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Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

známý citát „Demokracie je diskuse“ zdůrazňuje nezbytnou pluralitu názorů jako základ 

demokratických společností. Jak však T. G. Masaryk sám zdůraznil, demokratická diskuse je hovor 

mezi rovnými lidmi, kteří si důvěřují a poctivě hledají pravdu, a demokratický ideál chápal nejen jako 

politický, ale také jako hospodářský a sociální. Rozumná a spravedlivá organizace společnosti se 

podle Masaryka neobejde bez individualismu, nadaných a schopných jednotlivců, ale ani bez 

překonání bídy a vykořisťování.  

Masarykův demokratický ideál je nadčasový a stále užitečný pro orientaci ve složité současné 

společnosti. Všemi agendami ministerstva pro místní rozvoj se prolíná náročné hledání a nalézání 

odpovědí v diskusi se širokým spektrem aktérů s jejich potřebami, zájmy, schopnostmi i obavami. 

Všemi agendami se také prolíná téma bydlení, které je zároveň základní lidskou potřebou, ale také 

významným ekonomickým sektorem a pro některé v posledních letech i investiční komoditou. 

Demokratický ideál nás varuje před unáhlenými, nepodloženými nebo jednostrannými řešeními 

gsložitých problémů a ukazuje cestu k takovým politikám, které pomohou znevýhodněným, aby se 

plně zapojili do společnosti, všem umožní maximálně rozvíjet svůj potenciál, učiní společnost 

odolnější vůči budoucím hrozbám nebo zachovají kulturní či přírodní hodnoty pro budoucí 

generace.  

Při respektu ke všem odlišným názorům máme zároveň velkou odpovědnost za to, abychom diskuze 

o bytové politice posouvali dopředu a docházeli k reálným krokům, ať už se jedná o vhodnou právní 

úpravu bytového spoluvlastnictví nebo nájemních vztahů, využití prostředků nejen z Evropských 

fondů na výstavbu sociálních bytů, nastavení procesů územního plánování a stavebního zákona tak, 

aby bylo možné stavět kvalitní bydlení pro budoucí generace, nebo dlouhodobou podporu 

spolupráce aktérů na rozvoji obcí a regionů. 

Kniha Návrat lidí bez domova do bydlení – Konsensuální konference, kterou právě otevíráte, se 

věnuje jednomu z velkých témat diskusí nejen v politice bydlení. Ukončování bezdomovectví je 

jednou z nejsložitějších výzev, se kterou se dlouhodobě potýkají veřejné politiky všech vyspělých a 

bohatých zemí. Právě proto, že lidé bez domova se mohou do diskuse o řešení bezdomovectví 

zapojovat jen velmi obtížně, jsme zavázáni k aktivitě a nacházení konsensu při poctivém hledání 

lepších veřejných politik v této oblasti.  

Chtěla bych proto poděkovat týmu prof. Martina Potůčka za úsilí, které věnovali nejen přípravě této 

publikace, ale zejména propojování odborníků z různých orgánů státní správy, krajů, obcí, 

neziskových organizací nebo akademické sféry nad složitým tématem návratu lidí bez domova do 

bydlení. Věřím, že vydání této publikace pomůže rozšířit její myšlenky a přenášet je do konkrétních 

projektů, opatření nebo legislativy. 

Ing. Klára Dostálová  

ministryně pro místní rozvoj  
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Předmluva náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního 

začleňování MMR Mgr. Jany Hanzlíkové 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

bydlení je obecně považováno za jednu ze základních životních potřeb člověka, poskytuje ochranu 

před vnějšími vlivy, je místem odpočinku a místem uspokojení osobních a životních potřeb. Nedávná 

zkušenost globální pandemie nemoci covid-19 ukázala zranitelnost našich společností a ještě více 

význam bydlení zdůraznila.  

