor s pracovníkem Městské úřadu agendy přidělování městských bytů 
51 Resp. č. 2 označuje, že úryvek zazněl v rozhovoru s respondentem číslo 2 
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uzavřena pouze podnájemní smlouva je nájemník v nevýhodě a pozbývá nároku na 

sociální dávky na bydlení. Dalším úskalím je získání trvalého pobytu, který je také jednou 

z podmínek vzniku nároku na dávky.  

„Dneska vás nikdo nepřihlásí k trvalému pobytu, pak nemůžu žádat o dávky na bydlení, 

když tam nejsem přihlášena trvale, asi se bojí nebo co, já bych tam nic nedělala, jenom 

bych chtěla jiné bydlení, aby tam už děti nemusely zažívat tu šikanu, co tam mají, když 

jdou do školy.“ (Resp. č. 3)  

 

(2) Ubytovací zařízení v Lounech 

Jedná se o dvě azylová zařízení určená konkrétním cílovým skupinám. Mají ubytovací 

řád, správci striktně trvají na dodržování přísných pravidel. Smlouvy se uzavírají na dobu 

určitou.  

„Můžete tam bydlet jenom rok, nechtěli mi to prodloužit, fakt nechápu (…)“ (Resp. č. 1) 

Tabulka č. 9: Přehled azylových domů v Lounech 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Lidem v bytové nouzi jsou k dispozici také dvě komerční ubytovny, které provozují 

soukromí majitelé. V zařízeních však nejsou adekvátní podmínky k bydlení, neexistující 

hygienické normy pro ubytovací zařízení však tento typ podnikání umožňují. Špatné 

podmínky potvrdili i oslovení respondenti.  

„(…) je tam bordel, Cigoši, Ukrajinci, bordel, hnus, ale nic neudělám, byl jsem venku a 

tam nechci a k matce se nevrátím“ (Resp. č. 1) 

 

„sociálka nás dala na ubytovnu, je to tady šílený, sama vidíte, pani, smrdí to tu, Ukrajinci 

dělaj bordel, ale i Cigani, máte strach jít večer na záchod (…). (Resp. č. 2) 
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Tabulka č. 10: Přehled komerčních ubytoven v Lounech 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Město Louny má zpracovaný Komunitní plán sociální péče 52, který naposledy 

aktualizovalo v roce 2014. Komunitní plán sociální péče shrnuje politické zadání, 

odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů 

služeb a data shromážděná v průběhu plánování od všech skupin a jejich členů v procesu 

komunitního plánování. V rámci tohoto plánu je možné rozvíjet síť sociálních služeb tak, 

aby reagovala na potřeby občanů Loun.  

Jedním z cílů pracovní skupiny pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi, je 

zamezení sociálnímu vyloučení občanů bez přístřeší nebo občanů v krizi. Na základě 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se snaží udržet a zkvalitnit alespoň stávající 

sociální službu: azylové bydlení pro osoby bez přístřeší, ve spolupráci s Českým 

červeným křížem, informace viz. výše.  

Pracovní skupina usiluje o rozšíření stávající kapacity azylového domu „Domeček“ 

v Domově pro seniory U Pramene Louny. Dále se snaží o zřízení noclehárny pro muže  

a ženy, a to v rámci sociální prevence pro osoby bez přístřeší. Tato služba v Lounech 

zcela chybí, v roce 2010 byla zpracována stavební dokumentace, zatím však nebyla 

realizována. 

„(…) moc možností, jak těmto lidem pomoci nemáme, v Lounech některé služby zcela 

chybí, hlavně ty, určené například ke krizovému přechodnému bydlení“ (SP 1) 

 

                                                 
52. 3. Komunitní plán. 2014. [online]. Dostupné z: http://www.mulouny.cz/cs/mesto/komunitni-planovani/3-

komunitni-plan-socialni-pece-mesta-loun-na-obdobi-2012-2014.html 
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9 Hlavní zjištění z realizovaného expertního šetření 
 

9.1 Důvody vzniku bytové nouze 

 

Je velmi obtížné explicitně vymezit nejvýznamnější příčinu bytové nouze. Zpravidla 

se jedná o souběh několika sociálních problémů (ztráta práce, rozvod, neshody v rodině, 

návrat z ústavní výchovy nebo výkonu trestu). Nejčastější příčinou je ztráta zaměstnání, 

tj. společenského uplatnění i finančního zázemí. Problém se prohlubuje dlouhodobou 

nezaměstnaností, která ve svém důsledku přináší nejprve nedostatek finančních 

prostředků, později ztrátu pracovních návyků, například pracovních a následně rezignaci 

na návrat do běžného života.  

„Já musím být s dětma doma, ale kdyby manžel našel práci, tak by sme měli peníze a bylo 

by to lepší, na kauci něco máme, ale co dál.“ (Resp. č. 3). 

„Problém je tady v Lounech, neni práce (…) (Resp. č. 5)  

„Velkým problémem je nezaměstnanost (…)“ (SP 1) 53 

Nezaměstnanost s bytovou nouzí bezprostředně souvisí. Nezbytným předpokladem 

pro získání a udržení si bydlení je dostatečný příjem pro dodržení povinnosti řádně a včas 

platit nájemné a hradit náklady spojené s bydlením. V souvislosti s nízkými příjmy je 

velmi těžké získat nájemní smlouvu od soukromého majitele, a to zejména s ohledem na 

požadovanou vysokou kauci.  

„(…) šetřili jsme na kauci, bez toho to nejde, víte, ale z podpory to taky nejde, 

nenašetříte“ (Resp. 2)  

„(…)nemáme peníze na nájem, ani na kauci, říkám jsme Cigáni, manžel měl problémy 

s drogama a taky byl někdy agresivní, teď je ve vězení, čekám, až se vrátí, asi naši situaci 

moc neřeší, asi problém je teď, že mu mám posílat balíčky do vězení, je to drahý a taky 

musím platit dětem věci, ušetřit na kauci nemůžu, ale snad manžel nějaké peníze vydělá 

ve výkonu, říkal, že tam pracuje a má našetřeno, tyhle peníze použiju na kauci.“  

(Resp. č. 4) 

                                                 
53 SP 1 označuje úryvek, který zazněl v rozhovoru se sociální pracovnicí 1 
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Zásadním problémem bývá také nedůvěra pronajímatelů bytů vůči skupině obyvatel 

v nouzi, zejména vůči Romům. Ti patří na trhu s byty k méně důvěryhodným (závislost 

na sociálních dávkách, nezaměstnanost, samoživitelky, romské rodiny nebo vícečetné 

rodiny).  

