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Co jsme realizovali

1. Sčítání osob bez domova, v nevyhovujícím a nejistém bydlení

→ informace o počtech a vybraných charakteristikách osob bez 
domova a v nevyhovujícím bydlení

→ kvalifikované odhady počtů osob v obtížněji zjistitelných kategoriích 
nejistého a nevyhovujícího bydlení

2. Zjištění počtů osob bez střechy a v azylových domech ve vybraných 
obcích České republiky

3. Kvantitativního dotazníkové šetření mezi osobami v bytové nouzi



Jak jsme postupovali

• Terénní sběr dat  přímou formou (telefonní nebo osobní kontakt). 

• Desk-research, tedy analýza sekundárních již existujících dat.

• Kvalitativní rozhovory s odborníky/experty z praxe, kteří se tématem 

nejistého a nevyhovujícího bydlení dlouhodobě zabývají.

• Využití vlastní evidence a sčítání v denních centrech pro 

bezdomovce.

• Kvantitativní dotazníkové šetření mezi osobami v bytové nouzi.



Co jsme zjistili – Sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím 

bydlení
Celkové počty identifikovaných zařízení

• 73 obecních ubytoven, které byly v době sčítání provozovány 
obcí a ubytovávaly osoby v bytové nouzi.

• 604 soukromých ubytoven, které byly v době sčítání 
provozovány soukromým majitelem a ubytovávaly osoby 
v bytové nouzi.

• 66 penzionů, hotelů, hostelů a motelů, do nichž v době 
sčítání plynul doplatek na bydlení a které ubytovávají osoby 
v bytové nouzi.



Co jsme zjistili – Sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím 

bydlení

Počty osob a domácností

Obecní ubytovny Soukromé ubytovny

Osoby - 1387 Domácnosti - 1141 Osoby - 10 410 Domácnosti - 8622  

Ø 1,2 osoby                                                                                           Ø 1,2 osoby

Penziony, hotely, hostely a motely Nevhodné bydlení

Osoby - 648 Domácnosti - 595 Osoby - 16 058 Domácnosti - 4 215

Ø 1,1 osoby                                                                                            Ø 3,8 osoby



Co jsme zjistili – Sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím 

bydlení
Podíl domácností jedno a vícečlenných

Obecní ubytovny Soukromé ubytovny

jednočlenné vícečlenné jednočlenné vícečlenné

90 % 10 % 88 % 12 %

Penziony, hotely, hostely a motely Nevhodné bydlení

jednočlenné vícečlenné jednočlenné vícečlenné

95,2 % 4,8 % 16,4 % 83,6 %



Co jsme zjistili – Sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím 

bydlení

Gender osob v bytové nouzi

Obecní ubytovny Soukromé ubytovny

67,7 %   32,4 % 69,1%    30,9 %

Penziony, hotely, hostely a motely Nevhodné bydlení

72,4 %    27,6 % 51,2 %    48,8 %



Co jsme zjistili - Osoby bez domova a v nevyhovujícím bydlení
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Co jsme zjistili - Osoby bez domova a v nevyhovujícím bydlení

Délka pobytu v ubytovacích zařízeních
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Hotely, hostely,

penziony a motely

14 %

41,4 % 
44,6 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

do 1 roku 1-5 let 5 a více let

Osoby v bytové nouzi v obecních ubytovnách 

podle délky pobytu v jednom zařízení
(duben 2022)

16 %

60,8 %

23,2 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

do 1 roku 1-5 let 5 a více let

Osoby v bytové nouzi v soukromých 

ubytovnách podle délky pobytu v jednom 
zařízení

(duben 2022)

27,9 %

47,1 %

25 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

do 1 roku 1-5 let 5 a více let

Osoby v bytové nouzi v penzionech, hotelech, 

hostelech a motelech podle délky pobytu 
v jednom zařízení 

(duben 2022)



Co jsme zjistili - Osoby bez domova a v nevyhovujícím bydlení

Právní důvod užívání bytu v nevhodném bydlení

Pronájem Podnájem Osobní vlastnictví Bez souhlasu Se souhlasem

74,6 % 9,3 % 5,8 % majitele majitele

5,6 % 74,9 %



Co jsme zjistili - Osoby bez domova a v nevyhovujícím bydlení

Domácnosti podle počtu obývaných místností

Obecní ubytovny Soukromé ubytovny Penziony, atd.