Byty a domy mnohých z nás přestaly být jen soukromým prostorem pro trávení části volného času 

a odpočinek, ale staly se také pracovnami nebo školními třídami, hledišti kulturních akcí nebo 

tělocvičnami. V nouzové situaci se projevily také dlouhodobě diskutované problémy a rizika spojená 

s bydlením. Část domácností byla pod tlakem, zda zvládne i při omezených možnostech výdělku 

platit nájem nebo splátky úvěrů na bydlení. Nalezení místa pro práci nebo výuku v přelidněných 

bytech bylo velmi složité. Šíření nemoci v pobytových zařízeních ukázalo rizika spojená s těmito 

formami bydlení a zajišťování péče.  

Nelze však opomenout také pozitivní impulzy, které pandemie pro jinak velmi setrvačný a pomalu 

se měnící sektor bydlení přinesla. Omezení cestovního ruchu ze zahraničí vrátilo do nabídky bydlení 

část bytů, které v posledních letech sloužily ke krátkodobému ubytování. Hlavní město Praha 

podobně jako další města využilo zastavení cestovního ruchu k ubytování osob bez domova v náhle 

prázdných hotelech a zahájilo další kroky k zajištění jejich trvalého bydlení v bytech. Masivní 

zkušenost s prací „online“ možná do budoucna pro část domácností umožní bydlet ve větší 

vzdálenosti od místa pracoviště a poptávat tak bydlení i v regionech, odkud lidé v produktivním věku 

doposud spíše odcházeli. 

Dlouhodobé dopady pandemie budou zajisté předmětem dalších zkoumání, ale zcela jistě 

nemůžeme očekávat, že se díky nim vyřeší některé problémy v bydlení. Musíme podmínky v bydlení 

aktivně ovlivňovat a měnit žádoucím směrem. Dne 12. dubna 2021 vláda schválila Koncepci bydlení 

České republiky 2021+, která stanovuje podobu politiky bydlení v dalších letech.  

Vizí státní bytové politiky je dostupné, stabilní a udržitelné bydlení. Tato dlouhodobá vize bude 

naplňována kombinací dílčích nástrojů a opatření v oblastech legislativy, financování nebo 

fungování veřejných institucí podporujících další aktéry. Stát vytvoří takové stabilní prostředí, aby 

každý jednotlivec měl možnost najít si přiměřené bydlení na trhu, a nastaví kombinace nástrojů 

podpory bydlení tak, aby ve spolupráci s obcemi pomohl uspokojit potřebu bydlení těm, kteří si 

nejsou schopni zajistit bydlení (na trhu) sami. Bydlení by mělo být dostupné nejen finančně, ale také 

fyzicky či dopravně. Stav většiny bytového fondu by měl umožňovat celoživotní bydlení a měl by být 

upravitelný podle měnících se potřeb svých obyvatel v souvislosti s věkem a zdravotním stavem. 

Aktuální výzvy klimatické změny nebo demografického stárnutí vytvářejí na bydlení nové požadavky 

na systémovou odolnost, energetickou neutralitu, eliminaci energetické chudoby apod. Pomoc 

státu v oblasti sociálního bydlení bude v souladu s koncepcí spočívat v kombinaci nástrojů, které 
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působí preventivně, motivačně a z pohledu veřejných financí jsou maximálně efektivní. Pro naplnění 

této vize jsou důležité analýzy situace v oblasti bydlení, využívání a vytváření potřebných dat a úzká 

spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj a dalších orgánů s akademickou sférou při využívání 

nových poznatků. 

Z povahy řešených problémů je Koncepce bydlení České republiky 2021+ široký dokument. Zároveň 

je svými cíli a opatřeními v řadě bodů blízký diskusím a závěrům Konsensuální konference k návratu 

lidí bez domova do bydlení. V tomto smyslu je jedním z pilířů pro řešení bezdomovectví, které však 

zároveň vyžaduje také aktivity v oblasti sociální práce, zdravotních služeb a dalších oblastí, které 

překračují rámec politiky bydlení. 

Schválením Koncepce bydlení 2021+ začal dlouhodobý a náročný úkol uvedení jednotlivých cílů a 

opatření do praxe. Konstruktivní diskuse odborníků s různými pohledy na téma nejen (sociálního) 

bydlení, která je zachycena a shrnuta v předkládané publikaci, poskytuje řadu zajímavých podnětů 

pro práci, která nás v dalších letech ve spolupráci s dalšími resorty, kraji, obcemi a neziskovým i 

soukromým sektorem čeká.  