„jsme Cigáni, nikdo nás nechce (…), manžel ve výkonu trestu, tři děti (…)“ (Resp. č. 4) 

„pronajímatelé mají špatné zkušenosti s nájemníky, kteří jsou závislí na dávkách hmotné 

nouze, většina z nich není schopná řádně a včas uhradit nájemné a tím se z nich stávají 

dlužníci (…)“ (SP 1). 

Jedním  možným řešením jak zvýšit dostupnost nájemního bydlení pro domácnosti, 

které jsou ze stran soukromých pronajímatelů vnímány jako rizikové, je projekt např. 

garantovaného bydlení. Garantované bydlení představuje garanci soukromým 

pronajímatelům formou pojištění rizik v souvislosti s pronajímáním bytu. Tento projekt 

je realizován v několika obcích ČR (například v Chebu a v Plzni). 

„Pomohlo by garantované nebo prostupné bydlení (…).“ (SP 2) 

Nemožnost získání dlouhodobého nájemního bydlení na legální nájemní smlouvu 

způsobuje nepřiznání nároku příspěvku na bydlení, což je hodnoceno negativně všemi 

respondenty, včetně sociálních pracovníků.  

„Je velmi těžké získat nájemní smlouvu s možností přihlášení se k trvalému bydlišti, a to 

je moment, kdy pak nemáte ani nárok na příspěvek na bydlení (…).“ (Resp. č. 4) 

„Příspěvek na bydlení, velký problém (…) získat ho je problém, majitelé nepřihlásí 

nájemce k trvalému bydlišti a je to, žádný nárok (…), další fakt je ten, že, když už mají 

nárok na příspěvek, tak jim nepostačuje na úhradu nákladů na bydlení, protože nájmy 

jsou vysoké a zbytek nájmu musí doplatit z živobytí.“ (SP 1) 

K nejčastějším důvodům bytové nouze patří také nedostatečná kapacita bytového 

fondu v obecním vlastnictví. Obec nemá bytové jednotky nižší kategorie nebo obecní 

byty s regulovaným nájemným. Nabídku těchto bytů by přivítali nejen respondenti, ale  

i sociální pracovníci (zvýšila by se možnost získání adekvátního bydlení pro lidi, kteří 

mají tzv. kompetenci k udržení si vlastního bydlení). Velké kritice čelí převod bytů 

z obecního vlastnictví do vlastnictví soukromého (privatizace). Idea lepšího 

hospodaření a majetkem vlastním než se svěřeným, měla řadu obětí z řad sociálně slabých 

obyvatel. Pokud neměli dost peněz na koupi bytu, museli se vystěhovat. Z bezpečného 
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bydlení se dostali do skupiny lidí v nájemních vztazích se soukromými vlastníky. 

Deregulace nájemného pak jejich problém v řadě případů dále zhoršila. Někteří z nich 

skončili v azylových domech nebo v ubytovnách s nevyhovujícími podmínkami pro 

bydlení - majitelé požadují vysoké nájemné, které neodpovídá nájemnému  

ve standardním bytě. 

„Kdyby město neprivatizovalo a měli by obecní byty, mohli jsme bydlet tam.“ 

 (Resp. č. 4)  

„Měli jsme obecní byt, tam na Tyršáku, pěknej, sice dvě místnosti, ale pěknej, pak nám to 

vzali, protože město to prodávalo, my sme na to neměli, půjčku nám nedali, tak jsme se 

museli vystěhovat, kvůli nim sme přišli i o děti, viď, nemáme práci, tady neni a nás nikdo 

nechce, Cigany.“ (Resp. č. 2) 

„(…) kdyby sme mohli zůstat v tom městskym bytě, a pak mě neopustil manžel, možná 

nebudu řešit tohle, ani kamarádi vám pak nepomůžou, když to nejvíce potřebujete, to už 

jsem také zjistila, a pak ta práce, s dítětem se toho moc nedá, na školku nemám 

peníze.“(Resp. č. 6) 

Z odpovědí informátorů však vyplývá také další aspekt: značný podíl na bytové nouzi 

mají sami klienti. Do tíživé situace se dostali v důsledku vlastního nezralého chování, 

nízké odpovědnosti, spoléháním se výhradně na státní pomoc.  

„Možná, že kdyby začali svoji situaci řešit včas a neodmítali naši pomoc, tak by o bydlení 

nemuseli přijít.“ (SP 1)  

Sociální pracovníci vnímají jako jednu z příčin bytové nouze extrémní zadluženost 

nízkopříjmových skupin.   

„(…) dluhy, tam bych také viděla jednu z možných příčin, oni sami si to jako problém 

neuvědomují, prostě si půjčí a už nedomyslí, zda budou mít na splátky, bohužel, ale 

myslím si, že pokud si půjčí peníze, tak to není na úhradu nájemného.“ (SP 1) 

U všech respondentů v bytové nouzi byly společným jmenovatelem prohlubující se 

psychické problémy, přecházející až do apatie a neochoty cokoliv řešit.  

„Nevim, co budu dělat, je to žití ze dne na den, mám nějaké brigády, ale s dítětem nemůžu 

vzít vše, matka sice malou pohlídá, ale už na to také nemá nervy a mě už to také štve, 

někoho otravovat (…) hlavně jí.“  
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„Ta už řeší bytovou nouzi cca 15 let, měla možnost se nastěhovat do nového bytu, vše 

bylo připraveno, byla připravena i nájemní smlouva, ale vše si rozmyslela, že zůstane 

tam, kde je a počká na manžela (…), je to problém, někteří lidé se dostanou do fáze, kdy 

jsou apatičtí cokoliv řešit, a bývá úspěchem, když je udržíte, aby alespoň trochu 

fungovali.“ (SP 2)  

 

9.2. Vlastní iniciativa osob v bytové nouzi  

 

Řešení problému s bydlením není snadné a obvykle je i časové náročné. Obzvlášť 

složité je pro jedince, ale i domácnosti, které nemohou vyhledat pomoc širší rodiny.  

