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Struktura prezentace

1. Bytová nouze

2. Nadměrné náklady na bydlení a ohrožení 

ztrátou bydlení

3. Nedostupnost bydlení

4. Cesty ven z krize bydlení



1. Bytová nouze



Bytová nouze

A. Azylové domy 

B. Ubytovny obecní i komerční

C. Bez střechy (lidé bez přístřeší včetně lidí 
přespávajících v noclehárnách)

D. Lidé v bytové nouzi momentálně v 
institucích (vězení, psych. léčebny, ústavy pro lidi 
s postižením) 

E. Bytová nouze v bytech

• Funkčně nevyhovující bydlení (viz další slide)

• Přelidněné – méně než 8m2 na osobu

• Nejisté (bez právního titulu, nedobrovolné přebývání u 
příbuzných známých)

Pojmy



Funkčně 

nevyhovující 

bydlení



Bytová nouze

Také je bytovou nouzí v bytě, ale 
neodhadovali jsme rozsah

F. Bydlení v bytě, které je nejisté kvůli 
krátkodobosti (podnájemní) smlouvy 
(na 1 měsíc nebo 3 měsíce) 

G. Přebývání v bytě s agresorem 
(týká se obětí partnerského násilí i 
seniorů)

Pojmy



ETHOS lightZdroje dat pro 

stanovení rozsahu 

bytové nouze

https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/homelessness-policy-

brief-2020.pdf

https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/homelessness-policy-brief-2020.pdf


Bytová nouze 
dle Za bydlení

Za bydlení vs. 

Ethos

= Ethos light

+ funkčně nevyhovující byty

+ přelidněné byty



Bytová nouze vs.
bezdomovectví

Bytová nouze vs. 

bezdomovectví

Lidé v přelidněných bytech mají 
„domov“ 

+ bezdomovectví spojováno pouze s 
přebýváním bez střechy nad hlavou

bytová nouze adekvátnější termín



Zdroje dat I.

A. Azylové domy 

• Statistika uživatelů dle MPSV (k 31.12.2020)

• Šetření VUPSV (jaro 2019)

+ rozsáhlé zjišťování trajektorií bytové nouze klientů azylových domů Charity 

ČR napříč ČR 

(8 krajů, 300 uživatelů starších 50 let)

B. Ubytovny 

• šetření na téměř 200 ubytovnách

• 50 obecních na základě dotazu dle infozákona (106/1999)

• 150 komerčních napříč ČR 

+ ultra podrobné statistiky doplatků na bydlení

Zdroje dat pro 

stanovení rozsahu 

bytové nouze



Ubytovny



Zdroje dat II.

C. Bez střechy Sčítání VÚPSV z roku 2019

D. Lidé v bytové nouzi momentálně v 
institucích Sčítání VÚPSV z roku 2019 + data psych. 
reformy + data MPSV o uživatelích DOZP

E. Bytová nouze v bytech

• zjišťování rozsahu v nejvíce zatížených městech 
(Ústí n.L., Most, Litvínov) 

• rozsáhlé sčítání v Jihlavě 

• pořadníky žadatelů o soc. byt v Praze, Brně, Ostravě a 
Chomutově

• existující analýzy výskytu sociálního vyloučení a bytové nouze 
ve vybraných městech

Zdroje dat pro 

stanovení rozsahu 

bytové nouze



Bytová nouze v 

roce 2020 (tis.)
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Bytová nouze v 

roce 2020 (tis.)



Obce nejvíce 

zasažené bytovou 

nouzí



Bytová nouze 

seniorů jako 

narůstající problém



„Na stará kolena“ v 

bytové nouzi

55%

33%

Klienti starší 50 let, kteří se dostali do bytové
nouze až když jim bylo více než 50 let

Klienti starší 60 let, kteří se dostali do bytové
nouze až když jim bylo více než 60 let

Seniorští uživatelé azylových domů podle předchozí zkušenosti s 
bytovou nouzí



2. Nadměrné 
náklady na bydlení 
a ohrožení ztrátou 
bydlení



Ohrožená ztrátou bydlení je 
domácnost, která:

1. bydlí nájemním bydlení, nebo pokud má vlastní 
bydlení, splácí hypotéku;

2. vynakládá více než 50 % ze svých čistých příjmů na 
bydlení (proč byla zvolena hranice 50 % je 
zdůvodněno v Příloze 1);

3. uvádí, že si nemůže dovolit zaplatit neočekávaný 
výdaj ve výši 11 200 Kč;

4. uvádí, že náklady na bydlení jsou pro ni zátěží;

5. uvádí, že vychází s příjmy s obtížemi;

6. z hlediska čistého měsíčního příjmu nepatří mezi 
domácností s vyššími než mediánovými příjmy.

Podmínky 

ohrožení ztrátou 

bydlení



Ohrožení ztrátou 

bydlení
mikrodata SILC

130 až 190 tis. domácností, 

v kterých žije 

320 až 400 tis. lidí

přiznávají problémy s úhradou nákladů na bydlení

nebo

nemají vlastní bydlení 

+ na bydlení vydávají více než 50 % svých příjmů

+ splňují další podmínky



Nadměrné náklady 

na bydlení



Ohrožení ztrátou 

bydlení a 

nadměrné náklady 

na bydlení

ohrožení ztrátou bydlení či nadměrné náklady na 

bydlení se týkají 

9 až 12 % českých domácností.