Mgr. Jana Hanzlíková 

náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
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Předmluva týmu Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

na začátku roku 2018 jsme započali s řešením výzkumného projektu, jehož zadání znělo: Navrhněte 

a vyzkoušejte metodiku efektivního řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.1 

Jedním z našich prvních úkolů tedy bylo zvolit odpovídající problémovou oblast – takovou, k jejímuž 

řešení doposud nedošlo nebo nebylo dobré, současně se na jejím řešení musí podílet více resortů, 

účastní se ho nejen veřejný, ale i komerční sektor a neziskové organizace, a konečně, její řešení 

přesahuje horizont jednoho volebního období.  

Zvažovali jsme několik takových oblastí. Nakonec padla volba na problematiku řešení návratu lidí 

bez domova do bydlení. Především proto, že členem našeho týmu se stal Libor Prudký, který se 

touto problematikou výzkumně zabývá dlouhodobě, a zároveň proto, že už v minulosti inicioval 

uplatnění v České republice téměř neznámé metody konsensuální konference. Tato metoda, jak už 

její název napovídá, směřuje k hledání maximálně dosažitelné shody o možnostech a cestách řešení 

v pluralitě zájmů, která je typická pro demokraticky spravovanou společnost. Nutným 

předpokladem pro její uplatnění je vytvoření sítě participujících aktérů se zájmem se na tomto 

řešení podílet – a také s odbornou erudicí a/nebo praktickou zkušeností z terénu fungování veřejné 

správy na centrální, krajské a obecní úrovni, sociálních služeb, institucí občanského sektoru, 

představitelů pomáhajících profesí, ale i podnikatelů či novinářů.  

Konsensuální konference byla vyvrcholením její tříleté výzkumné a organizační přípravy. Příprava i 

samotný průběh jejího jednání odhalily zřetelný nesoulad mezi pravidly a podmínkami, které jsou 

pro návrat lidí bez přístřeší do domova vytvářeny „seshora“, a iniciativami a činnostmi lidí, kteří jim 

v tom pomáhají „zdola“. Tento „skleněný strop“ jsme zdědili z dob rychlé a někdy zbrklé 

transformace českého státu po listopadu 1989. Šlo o masivní odstátnění bytového fondu a jeho 

vložení do rukou obcí (které na něj vesměs reagovaly jeho rozsáhlou privatizací) s jejich jen velmi 

vágně formulovanou odpovědností za bydlení v zákoně o obcích. Jedním z dlouhodobě přežívajících 

důsledků těchto rozhodnutí jsou chronicky nedostatečné kapacity sociálního bydlení. Tato situace 

významně přispívá k výskytu bezdomovství v České republice – a může být vnímána i jako jedna z 

příčin přetrvávající existence onoho skleněného stropu. 

I když jsme přípravu konference zaměřili na identifikaci všech bariér komplikujících návrat lidí bez 

domova do bydlení, nalezli jsme zároveň řadu aktivit, které ukazují, že i přes překážky „to jde“. To, 

když se spojí aktivní, citliví a ke spolupráci otevření lidé se vstřícností a dobrou vůlí ze strany úřadů. 

Přesto je nezpochybnitelné, že český stát má v této oblasti větší dluhy, než by odpovídalo relativně 

bohaté středoevropské zemi s dlouhou tradicí silné sociální politiky.  

                                                      

1 Projekt Technologické agentury ÉTA TL 01000220 „Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, 

řešený Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v letech 2018–2021. 

 



8 
 

Rádi bychom zde poděkovali vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které umožnilo vydání této 

knížky, a také desítkám spoluautorů, kteří souhlasili s uveřejněním svých příspěvků poté, co se staly 

nosnými pilíři jednání konsensuální konference. Nejdůležitějším výstupem konference je však výrok 

její poroty a na něj navazující výzva politikům, aby se přihlásili k myšlence „Česko ukončuje 

bezdomovství“. S oběma dokumenty se můžete seznámit v závěru této publikace. Jsou 

vyvrcholením našeho společného díla a chceme věřit, že nezůstanou bez odezvy ani v myšlení a 

činech těch, kteří budou v budoucnosti rozhodovat o životních podmínkách a osudech lidí bez 

domova.  