92,3 % 94,3 % 98,8 %

Jedna místnost

7,3 % 5,4 % 1,2 %

Dvě místnosti

0,4 % 0,3 % X

Tři místnosti a více



Co jsme zjistili - Osoby v obtížněji zjistitelných kategoriích 

nejistého a nevyhovujícího bydlení
Osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel

• Střední hodnota odhadu počtu osob přechodně bydlících u příbuzných a přátel, protože
nemají jinou možnost bydlení, činí 54 000 osob žijících v 29 000 domácnostech (při aplikaci
příslušného intervalu spolehlivosti docházíme k rozmezí 43 až 65 tisíc osob žijících ve 23 až
35 tisíc domácnostech).

Osoby v podnájmu

• Střední hodnota odhadu počtu osob bydlících v podnájmu, které nemají jinou alternativu
bydlení, je 30 000 osob žijících v 11 000 domácnostech (při aplikaci příslušného intervalu
spolehlivosti docházíme k rozmezí 24 300 až 36 500 osob, které žijí v 9 000 až 13 500
domácnostech.

Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu

• Po propočtu jsme dospěli k závěru, že střední hodnota odhadu počtu osob bydlících v bytě
bez právního důvodu je 45 000 osob žijících ve 29 000 domácnostech (při aplikaci
příslušného intervalu spolehlivosti docházíme k rozmezí 36 000 až 53 900 osob, které žijí ve
23 100 až 34 600 domácnostech).



Co jsme zjistili - Osoby v obtížněji zjistitelných kategoriích 

nejistého a nevyhovujícího bydlení

Osoby v nezákonně obsazené budově 

• Celkem bylo v národní subkategorii ETHOS osoby v nezákonně obsazené budově sečteno
257 osob. Po provedení dopočtu na celé území ČR odhadujeme, že se počet osob v
nezákonně obsazené budově pohybuje okolo 400 osob. Expertní odhady zmiňovaly 500 až 1
000 osob bydlících v nezákonně obsazených budovách.

Osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu

• Po propočtení údajů jsme dospěli k závěru, že střední hodnota odhadu počtu osob ve
výpovědi z nájemního bytu a tím pádem ve stavu bytové nouze je 18 500 osob žijících v 6
500 domácnostech (při aplikaci příslušného intervalu spolehlivosti docházíme k rozmezí 15
000 až 22 300 osob, které žijí v 5 100 až 7 700 domácnostech).

Osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu

• Střední hodnota odhadu počtu osob ohrožených vystěhování z vlastního bytu z důvodu
možných problémů s financováním úvěrů na bydlení dosahuje 37 000 osob žijících v 18 000
domácnostech (při aplikaci příslušného intervalu docházíme k rozmezí 30 až 44 tisíc osob
žijících ve 14 až 21 tisíc domácnostech).



Co jsme zjistili - Osoby v obtížněji zjistitelných kategoriích 

nejistého a nevyhovujícího bydlení

Osoby ohrožené domácím násilím

• Střední hodnota odhadu počtu osob ohrožených vystěhování z vlastního bytu z důvodu možných
problémů s financováním úvěrů na bydlení dosahuje 37 000 osob žijících v 18 000 domácnostech (při
aplikaci příslušného intervalu docházíme k rozmezí 30 až 44 tisíc osob žijících ve 14 až 21 tisíc
domácnostech.

Osoby žijící v přelidněných bytech
• Podle SLDB 2021 je v České republice celkem 7 983 bytů, ve kterých připadá méně než 8 m2 na

osobu. V těchto bytech žije 37 472 osob, přičemž více než třetinu z nich tvoří děti do 18 let (37,1 %,
13 909 dětí). V průměru jeden takový přelidněný byt obývá 4,7 osoby.

• Z našich šetření plyne, že v téměř čtvrtině bytů v nevhodném bydlení připadá na osobu méně než 8

m2 (22,7 %). Velmi stísněné podmínky skýtá i další přibližně pětina bytů (20,4 %), ve kterých má jedna

osoba k dispozici v průměru od 8,1 do 12 m2 . Nejčastěji pak na jednu osobu připadá mezi 12,1 a 24

m2, s čímž se setkáváme téměř ve třetině domácností v nevhodném bydlení (30,9 %).

• V přelidněných bytech bydlí více než polovina smíšených úplných rodin s dětmi do 18 let v

nevhodném bydlení (53,7 %). Celkem v přelidněném bydlení žijí více než dvě pětiny (44,6 %) všech

dětí ve věku do 18 let v nevhodném bydlení.