„Jsem sám, nikoho nemám, s matkou se nestýkám.“ (Resp. č. 1) 

„Už jsme zůstali úplně sami, teď nikoho nemáme, kdo by nám pučil třeba na kauci.“ 

(Resp. č. 5).  

Při ohrožení ztrátou bydlení připustili někteří dotázaní možnost požádat blízké 

příbuzné o zapůjčení peněz na zaplacení nájemného. Tím se však často problém jedné 

skupiny rozšíří na skupinu další, nezřídka až ve fatálních rozměrech, kdy se do skupiny 

ohrožených ztrátou bydlení dostanou další lidé.   

„(…) hodně mi pomáhá moje matka, někdy zaplatí nájem, a nakoupí jídlo (…).“  

(Resp. č. 6)  

„Asi rok jsme chodili po příbuzných a vždy u nich přespali (…).“ (Resp. č. 2)  

Pokud už ani příbuzní nemohou nabídnout pomocnou ruku, musí se lidé v bytové 

nouzi začít spoléhat sami na sebe. V tomto momentě většinou využívají spolupráce 

se sociálním odborem, který jim pomáhá.  

„Na kauci jsme si našetřili, jenom najít ten normální byt, proto jsem dnes přišla sem, aby 

ste mi pomohli, jestli nevíte o nějakém volném bytu pro moje děti a manžela“, „byty 

hledám hlavně v inzerátech a taky jak je nástěnka v Albertu, tam taky někdy jsou 

inzeráty.“ (Resp. č. 3). 
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Lidé jsou odkázáni na pomoc státu, všichni dotazovaní čerpají sociální dávky – 

příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, 

příspěvek na péči. 

„Jo, máme dávky na živobytí a taky sociálka nám platí ubytovnu, ale musíme si dát něco 

ze svýho (…).“ (Resp. č. 2)  

Pokud se lidé rozhodnout svoji sociální situaci překonat sami, mnohdy ani nevědí kam 

a na koho se mají s tímto problémem obrátit.  

„Nevěděla bych o službách nic, kdyby mě nevyhledala sociální pracovnice“ (Resp. č. 6)  

„Musela jsem se informovat sama.“ (Resp. č. 7)  

Sociální pracovníci i jejich klienti se shodují, že jediný zdroj informací je sociální 

odbor a sociální pracovníci. Možnosti pomoci, které jsou lidem nabízeny při ohrožení 

ztrátou bydlení, je zprostředkování azylového domu nebo soukromé komerční ubytovny.  

„(…) moc možností, jak těmto lidem pomoci nemáme, v Lounech některé služby zcela 

chybí, hlavně ty určené například ke krizovému, přechodnému bydlení.“ (SP 1) 

Ve výjimečných případech je lidem nabídnuta pomoc ve formě nalezení nového 

nájemního bydlení. O současných službách prevence a pomoci v řešení bytové nouze se 

lidé dozvídají až na sociálním odboru od sociální pracovnice. Pokud se občané ve věci 

řešení bydlení obrátí na sociální pracovníky, jsou informovány o možnostech, které 

v Lounech jsou (viz. kapitola 8.1), sociální pracovnice jim předá seznam a kontakty na 

sociální ubytovny v Lounech i v okolí města Loun, v individuálních případech je snaha 

nalézt i adekvátní byt.  
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9.3 Sociální práce a sociální služby jako možnost pomoci osobám 

v bytové nouzi a jejich hodnocení  

 

Zásadním problémem současného systému řešení bytové nouze je nedostatečný důraz 

na prevenci. „Stále se rozšiřuje skupina osob bez domova, která vzniká v důsledku 

nedostatečné prevence ztráty bydlení.“ 54 

„(…) prevence je velmi důležitá, a včas by se dalo některým problémům předcházet, ale 

spousta mých klientů začíná problém s bydlením řešit až velmi pozdě (…).“ (SP 2) 

Jedinou možnou formou pomoci je podle mne větší důraz kladený na sociální práci  

a zároveň existence vhodných nástrojů pro řešení situace bytové nouze. Sociální práce je 

nástroj, který přispívá ke stabilizaci sociální situace (Tomeš, 2010). A můžeme jí zařadit 

i k preventivnímu opatření. „Sociální práce však v této oblasti nabízí i praktický 

prostředek krytí rizik ve formě prevence ztráty bydlení.“ 55 

Ukazuje se, že role sociálního pracovníka je velmi důležitá. Většinou jsou klienti 

sociálním pracovníkem vyhledáni, ale ne v rámci prevence, ale až když je problém 

s bydlením v určité fázi (mnohdy už těsně před jeho ztrátou nebo po jeho ztrátě). 

 „Jo, vyhledala mě, když jsem byl na ulici (…).“ (Resp. č. 1)  

„Hned potom, co jsem odešel z ústavu, kurátorka se mnou vše řešila, i bydlení (…).“ 

(Resp. č. 7)  

„Když jsem žádala o hmotnou nouzi, začaly jsme spolu řešit bydlení, ale i jiné věci (…) 

jsem ráda, že mě vyhledala (…).“ (Resp. č. 6).  

Aktivní vyhledání klienta ze strany sociální pracovnice není jednoznačným 

pravidlem, významný podíl lidí v ohrožení se obrací na úřad individuálně.   