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., vedoucí týmu 

Ing. Libor Prudký, Ph.D. 

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D. 

Mgr. Radovan Svoboda 

RNDr. Miroslava Klejnová, CSc. 

Mgr. Alžběta Mixová 
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1 ROZSÁHLÁ ROZHODOVACÍ ÚLOHA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

A MOŽNOSTI HLEDÁNÍ KONSENSU S JEJÍM ŘEŠENÍM 

PROSTŘEDNICTVÍM KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE 

Martin Potůček  

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Konsensuální konference je metoda veřejné skupinové diskuse ke společensky kontroverzní 

problematice. Představuje jednu z nejúčinnějších, ale také nejnáročnějších metod hledání konsensu 

zúčastněných aktérů v nalézání efektivního řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě. 

Vybraná skupina účastníků má možnost téma konzultovat s experty a poté diskutovat ve veřejném 

prostoru se zahrnutím dalších zájemců o danou problematiku tak, aby výsledkem bylo obecně přijatelné 

(konsensuální) stanovisko coby podklad pro politické rozhodnutí. Podmínkou úspěchu této metody je 

její pečlivá a dlouhodobá příprava.  

1.1 Vymezení rozsáhlé rozhodovací úlohy 

Rozsáhlá rozhodovací úloha ve veřejné správě se vyznačuje minimálně těmito čtyřmi 

charakteristikami: 

1. Je legitimizována identifikací nějakého sociálního problému, o němž pracovníci veřejné 

správy předpokládají, že má řešení. 

2. Její řešení spadá do kompetence dvou či více resortů. 

3. Na jejím řešení se kromě veřejné správy podílejí i aktéři a instituce komerčního a občanského 

sektoru, případně i médií. Jde tedy o úlohu vládnutí, nikoli pouze veřejné správy. 

4. Její řešení přesahuje horizont jednoho volebního období, to znamená přesahuje horizont 

jediného volebního cyklu. 

Rozsáhlá rozhodovací úloha se může (ale nutně nemusí) vyznačovat i dalšími charakteristikami: 

1. V minulosti byl učiněn jeden nebo i více pokusů o její vymezení a řešení, ale problém byl 

vyřešen jen zčásti nebo nebyl vyřešen vůbec. 

2. Úloha má povahu strategického zadání, které překračuje institucionální rámce a praxi běžné 

správní operativy. Podmínkou jejího úspěšného řešení je tedy i odpovědná identifikace jak 

možných budoucích ohrožení, tak i rozvojových příležitostí. 

3. Její vymezení a řešení se odehrává na půdorysu víceúrovňového vládnutí. (Kromě centrální 

úrovně veřejné správy může zahrnovat také úroveň krajskou a obecní, případně souviset se 

správním rámcem EU.) 

4. Jak její identifikace, tak i předpoklady jejího řešení vyvolávají ve veřejném diskursu střet 

diferencovaných přístupů odrážejících rozdílné výchozí zájmové, ideové a ideologické pozice 

relevantních aktérů. 
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V demokraticky spravovaných a dynamicky se vyvíjejících společnostech je dosažení dokonalého 

konsensu nemožné. Je proto nutno předpokládat, že uplatnění konsensuální konference povede 

k v dané situaci k dosažitelnému konsensu zúčastněných aktérů. Nelze vyloučit odchylná menšinová 

stanoviska některých z nich, případně i identifikaci několika ne zcela kompatibilních ohnisek, 

nicméně blížících se konsensu. K vedlejším pozitivním přínosům konsensuální konference lze přičíst 

prohloubené porozumění zdrojům a podobě perspektiv odlišných aktérů a jejich sblížení. V tomto 

smyslu operuje tato metoda podobně jako jednodušší, rychleji uplatnitelná, nicméně méně 

reliabilní metoda focus groups. 

Tato metoda bývá uplatňována v zahraničí, v České republice vzhledem k předpokladům její 

aplikace i realizačním nárokům zatím jen ojediněle.  