Co jsme zjistili - Komparativní sčítání ve vybraných obcích

Celkový počet osob bez střechy byl v dubnu roku 2022 oproti roku 2019 
cca o 3 % vyšší.

duben 2019 < duben 2022

Příčinou tohoto navýšení není pravděpodobně zvýšení počtu nových osob bez domova, ale spíše snížená schopnost
naší společnosti mezi lety 2020 a 2022 stávající bezdomovce reintegrovat. K navýšení počtu došlo totiž pouze
u kategorií osob, které jsou bez domova déle než 2 roky.



Co jsme zjistili - Komparativní sčítání ve vybraných obcích

Podíl mužů          a žen           bez střechy                                     se v roce 2022 oproti roku 2019 v ČR nezměnil.

80 %           20 %

Navýšení počtu osob bez střechy se projevilo nejvíce ve věkové kategorii 30–39 let.

K nárůstu počtu osob bez střechy došlo především v obcích s vyšší mírou nezaměstnanosti, v obcích s nejnižší mírou

nezaměstnanosti došlo naopak k jeho poklesu.

V rámci sčítání se ukázalo, že populace osob bez domova se v jednotlivých obcích mění velmi dynamicky. Pokles

počtu osob bez domova v rámci sledovaných kategorií na polovinu nebo naopak jeho zdvojnásobení nebyly

v menších obcích (tj. s populací pod 30 000 obyvatel) výjimečnými jevy.



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Zastoupení respondentů

Ubytovny Nevhodné bydlení Mobilní obydlí

67 %                                      31,5 % 1,5 %

1004 respondentů



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Stabilita bydlení 

Místo pobytu osob v bytové nouzi se příliš nemění nezaznamenali jsme, že by se respondenti 
ve větší míře stěhovali mezi městy či dokonce kraji. Nicméně jen necelá třetina respondentů 
(31,1 %) má trvalé bydliště na stejném místě, kde právě bydlí.

Místa předchozích pobytů v rámci dospělého života – tři nejfrekventovanější odpovědi

Ubytovny
56,9 % komerční ubytovny

38,8 % pronajatý byt od soukromého vlastníka

31,6 % obecní nájemní bydlení

Nevhodné bydlení

48,4 % pronajatý byt od soukromého vlastníka

34,1 % obecní nájemní bydlení

24 % přechodné – v bytě u příbuzných/známých v samostatném pokoji



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Kvalita bydlení 
Mezi největší nedostatky nevhodného bydlení a ubytoven respondenti nejčastěji uvedli
problémy s okny a vstupními dveřmi, nemožnost zatopení si v chladných dnech, nepřítomnost
kuchyně nebo koupelny/sprchy a absence teplé vody.

Nedostatky bydlení – tři nejfrekventovanější odpovědi

Ubytovny
31,4 % okna nebo vstupní dveře kvůli silnému a trvalému poškození již neplní 
svou funkci/zcela chybí                 
30,3 % v chladných dnech je uvnitř zima a není možnost si zatopit
22 % není dostupná koupelna/sprcha

Nevhodné bydlení
50,9 % okna nebo vstupní dveře kvůli silnému a trvalému poškození již neplní               
svou funkci/zcela chybí
41,8 % v chladných dnech je uvnitř zima a není možnost si zatopit
24,1 % není dostupná koupelna/sprcha



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Výdaje za bydlení

Průměrný výdaj domácností v bytové nouzi za bydlení činil v posledním měsíci 8 048 Kč.

Ubytovny Nevhodné bydlení

7 897 Kč 8 728 Kč 



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Rodinný stav 
nejfrekventovanější odpověď

Ubytovny Nevhodné bydlení

27,4 %                                                                                    31,7 %

svobodný/á                                                               svobodný/á, zadaný/á

bez partnera/partnerky                                                           druh/družka



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Nezaopatřené děti trvale žijící mimo domácnost
Z celkového počtu 1 004 respondentů uvedlo 125 respondentů (12,5 % z celkového počtu respondentů), že

má nezaopatřené dítě/děti, které žije/žijí mimo jejich domácnost (celkem 245 dětí).

- V péči příbuzných (32,8 %)
- V ústavní péči (32,8 %)
- U druhého z rodičů (23,8 %)
- V NRP u osoby, která není člen rodiny (17,2 %)
- Adopce 2,5 %

Odpověď na otázku, zda a kolik dětí bylo odebráno soudem, uvedlo 100 respondentů.