„Vyhledala jsem ji sama, asi před týdnem poprvé, dnes jsem se zase přišla zeptat, jestli 

neví o nějakým pěkným bytu, hlavně levným, tady v Lounech. Dali mi jen tohle, někde 

v Konětopech, to je daleko, děti by musely dojíždět do školy, nic tady stejně nemají, mluví 

o nějaké ubytovně, ale to radši zůstanu, kde jsem (…), tady mi nechtěj asi pomoc.“  

(Resp. č. 3)  

                                                 
54 zástupci platformy pro sociální bydlení  
55 Position paper. [online]. 2014. Dostupné z http://www.iqrs.cz/sites/default/files/nazory_stanoviska/pp_prevence 

_ztraty_bydleni_v_dusledku_dluhu_na_najemnem_druha_sance.pdf 

http://www.iqrs.cz/sites/default/files/nazory_stanoviska/pp_prevence
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„na sociálku jsem se přišla zeptat, co mám dělat, když děti už jsou dospělý a nemůžou si 

najít byt, protože nemají práci (…).“ (Resp. č. 5) 

Přestože sociální pracovníci vyvíjejí iniciativu v řešení bytové nouze svých klientů, 

jejich možnosti jsou přísně omezené mantinely systému prevence a pomoci.  

„Ale snažíme se tyto lidi nasměrovat, poradit jim, hodně nám chybí dávky hmotné nouze, 

byl to náš takový možný nástroj, jak se k těmto lidem dostat trochu blíže. Je pravda, že 

informovanost těchto lidí o možnostech řešení je asi malá (…).“ (SP 1) 

„Skoro všichni, co řeší problém s bydlením, jsou velmi zadluženi. Pokud se jedná  

o romskou rodinu, mají velký problém s lichváři, musí si neustále někde půjčovat, pokud 

to alespoň nějak lze, snažíme se jim pomáhat s hospodařením, ale je to velmi složité.“ 

(SP 2)  

„(…) máme tady klienty, kteří řeší problém s bydlením už několik let. Podařilo se nám 

v mnohých případech zajistit jim řádné bydlení s nájemní smlouvou, přihlášením 

k trvalému pobytu, ale v bytě většinou nevydrželi a vrátili se nám na ubytovnu (…), někteří 

už jsou zvyklí na ubytovnách a nechtějí nic měnit, spousta z nich už i rezignuje (…).“ 

 (SP 1) 

Současné nastavení systému sociálních služeb, určených lidem v bytové nouzi, není 

hodnoceno negativně, přesto se nevyhnulo kritice. V některých případech lidé oceňují 

snahu státu, nemají však pocit, že by pomoc byla dostatečná. Největší obavy mají ze ztráty 

práce a nedostatku peněz.  

„Mně nic nechybí, myslím si, že stát lidem pomáhá, mám totiž dobrou zkušenost, ale je to 

hodně o lidech a jejich ochotě, nejvíc se bojím, že ztratím práci, nikdy nevíte, co se stane 

a nemít dnes práci, to by bylo zlé. (…) Ale hlavně každý je zodpovědný sám za sebe, každý 

by se měl snažit postarat se sám o sebe a ne přeci spoléhat na stát (…).“ (Resp. č. 7). 

Někteří respondenti zastávají velmi vyhraněný názor, z nějž vyplývá, že město 

nepomáhá vůbec a žádné služby v obci nejsou.  

„(…) nám město vůbec nepomohlo, vzali nám byt a teď žádný jiný nemaj, každej by měl 

mít možnost někde bydlet.“ (Resp. č. 2).  

Město Louny nabízí lidem v bytové nouzi sociální služby v podobě dvou azylových 

domů a dvou komerčních ubytoven. Lidé by uvítali, kdyby obec měla v nabídce více 
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volných, levných bytů pro nízkopříjmové rodiny, jako tomu bylo v předešlých letech, kdy 

fungoval systém městských či obecních bytů. 

„(…) dříve mladý lidi dostávali byty, teď jsou byty drahý, a mi už si tam vážně lezeme na 

nervy (…)“ (Resp. č. 5) 

„Sociálka pro nás nic nemá, třeba obecní byt (…).“ (Resp. č. 2) 

Velmi negativně jsou hodnoceni soukromí pronajímatelé bytů.  

„Oni si mohou zvýšit nájem, kdy chtěj, za poslední rok se to stalo už dvakrát, za chvíli na 

to opravdu nebudu mít (…).“ (Resp. č. 6) a majitelé soukromých komerčních ubytoven. 

Člověk v bytové nouzi je už několik let předmětem značně lukrativního podnikání. 

Nájemník, který při zvyšování nájmu nevzdoruje, protože mu v jeho situaci nic jiného 

nezbývá, přijme jakékoliv bydlení, v nejhorší ubytovně i zdevastovaném bytě. 

„Chtěl devět tisíc, říkal, že nás je hodně, a jestli mu to nezaplatíme, tak nás vystěhuje 

(…)“, „(…) chceme pracovat, ale práce není“, „Byt byl drahý, není práce, museli jsme 

vzít ubytovnu (…), děti by nám vzali (…) (Resp. č. 2) 

Ještě zajímavější efekt přináší systém sociální podpory bydlení. Na jedné straně 

nejchudší obyvatelé dostávají příspěvky na bydlení, na straně druhé je inkasují 

pronajímatelé, a to často v hodnotách, značně převyšujících skutečné náklady. Stát tak 

podporuje podnikání, kde vydělávají podnikaví pronajímatelé ubytováváním chudých. 

Soukromí pronajímatelé se proto na nejnižší segment trhu orientují stále častěji. 

„Komerční ubytovny, jiná možnost není, ale je to také špatně nastaveno, majitel je rád, 

že tam má tuto klientelu, svým způsobem má jistotu uhrazení nájemného, pokud klient 

bere dávky.“ (SP 3)  

Situace v oblasti bytového fondu obce se v nejbližší době nezmění, obec nemá 

výhledově v plánu vybudovat ani obnovit obecní byty. Možným řešením by bylo zajištění 

krizového ubytování nebo nízkonákladového bydlení pro osoby, které se ne vlastní vinou 

ocitnou v bytové nouzi.  

„V rámci Komunitního plánu se snažíme o zřízení „azyláče“, ale nevím, zda to vůbec je 

v našich českých podmínkách možné.“ (SP 2) 

Alternativou by mohlo být zajištění poradenské činnosti, zaměřené výhradně na 

bytovou otázku. Lidé by tak mohli včas předejít závažné sociální situaci – ztrátě bydlení. 
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Tato služba by jim mohla pomoci aktivněji hledat adekvátní bydlení. Další možností je 

legislativní úprava, podmínky by mohl změnit připravovaný zákon o sociálním bydlení.  