Řešitelský tým projektu Technologické agentury ÉTA TL 01000220 „Efektivní řešení rozsáhlých 

rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ se rozhodl tuto metodu uplatnit na problematice podpory 

návratu lidí bez domova do bydlení. Se shromážděnými věcnými poznatky a návrhy i s 

metodologickými zkušenostmi se můžete seznámit na dalších stránkách této publikace.  
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2 PODPORA NÁVRATU LIDÍ DO BYDLENÍ JAKO VEŘEJNÁ ÚLOHA 

Martin Potůček  

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Na jaře roku 2019 byl realizován rozsáhlý průzkum počtu a složení lidí bez domova. Údaje hovoří o 

zhruba 23 830 osobách, z toho o 2 600 dětech. Úřední odhady počtu osob, kterým bezdomovectví 

reálně hrozí, od roku 2013 oscilují kolem jednoho sta tisíc, přesnější statistiky nebyly v době 

realizace k dispozici. Víme, že lidé bez domova se dožívají kratšího věku, že jsou nemocnější, 

závislejší na alkoholu, nikotinu a jiných návykových látkách, že se stávají oběťmi násilných trestných 

činů častěji než průměr populace. Naše znalosti jak o příčinách, které vedou k tomu, že se naši 

spoluobčané do takových situací dostávají, tak o povaze těchto situací jsou nedostatečné.  

Každou zimu problesknou v médiích zprávy o případech, kdy lidé bez domova a bez pomoci na ulici 

zemřou. Těm je v naší zemi odepřeno právo na život. Těm, kteří zatím přežívají, „jen“ právo na 

důstojný život.  

Bezdomovství je ekonomickým, sociálním a psychologickým jevem, který je ovlivněn celkovým 

nastavením a dlouhodobým fungováním celé společnosti. Výskyt bezdomovectví je tudíž nutno 

chápat jako projev dlouhodobého selhávání těch společenských mechanismů, činností a opatření, 

o nichž se přepokládá, že mají vést k zajištění důstojného života pro všechny občany daného 

společenství. Covidová pandemie obnažila tato selhávání ještě zřetelněji. 

Obecný přístup k porozumění fenoménu bezdomovství podává kapitola 2.1 Bezdomoví – zásadní 

problém současné společnosti.  

Dostupné poznatky o dosavadních pokusech řešit návrat bezdomovců do bydlení poukazují na 

skutečnost, že bývají iniciovány buď shora, prostřednictvím orgánů státní správy, případně krajské 

samosprávy, nebo zdola, úsilím jednotlivců, neziskovek, případně komunálních politiků a úředníků. 

Tyto iniciativy můžeme stručně označit jako strategie návratu lidí bez domova shora a zdola.  

Následuje charakteristika obou těchto proudů s tím, že ke šťastné konstelaci spojení obou těchto 

strategií – s pozitivním výsledkem pro lidi bez domova – dochází bohužel jen zřídka. 

Hlavním cílem konsensuální konference tedy bylo podpořit hledání a nalézání cest postupné 

destrukce bariér nepochopení a někdy i nevůle směřující odzdola nahoru a odshora dolů a 

koncipování oběma stranami akceptovatelného a společně realizovaného řešení rozsáhlé 

rozhodovací úlohy – návratu lidí bez domova do bydlení. Zformulovala jej nezávislá porota a najdete 

jej v plném znění v kapitole 7 Vyjádření poroty konsensuální konference. 
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2.1 Bezdomoví – zásadní problém současné společnosti 

Libor Prudký  

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

V naší společnosti jsme během minulých desetiletí připustili oddělení ekonomického pojetí 

společnosti od humanistických dimenzí života. Zapomněli jsme na to, že pro zachování a rozvoj 

demokratické svobodomyslné společnosti je nezbytné, aby v ní rostl podíl občanů usilujících o 

nalézání vlastního zakořenění, vlastního domova. Toto rozdělení spolu se soustavně rostoucí 

složitostí a těžko pochopitelnými souvislostmi globální existence a postindustriálních změn vedlo 

k tomu, že základním determinujícím rysem současné společnosti v ČR se stal stav anomie velké 

části populace. Zjednodušeně řečeno, došlo k odcizení existence od jejího obsahu čili ztráty 

možnosti porozumět, přijmout a rozvíjet společnost i osobnosti jednotlivců. Ocitáme se tak ve 

společnosti náhražek, převahy forem nad obsahy, neschopnosti účinně komunikovat a 

nerespektování základní podmínky života svobodomyslné společnosti, kterou je rozvoj občanství a 

občanských aktivit.  