31 %

27 %

11 %

Více než dvě pětiny respondentů (42,5 %) z těch, kterým bylo dítě odebráno soudně (73 osob), se domnívají, že

nevyhovující bydlení bylo hlavní příčinou odebrání dítěte/dětí.



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Příjmy domácností
• Ukázalo se, že v posledním měsíci před dotazováním (duben 2022) činil průměrný příjem domácností 16 527 Kč.  

• Příjmy téměř desetiny (8,9 %) všech domácností v bytové nouzi nedosahují částky životního minima odpovídající

složení dané domácnosti.

domácnosti v bytové nouzi

celkové příjmy
domácnosti celkem

domácnosti s nezaopatřenými 

dětmi ve věku do 26 let

počet podíl počet podíl

nižší než životní minimum domácnosti 89 8,9 % 25 7,9 %

nezjištěno 73 7,3 % 27 8,6 %

vyšší než životní minimum domácnosti 842 83,8 % 261 83,5 %

celkem 1 004 100,0 % 312 100,0 %



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Sociální dávky
• Více než dvě třetiny oslovených domácností pobírá sociální dávky (69,1 %).

Druhy dávek – tři nejfrekventovanější odpovědi

Ubytovny

70,4 % příspěvek na živobytí

59,7 % doplatek na bydlení

25,8 % přídavek na dítě

Nevhodné bydlení

55,1 % příspěvek na bydlení

53,9 % přídavek na dítě

52,3 % příspěvek na živobytí



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Dluhy
• Dluhy, které se vůbec nedaří splácet, mají necelé dvě pětiny domácností (38,8 %). 

• Mezi nejčastější dluhy pak patří nesplacené půjčky a úvěry (59,5 %), dluhy za odvoz odpadu (37,2 %) a pokuty z 
MHD (36,2 %).

• Více než tři pětiny respondentů (62,1 %), kteří uvedli, že v jejich domácnosti má někdo dluhy, taktéž uvedli, že 
mají v současné době exekuci. Čím starší respondent byl, tím pravděpodobnější byla tato odpověď.



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Zdravotní stav
• Za dobrý považují svůj zdravotní stav téměř dvě třetiny dotázaných (61,7 %). Oproti tomu přibližně třetina

respondentů (38,3 %) svůj zdravotní stav pokládá za špatný. Svůj zdravotní stav jako velmi dobrý hodnotili častěji
respondenti z vyšší příjmové kategorie a svobodní – bez partnera/partnerky. Naopak jako špatný hodnotili svůj
zdravotní stav častěji respondenti ve vyšším věku (50+).

• Dotázaní na ubytovnách (41,6 %) svůj zdravotní stav označují za horší než v nevhodném bydlení (31,9 %).

• Více než tři pětiny dotázaných (62,3 %), kteří v předchozí otázce uvedli, že jejich fyzický zdravotní stav
v posledním roce byl spíše dobrý nebo špatný, dochází kvůli svému zdravotnímu stavu k lékaři.

Duševní zdraví

• Duševní zdraví je oproti fyzickému hodnoceno lépe a za dobré ho označilo 71,9 % dotázaných.

• Stejně jako fyzické zdraví je i duševní zdraví pokládáno za špatné častěji respondenty žijícími v ubytovnách
(34,5%) než v nevhodném bydlení (25,1 %).

• Téměř devět desetin dotázaných (87,2 %), kteří v předchozí otázce uvedli, že jejich duševní zdraví v posledním

roce bylo spíše dobré či špatné, nenavštěvuje kvůli svému duševnímu zdraví žádného psychologa/psychiatra.



Co jsme zjistili – Dotazníkové šetření
Pomoc v krizi

• Pokud se respondenti nachází v krizi, tak se ve více než polovině případů (52,6 %) obrací na své nejbližší členy

rodiny. Kromě nejbližší rodiny hrají u respondentů v bytové nouzi významnou roli i sociální pracovníci/pracovníci

neziskových organizací, na které se v případě potřeby obrací více než dvě pětiny dotázaných (40,5 %). Téměř dvě

pětiny dotázaných (37,4 %) hledají pomoc u svých přátel.

• Nejčastější druhy pomoci, kterou respondenti v posledním půlroce potřebovali:

o pomoc se zajištěním jídla,

o pomoc při vyřizování sociálních dávek či jednání s Úřadem práce ČR,

o pomoc při řešení bytové situace,

o pomoc se získáním oblečení.
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