„Možná by pomohl ten připravovaný zákon o sociálním bydlení(…), já osobně bych 

uvítala, měli bychom alespoň nějaký nástroj, o který se opřít (…).“ (SP 3) 

Perspektivou sociálních pracovnic je institucionální nastavení prevence a pomoci 

lidem ohroženým ztrátou bydlení zhodnoceno jako dostačující, ale jen v okamžiku, kdy 

občané přijdou bytovou otázku řešit včas, a nikoliv v době kdy se musí z bytu nebo 

ubytovny vystěhovat.  

Radní města Loun, který má v kompetenci bytovou politiku obce situaci v oblasti  

a nastavení zhodnotil jako vyhovující. Podle něj se připravuje projektová dokumentace 

na obnovu sociálních bytů v Husově ulici. Město by pak mělo k dispozici 36 bytových 

jednotek. Bytové jednotky budou určeny k sociálním účelům, jako tomu bylo 

v předchozích letech. Po delším pátrání jsem zjistila, že projekt je v plánu již 3 roky  

a zatím nebylo nic realizováno.  
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10 SWOT analýza institucionálního nastavení systému 

prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení 
 

SWOT analýza se snaží zhodnotit silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky 

institucionálního nastavení systému prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení 

z pohledu interně působících faktorů. A zároveň vymezit příležitosti (Opportunities)  

a ohrožení (Threats) z pohledu faktorů ovlivňujících institucionální nastavení zvenku.  

Na základě této metody lze vyhodnotit fungování a nalézt problémy v tomto systému 

nastavení.  
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Institucionální nastavení systému prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení – SWOT analýza 
 

Zdroj:Vlastní zpracování

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 

 Snaha odborníků vytvořit koncepční zakotvení sociálního 

bydlení, existující Koncepce bydlení ČR do roku 2020, 

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví 

v ČR do roku 2020 

 Systém sociálních služeb, který řeší krizovou situaci (např. 

azylové domy, noclehárny, poradenská centra), 

 Snaha sociálních pracovníků řešit problémy svých klientů a 

jejich osobní nasazení 

 Komunitní plánování v obcích 

 

 Nedostatečný institucionální systém naplňování práva a 

potřeb v oblasti bydlení  

 Nevyjasněné kompetence veřejného sektoru a nefungující 

spolupráce státu, krajů, obcí 

 Bytová výstavba v obcích nereaguje na potřeby 

obyvatelstva 

 Absence nebo nedostatečné kapacity ubytovacích zařízení 

jako sociální služby v obcích 

 Chybějící systém sociálního bydlení 

 Systém sociálních dávek (špatné nastavení příspěvku na 

bydlení) 

 Destabilizace sociální práce na obcích jako důsledek 

organizačních změn a přesunu dávkové agendy na Úřad 

práce ČR 

 Neschopnost a nízký zájem občanů včas řešit sociální 

problémy a tendence spoléhat na úřady místo řešení 

svých problémů 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Rozšíření okruhu poskytovatelů nájemního/sociálního 

bydlení, například neziskové organizace, bytová družstva, 

obecně prospěšné společnosti 

 Podpora poskytování sociálních služeb zaměřených na 

prevenci a poradenství při ztrátě bydlení a zadluženosti 

 Formulování cílů v oblasti bydlení v rámci 

komunitního plánování v některých obcích 

 Zlepšení podmínek pro výkon sociální práce (např. mzdové 

ohodnocení, omezení administrativy) 

 

 Vznik sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a jejich 

prostorová a územní segregace 

 Prohlubování sociálních a jiných problémů u osob 

ohrožených ztrátou bydlení a jejich kumulace včetně 

vzniku kultury chudoby  

 Růst sociálního napětí v sociálně vyloučených lokalitách 
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11 Závěr 
 

Vysoká nezaměstnanost, vyšší koncentrace sociálně slabých obyvatel v řadě lokalit, 

nedostatek příležitostí ke společenskému uplatnění významného podílu mladých lidí  

a prohlubující se rozdíly v životní úrovni obyvatel v České republice. To jsou změny, 

které ovlivnily v posledních dvou desetiletích požadavky a nároky na veřejný sektor. 

Samosprávní i státní úřady se musely vypořádat s fenomény, do konce 80. let prakticky 

neznámými. Musely se naučit pracovat s nezaměstnanými, chudými, bezdomovci, 

s lidmi, kteří si nebyli schopni poradit se svobodou rozhodování a odpovědností za kvalitu 

vlastního života. Bylo nezbytné vytvořit pravidla a vymezit prostor pro fungování 

demokratizující se společnosti, se všemi aspekty, které tento typ společenského zřízení 

přinesl.  

K nejnáročnějším úkolům veřejného sektoru včetně systému sociálních dávek  

a sociálních služeb patří efektivní předcházení nežádoucím sociálním situacím. Jedním 

z nezbytných nástrojů jsou instituce, které pomáhají a podporují rozhodování klientů při 

řešení jejich sociálních problémů. Ve své diplomové práci jsem se soustředila na 

institucionální nastavení systému prevence a pomoci lidem v krizové životní situaci, 

konkrétně v bytové nouzi. Pro získání komplexního pohledu jsem systém hodnotila 

perspektivou lidí, kteří systém využívají při řešení bytové nouze a dále také z hlediska 

sociálních pracovníků, kteří s problematikou i adresáty pomoci denně pracují.  

Institucionální rámec České republiky v oblasti bydlení se přiklání spíše k motivování 

občanů zajistit si bydlení vlastními silami (tj. odpovídající právní rámec, kompetence 

státu a obcí v oblasti bydlení, systém sociálních dávek a sociálních služeb). Ve skupině 

ekonomicky aktivních obyvatel se zdá být nastavení tohoto systému vhodné (efektivní). 