Vrcholem anomické existence – čili existence bez kořenů, bez jistot a možností zvládnout varianty, 

radosti a nebezpečí spojená s existencí – je existence bez domova. Bezdomovectví je tak špičkou 

ledovce, v nějž se postupně proměňuje podstatná část současné společnosti. Řešení návratu lidí bez 

domova do bydlení tak zahrnuje nejen rovinu nezbytných akutních postupů snižujících počty osob 

bez domova, ale také rovinu ovlivňující vlastně samu podstatu existence otevřené, demokratické a 

humanisticky založené a existující společnosti. 

Jeden z překladů pojmu anomie do češtiny je právě bezdomoví. Obvykle je pod pojmem anomie 

chápána situace bez zakořenění, bez jistot, bez řádu a hodnot, které mohou přinášet smysl. U 

jedinců i u celých společenství jsou důsledky anomické existence zásadní. U jednotlivců vyvolává 

stav bez sebehodnocení, bez sebereflexe, bez možnosti nalezení identity, stav přežívání a 

kompenzací místo autentické existence. Ve společnosti pak stav bez řádu, bez jistot, bez důvěry, 

bez bezpečí. A v důsledku toho stav napětí a boje, bez lidských cílů a perspektiv.  

Bezdomovectví je vrcholem chudoby. Nejde na prvém místě o měření chudoby, ale o její obsah. 

Ringen (2005) odděluje zkoumání chudoby a problému chudoby. Druhá dimenze je zásadní. 

Uvedený autor konstatuje, že „chudoba v důsledku znamená absenci svobody“. Klíč k chudobě lze 

nalézt v absenci svobody zarámované do sociální nespravedlnosti. Nenaplnění svobody je současně 

základem ztráty identity, základem stavu bezdomoví, anomie.2 

                                                      
2 Bohužel se zatím vědomí o anomické existenci jako základu problémů současných občanů v současné veřejné politice 
projevuje hlavně v jejím využívání marketingovým pojetím politiky: zaměření politiky na naplňování potřeb z té nejnižší 
úrovně jejich stupnice (viz např. stupně Maslowa) budí dojem, že jde o podporu směrem k neanomické, ale 
plnohodnotné existenci – ve skutečnosti však anomický stav společenství a lidí v něm podporuje. Takový postup 
zahrnuje především nabídku momentálního (avšak fiktivního) vystoupení z anomické existence prostřednictvím 
mediálně zaznamenávaného prosazení v politickém soupeření. V USA už toto úsilí dostalo symbolické vyjádření – 
pojednává se o „revoluci buranů“. Výsledkem je přímé ohrožení existence demokratické společnosti. 
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Zvláště ve společnostech transformujících se ze situace dlouhodobě nesvobodné je tento obsah 

cesty z bezdomoví zásadní. Rodíme se s dispozicí ke svobodě, ale několik generací jsme se neučili, 

jak k ní dospět, jak se stát svobodnými bytostmi, a po roce 1989 jsme rychle zapomněli, že když se 

svobodě nenaučíme, nebudeme svobodní. A tudíž nebudeme existovat jako plnohodnotné bytosti 

a v plnohodnotné společnosti.  Navíc docházelo k častému omylu: svoboda byla zaměňována za 

anarchii. 

Řešení návratu lidí bez domova do bydlení je možné pouze jako úsilí o vystoupení z anomické 

existence do existence plnohodnotné, do existence svobodných odpovědných správců obce – 

svobodných občanů. 

V podmínkách naší společnosti to znamená na prvním místě rozvoj a prohloubení učení se svobodě 

a vytváření rovných materiálních a institucionálních podmínek pro rozvoj a uplatnění lidského 

potenciálu. 