Podíl domácností 

zatížených 

nadměrnými 

náklady na bydlení 

(> 40 %) a 

ohrožených ztrátou 

bydlení
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3. Nedostupnost bydlení



Dostupnost nájemního bydlení

Příspěvek na bydlení 

= nejvýznamnější nástroj zvyšování finanční 
dostupnosti bydlení 
(pomáhá cca. 160 tis. domácnostem) 

Pražská rodina s 2 dětmi 

1. čistý příjem 48 tis. měsíčně 

2. náklady na bydlení 21 tis. měsíčně 
(byt 3+kk o 63 m2 na Jižním Městě)

příspěvek přibližně 3 500 Kč 
měsíčně

Vlastnické bydlení 

Kolik je třeba 

průměrných ročních 

platů na nový byt?

12

6

7



Čerpání příspěvku na bydlení
domácnostmi s nárokem 
na více než 1 000 Kč měsíčně 

rodiny s dětmi 40 %

seniorky 20 %

ostatní domácnosti 30 %

Nevyužívání 

potenciálu příspěvku 

na bydlení 

zmírňovat finanční 

nedostupnost bydlení



Přibližný rozsah 

nečerpání 

příspěvku na 

bydlení 

(čísla v grafu 

= tis. domácností)

celkem nečerpá 

cca. 400 tisíc 

domácností s 

nárokem na 

příspěvek na 

bydlení vyšší než  

1 tis. Kč měsíčně
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0 100 200 300 400 500

Ostatní domácnosti

Rodiny s dětmi do 18
let

Seniorské domácnosti

Pobírá příspěvek na bydlení

Má nárok na příspěvek na bydlení vyšší než tisíc Kč, ale nepobírá jej

Má nárok na příspěvek na bydlení nižší než tisíc Kč, ale nepobírá jej



Extra k tématu 

dostupnosti 

bydlení a 

porodnosti

9 z 10 rodin s 

dvěma a více 

dětmi bydlí v bytě 

3+kk a větším 

přebývání s dětmi 

v malých bytech se 

Češi vyhýbají

Pořídí si druhé 

dítě, když je pro 

ně 3+kk 

nedostupné?

žádné
dítě

žádné dítě

1 dítě

1 dítě

2 a více dětí

2 a více dětí

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 a více obytných místností (byt 3+kk a větší)

2 obytné místnosti (byt 2+kk)

Společně žijící partnerské páry (ve věku 18 až 45 let) podle počtu 
obytných místností v bytě a počtu dětí (na základě SILC 2019)



ve stručnosti

dílčí pohled

doposud spíše 

přehlížená

řešení



C1. Více MOP na kauce
nedostatek peněz na kauci 

překvapivě často hlavní překážkou 

vymanění se z bytové nouze

nesrovnatelně levnější a rychlejší než 
výstavba

účinné (80 % udrží bydlení)

Možné cesty k většímu využívání MOP

• metodické vedení ÚP

• větší zapojení obcí

• legislativní změny

Podpora s úhradou 

kauce formou 

dávky mimořádná 

okamžitá pomoc 

(MOP)

Ve dvaceti městech 

s nejvyšším výskytem 

bytové nouze 

(viz Mapu výše) bylo 

v letech 2019 a 2020 

celkem vyplaceno 

v psrůměru: 

pouze 150 MOP na kauci 

ročně, 

přestože se zde nachází 

přibližně 20 tisíc 

domácností v bytové 

nouzi. 

Ve většině z nich jsou: 

• stovky domácností 

v bytové nouzi, 

• ALE počty vyplacených 

MOP na kauce se 

pohybují v řádu 

jednotek.



C2. Zvýšit čerpání příspěvku na 
bydlení oprávněnými domácnostmi

příspěvek řeší nadměrné náklady na bydlení i ohrožení ztrátou bydlení 

zmírňuje nedostupnost bydlení

Možné cesty k vyššímu čerpání:

• destigmatizace pobírání dávek na bydlení 

• zvyšování informovanosti

• rozšiřování podpory při vyřizování dávek

Více využívat 

příspěvek na 

bydlení jako 

nástroje bytové 

politiky, jehož 

potenciál aktuálně 

zdaleka není 

vyčerpán



C3. Přijmout zákon
o dostupnosti (podpoře) bydlení
Proč?

1. Vyřešit vše výstavbou (rekonstrukcí) je příliš drahé a prakticky těžko 
realizovatelné

2. Bytovou nouzí velmi zatížené obce to bez podpory státu nezvládnou

3. Lidem vylučovaným z trhu s bydlením dávky nepomůžou

4. Bez celonárodního systému se některé obce bojí aktivity 
(kvůli přílivu potřebných)

5. Stabilní a efektivní financování nezaložené jen na dotacích

6. Dlouhodobě nevyhnutelné 
(méně peněz na projekty z ESIF od roku 2028)

7. Rovné šance lidí v různých městech ČR

Vytvořit 

odpovídající 

legislativní rámec



Děkuji za pozornost a těším se 
na diskusi a Vaše podněty

Jan Klusáček
Analytik iniciativy Za bydlení
tel: 775 002 696
jan.klusacek@socialnibydleni.org

mailto:jan.klusacek@socialnibydleni.org