Řada z nich se však při pořizování vlastního bydlení často zavázala na dlouhá léta ke 

splácení úvěrů, hypoték. Komplikované ekonomické pozadí životů moderního člověka 

proto ani v jejich případě nevylučuje, že se dostanou do srovnatelného ohrožení ztrátou 

bydlení jako sociálně slabí jedinci. Podmínka pro udržení si bydlení totiž bezprostředně 

souvisí se zaměstnáním a dostatečným příjmem, z něj plynoucím. V okamžiku, kdy 

člověk ztratí zaměstnání a nepodaří se mu najít jiné v řádech týdnů, například v důsledku 

diskriminace kvůli věku nebo dlouhodobě onemocní, vyřazuje se z pracovního trhu  
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a je ohrožen ztrátou bydlení. Moje diplomová práce měla za úkol zmapovat, jak současný 

institucionální systém prevence a pomoci hodnotí zúčastnění aktéři.  

Navzdory tomu, že celkový pohled se může jevit optimisticky, v některých oblastech 

jsou však zřejmé okolnosti, které bytovou nouzi mohou změnit až v sociální vyloučení. 

V případě, že se lidé ocitnou v bytové nouzi, je získání bydlení na volném trhu velmi 

složité. Většinou jsou odkázáni na pomoc státu. 

Nejrozšířenější pomoc státu představují sociální dávky na bydlení – příspěvek na 

bydlení a doplatek na bydlení. Obě dávky sice podporují finanční dostupnost bydlení,  

ale nezabraňují diskriminaci některých sociálních skupin na trhu s bydlením. Doplatek na 

bydlení prošel k 1. květnu 2015 úpravami, které mají za cíl na jedné straně podpořit větší 

adresnost dávky a zajistit nezbytné úspory veřejného rozpočtu, ale na druhé straně 

zpřísňují pravidla pro přiznání dávky. 

Pozitivně je vnímána sociální práce obcí s rozšířenou působností, kterou můžeme 

zařadit k silné stránce institucionálního systému. Vysoké pracovní nasazení sociálních 

pracovníků a jejich přístup přispívá do určité míry k řešení bytové nouze. Ale i tato oblast 

naráží na bariéry současného systému. V lednu 2012 byla výplata dávek hmotné nouze 

přesunuta na úřady práce, tím sociální pracovníci na obcích ztratili hlavní nástroj, jak 

v některých případech včas přecházet a řešit sociální situaci ztráty bydlení. Nebo 

motivovat své klienty k řádné spolupráci.  

Jeden z důvodů, proč lidé přicházejí o bydlení, shledávají sociální pracovníci 

v liknavosti lidí. Vyhledávají pomoc pozdě, až když musí své byty opustit. Tento fakt 

souvisí buď s nízkou hladinou odpovědnosti těchto lidí za kvalitu svého života, nebo 

s nedostatkem informací a zkušeností s krizovou situací. Prevence ztráty bydlení  

a informovanost o možnostech pomoci není v České republice na odpovídající úrovni. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sice upravuje cílené vyhledávání osob, 

kterým hrozí ztráta bydlení, ale realizace dostatečně nefunguje. Situaci by mohlo zlepšit 

řešení, které by uvítali lidé v bytové nouzi i sociální pracovníci, a to poskytování 

poradenské služby, zaměřené výhradně na otázku bydlení. 

Mnoho odborníků v rámci kompetentních ministerstev se snaží o vytvoření 

koncepčního zakotvení bydlení (např. existující Koncepce bydlení ČR do roku 2020, 

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020), což lze 

pokládat za silnou stránku systému. Slabinou je naopak právní rámec, upravující bydlení 
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v ČR se zaměřením na řešení bytové nouze, který stojí na nepřesném vymezení 

kompetencí, povinností a pravomocí obcí, chybějící definici bytové nouze, nejednotné 

definici sociálního bydlení. Zcela pak chybí zákon o sociálním bydlení, který ovlivňuje 

postoj jednotlivých obcí k řešení bytové problematiky.  

Obce se často potýkají s problémem, jak naplnit svoji dvojroli; chovat se jako řádný 

hospodář a maximalizovat výnos ze svého majetku pro navýšení obecního rozpočtu  

a současně pečovat o rozvoj a zlepšování podmínek života svých občanů, včetně bydlení, 

což bývá pro mnohé obce značně nákladné. V současné době neexistuje žádný zákon, 

který by stanovil povinný zůstatek určitého počtu bytů ve vlastnictví obcí pro potřeby 

občanů v bytové nouzi.  

Případová studie v obci Louny potvrdila, jak důležitým spouštěčem problémové 

sociální situace (ztráty bydlení) je pro mnoho domácností majetkový vztah obce 

k bytovému fondu. Pokud obec nenabízí sociálně znevýhodněným byty s nízkým 

nájemným, stává se běžné bydlení pro některé skupiny obyvatelstva nedostupné.  

Převod bytových jednotek do soukromého vlastnictví (privatizace) v řadě obcí 

způsobil omezení nabídky trhu s bydlením. V některých obcích poskytují bydlení pouze 

soukromí majitelé, kterým zrušení deregulace nájemného zajistilo volnost při stanovování 

cen. To přineslo zvyšování nájemného a prohloubení problémů nízkopříjmových 

domácností, které nejsou schopné náklady, spojené s bydlením, hradit.  

Dále se ukázalo, že velkým problémem je existence omezených možností, které lidé 

v obci mají, pokud řeší bytovou nouzi. (1) Nalezení nového podnájmu je prakticky 

nemožné z důvodu požadované vysoké kauce (tři nájmy při podepsání nájemní smlouvy). 

Dalším úskalím je obava majitelů s přihlášením nájemníků k trvalému pobytu. 

Nemožnost přihlášení k trvalému pobytu znemožňuje získat podnájemci příspěvek na 

bydlení. (2) V ubytovacích zařízeních, zřízených v rámci zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, jimiž jsou azylové domy, je možné získat pouze krizové  

a přechodné bydlení na krátkou dobu. Často je navíc kapacita na pokrytí potřeb obce 

nedostatečná, zejména v zimních měsících. (3) Majitelé komerčních ubytoven požadují 

navzdory skutečnosti, že jsou podmínky v ubytovnách pro bydlení většinou špatné, 

enormní částky za pronájem mnohdy jedné místnosti nebo jednoho lůžka v místnosti. 

Provozovatelé ubytoven mnohdy dávají přednost sociálně slabým občanům, závislých na 
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sociálních dávkách, kteří často nemají jinou možnost než žít na ubytovně, tím dochází 

k zneužívání systému sociální pomoci ze strany vlastníků ubytoven.  

Je zřejmé, že se do bytové politiky obcí výrazně promítá implementace bytové 

politiky státu, její legislativní změny i politická rozhodnutí. Implementace je komplexním 

jevem, proto se neobjede bez „nedostatků“. Ucelené a správné řešení problémů, v  případě 

řešení bytové nouze u některých skupin obyvatelstva, je prakticky vyloučeno. Na základě 

hodnocení zúčastněných aktérů (osob v bytové nouzi, sociálních pracovníků  

a odpovědných úředníků za oblast bydlení) byla vytvořena SWOT analýza, ze které 

vyplývá, že vláda v součinnosti s jinými aktéry (obce, neziskové organizace, soukromý 

sektor) usiluje o naplnění cílů bytové politiky danými nástroji (tj. podpora vlastního 

bydlení, systém sociálních dávek a sociálních služeb, tvorba koncepcí a strategií).  

Ale v institucionálním nastavení systému prevence a pomoci lidem, ohroženým ztrátou 

bydlení, chybí opatření, která by dostatečným způsobem předcházela možnému vzniku 

sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a jejich prostorové a územní segregaci. Systém 

není plně schopen zabránit prohlubování sociálních a jiných problémů u osob, 

ohrožených ztrátou bydlení, a jejich kumulaci, včetně vzniku kultury chudoby, která 

představuje pro společnost značnou hrozbu.  
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Summary 

 

High unemployment, a higher concentration of socially deprived population in many 

locations, lack of opportunities for social fulfilment of significant proportion of young 

people and the deepening disparities in living standards of the population in the Czech 

Republic, are the changes that affected the last two decades of requirements and demands 

on the public sector. Local self-government and state authorities have had to deal with 

phenomena virtually unknown till the end of 80s. They have had to learn to work with the 

unemployed, the poor, the homeless and people who were unable to cope with the 

freedom of decision-making and responsibility for the quality of their lives. It was 

necessary to establish rules and define the space for the operation of democratizing 

society, with all the aspects that this type of social structure brought. 

The most difficult task of the public sector, including the system of social benefits 

and social services are the effective prevention of undesirable social situations. One of 

the necessary tools are institutions that assist and support the decision making of clients 

in solving their social problems. In my thesis, I focused on the institutional setup of the 

system of prevention and assistance to people in crisis, particularly in need of housing. 

To obtain a comprehensive view of the system, I evaluated the perspective of people using 

the system in addressing the housing shortage and also from the perspective of social 

workers that are involved in everyday contact with the addressees of the service. 

The institutional framework of the Czech Republic in the housing leans more towards 

motivating people to secure housing on their own (ie. An appropriate legal framework, 

executive competency of the state and municipalities in the area of housing, the system 

of social benefits and social services). For the group of economically active population 

the system setting appears to be suitable (effective). However for many of them procuring 

their own home often means committment to many years of loans and mortgages 

repayments. Complicated economic background of the lives of modern men does not 

exclude that even in their case they will get into a comparable threat to loss of housing as 

a socially disadvantaged individuals. The condition for maintaining housing is directly 

related to employment and sufficient income arising from it. The moment one loses a job 

and is unable to find another in the term of weeks, for example as a result of discrimination 

due to a age or long-term sickness, one is beign excluded from the labor market and is in 
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danger of losing housing. My thesis task has been to map how the current institutional 

system of prevention and help is evaluated by the actors involved. 

Despite the fact that overall view may seem optimistic, in some areas, however, there 

are obvious conditions that may lead the housing shortage to social exclusion. In the case 

that people find themselves in need of housing, obtaining of new housing on the open 

market is very difficult. The majority is dependent on assistance from the state. 

The most widespread state aid represents social benefits for housing - housing 

allowance and housing supplement. Although the allowances promote affordability of 

housing, but do not prevent discrimination of certain social groups in the housing market. 

Housing Supplement passed on May 1, 2015 with modifications aiming on the one hand 

to secure better targeting of benefits and securing the necessary savings in public budget 

on the other by tightening up the rules and conditions on which the benefits do apply. 

Social work of municipalities with extended executive powers is positively perceived 

and can be classified as a strong benefit of the institutional system. High engagement of 

social workers and their approach contributes to solving the housing shortage to some 

extent. But even this area is limited by the barrier of the present system. In January 2012, 

the payment of material need benefits had been moved to employment offices, so the 

social workers in the municipalities have lost their main tool of timely prevention of loss 

of housing. Or motivating their clients to ensure their good cooperation. 

Social workers find sluggishness of people as one of the reasons due to people are 

losing their housing. They seek help late, just when they have to leave their homes. This 

fact is associated either with a low level of responsibility of these people's quality of life, 

or lack of information and experience with crisis situation. Prevention of loss of housing 

and awareness of possible assistance in the Czech Republic is not appropriate. Act no. 

108/2006 Coll., on social services adapts a targeted search of people at risk of losing 

housing, but implementation is not working adequately. The situation could be improved 

by a solution that would be welcomed by people in need of housing as well as social 

workers by providing advisory services focused exclusively on the housing issue. 

Many experts within the competent ministries are trying to establish a conceptual 

anchor of housing (eg. the existing Housing Policy Concept of the Czech Republic till 

2020, Strategy for Preventing and tackling homelessness in the Czech Republic til 2020) 

that can be regarded as a strength of the system. Weakness is the legal framework 
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governing housing in the Czech Republic aimed at addressing housing shortage, which 

stands on an ill-defined competencies, duties and powers of municipalities, the lack of a 

definition of housing need and inconsistent definition of social housing. Finally total lack 

of law of  social housingaffecting the attitude of individual communities addressing 

housing issues. 

Municipalities are often faced with the problem of how to fulfill their dual roles; 

behave like a proper administrator and maximize their return on assets to increase the 

municipal budget and at the same time foster the development and improvement of living 

conditions for its citizens, including housing, which is for many communities fairly 

expensive. Currently there is no law that would set mandatory balance a number of 

apartments owned by municipalities for the needs of people in need of housing. 

Case study in the municipality Louny confirmed how important trigger the social 

problem (homelessness) is for many households due to municipality ownership relation 

to housing fund. If the municipality does not offer housing for socially disadvantaged, 

standard low-rent housings becomes unavailable for some groups of population. 

Transfer of housing units to private ownership (privatization) in many municipalities 

has caused limitation of supply in the housing market. In some municipalities the only 

housing being provided is by private owners to whom the repeal deregulation ensure 

flexibility in setting rent prices. This brought the increase in rents and deepened the 

problems of low-income households that are being unable to pay the costs associated with 

housing. 

Further it proved that the major problem is the existence of limited opportunities that 

people solving the housing stortage have in the municipality. (1) Finding a new rent is 

virtually impossible due to the high deposit required (three down payments upon signing 

a rent contract). Another pitfall is concern of owners with registering tenants for 

permanent residence. Inability to register a permanent resistence makes impossible to 

obtain sublease housing allowance. (2) In accommodation facilities, set up under the Act 

no. 108/2006 Coll., on social services that are refuge centers, it is possible to obtain only 

emergency and transitional housing for a short time. Often, the capacity to cover the needs 

of the municipality is poor, especially in winter months. (3) Owners of commercial hostels 

demand despite the fact that the conditions in the dormitories for housing the mostly poor, 

enormous sums for renting often one room or one bed in the room. Hostels operators often 
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prefer underprivileged citizens, dependent on social benefits, who often have no other 

option than to live in a dormitory, thus leading to abuse of the social assistance system by 

hostels owners. 

It is obvious that in the municipal housing policy significantly being reflected by 

implementation of state housing policy, its legislative changes and political decisions. 

The implementation is a complex phenomenon, therefore, can not exist without a 

"deficiencies". Comprehensive and proper solution of problems in case of addressing 

housing shortage in some population groups is practically impossible. Based on the 

evaluation of the relevant actors (people in need of housing, social workers and officials 

responsible for the area of housing) a SWOT analysis has been created, showing that the 

government, in cooperation with other actors (municipalities, NGOs, private sector) is 

committed to the goals of the housing given the policy tools (ie. support of one‘s own 

housing, the system of social benefits and social services, development of policies and 

strategies). But in the institutional setup of the system of prevention and assistance to 

people at risk of losing their housing, lack of measures to adequately precede the possible 

emergence of socially excluded groups and their spatial and territorial segregation. The 

system is not fully capable of preventing or deepening social and other problems of people 

at risk of losing their housings and its accruement, including the formation of a culture of 

poverty posing a considerable threat to society. 
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I 

Přílohy 

Příloha č. 1 Informovaný souhlas s rozhovorem 

 

 

 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

Vážení respondenti,  

v rámci mé diplomové práce s názvem „Hlavní problémy související se ztrátou bydlení 

v kontextu institucionálního nastavení v České republice“, kterou realizuji na Katedře 

veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, si Vás dovoluji 

požádat o spolupráci při zpracování mé výzkumné části. 

Hlavním tématem výzkumu je vnímání, hodnocení a názor na současné nastavení 

systému prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení.  

Rozhovor je zcela dobrovolný, není zcela Vaší povinností odpovědět na všechny otázky 

rozhovoru, pokud se na to nebudete cítit. Kdykoliv se může rozhovor na Vaše přání 

přerušit nebo ukončit.   

Rozhovor bude po vašem vysloveném souhlasu nahráván. Nahrávání může být také na 

Vaše přání vůbec nespuštěno či v průběhu rozhovoru přerušeno. Nahrané rozhovory 

budou z části přepsány do textové podoby.  

Veškeré získané informace budou považovány za zcela důvěrné, všechny citované části 

rozhovoru budou vždy anonymizovány a nebudou spojovány s Vaším jménem. 

V průběhu celého rozhovoru a i jeho následného zpracování a publikování bude dodržena 

ochrana Vaší osoby a soukromí.  

Svým podpisem potvrzuji, že  

- se rozhovoru s Pavlínou Kšandovou účastním dobrovolně 

- uděluji souhlas s pořizováním nahrávky z rozhovoru 

- souhlasím s publikací získaných informací  

Jméno a podpis výzkumnice:………………………………………. 

Kontakt na výzkumnici:……………………………………………. 

Datum rozhovoru:…………………………………………………... 

Vaše jméno a podpis:……………………………………………….. 

 



  

II 

 

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru s klienty 

Otázky rozhovoru:  

Jak byste popsal/a vaši současnou situaci v oblasti bydlení?  

A. Situace v oblasti bydlení  

(1) V čem vidíte hlavní příčinu toho, že se nacházíte v současné době v bytové nouzi? – 

Dokázal/a byste popsat, co bylo hlavní příčinou, proč řešíte problém s bydlením?  

(2) Jak dlouho řešíte problém s bydlením?  

(3) Jakým způsobem se snažíte problém s bydlením řešit? Obrátil/a jste se na příbuzné 

nebo jiné blízké osoby, na sociální pracovníky na Městském úřadě, čerpáním dávek? 

 

B. Pomoc ze strany úřadů  

(4) Vyhledala Vás sociální pracovník/ce s nabídkou pomoci při řešení bytové nouze?  

(5) Byli jste informováni o možnostech řešení bytové nouze, jaké služby Vám pracovníci 

sociálního odboru nabídli/jakou formu pomoci při řešení vašeho problému s bydlením? 

Věděli jste na koho se obrátit? 

(6) Pomáhá Vaše město osobám v bytové nouzi? Jste spokojeni se současnými 

službami/pomocí, které město Louny v řešení bytové problematiky nabízí? Myslíte si, že 

nabízené služby mohou pomoci osobám v bytové krizi? 

(7) Uvítali byste pomoc obce (sociální služby, obecní, sociální bydlení) při řešení vašeho 

problému? 

(8) Je něco co by Vám pomohlo při řešení problému?  

 

C. Sociálně-demografické údaje o respondentovi  

Pohlaví: 

Věk: 

Vzdělání: 

Zaměstnání: 

 

Stručný popis sociální situace: (počet členů domácnosti, počet dětí, forma bydlení 

pobírané dávky) 

 

 

 