O svobodě nelze hovořit ani jednat se snahou o její dosažení, pokud nejsou naplňovány podmínky 

pro učení se svobodě. Konkrétně: 

 Musí být dostatek šancí pro občany, z nichž lze svobodně vybírat. Aby bylo možné 

rozhodovat se v souladu s kriticky posuzovanými a rozvíjenými vlastními dispozicemi. 

(Princip dostatečnosti šancí) 

 Musíme být dostatečně vzdělaní a připravení tak, abychom byli schopni mezi nabízenými 

šancemi adekvátně – tedy ve vztahu k takto rozvíjeným vlastním dispozicím, možnostem a 

potřebám – vybírat. (Princip dostupnosti šancí) 

 Mezi námi a těmito možnostmi nesmí být žádná jiná překážka – ani žádné „frčky“, ani jakési 

nástroje preference jedněch proti druhým, třeba na základě členství v nějaké organizaci 

apod. –, než je naše případná nedostatečnost. (Princip rovnosti šancí) 

 Když jsme naplnili přechozí principy a v jejich intencích jsme se rozhodli pro výběr té či oné 

varianty, pak jsme za ni i odpovědni. (Princip odpovědnosti za svobodné rozhodování) 

 Když jsme vybrali jednu z možností, zmenšili jsme tím možnosti výběru pro ostatní a musíme 

je nahradit vytvořením další či dalších možností, aby mohli i další naplňovat všechny tyto 

principy svobodného chování, a tak se učit svobodě. (Princip solidarity) 

Vytváření, rozvoj a učení se těmto principům je zdrojem učení se svobodě. Takto chápaná svoboda 

je zdrojem neanomické existence. A ta je zase zdrojem nalézání domova, zdrojem řešení návratu do 

bydlení – čili zdrojem boje s bezdomovím. 

Základními cestami učení se takto chápané svobodě je rozvoj a podněcování existence, během níž 

se jedinci i skupiny i celá společenství učí odpovědnosti za vlastní rozhodování. Kromě toho, že tento 

obsah učení by měl být základem vzdělávání vůbec, je nejvhodnější cestou k učení se svobodě 

spolupráce v rámci občanských iniciativ – tam se my lidé učíme rozhodování na základě vzájemně 

dohodnutých potřeb a na základě svobodné spolupráce a odpovědnosti. 
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Znamená to, že klíčem je formulování problému bezdomovectví a bezdomovců jako jednoho ze 

zásadních atributů cest ke svobodě. Tudíž i jako jednoho z důležitých indikátorů úrovně dodržování 

lidských práv a pravidel „demokracie pro všechny“ v této zemi. Zároveň jako důležitého indikátoru 

míry otevřenosti společnosti v České republice a míry ochoty k převzetí odpovědnosti za potřeby 

života v této zemi ze strany rozhodovacích míst: od vlády až po obce, od státních orgánů až po 

neziskové organizace a dobrovolníky, od veřejných až k soukromým službám, od nejrůznějších 

seskupení, až k občanovi. 

V souvislostech daných tímto obecným pojetím je nutné přistupovat k řešení návratu lidí bez 

domova do bydlení vlastně vždycky, když dochází k vážnému zabývání se touto problematikou. Není 

to zdaleka obvyklé. Nejčastější je přístup, který návrat lidí bez domova do bydlení chápe jako 

problém většího či menšího počtu praktických kroků, které k takovému návratu napomáhají.  

Pro tento přístup je charakteristické, že často staví na neúplných údajích o stavu a struktuře lidí bez 

domova v ČR či v jejích částech, vycházejících z pojetí lidí bez domova, které nezahrnuje všechny 

relevantní kategorie podle mezinárodně přijatých pojetí podle metodiky ETHOS. Je sice možné 

pracovat nejen s více či méně náhodným vymezením, ale nelze se vyhnout návaznosti 

bezprostředně na mezinárodně respektovanou kategorizaci lidí nebydlících a ohrožených ztrátou 

bydlení. Jde o kategorizaci přijatou mezinárodní organizací FEANSA (European Federation of 

National Organisations Working with the Homeless) do podoby typologie ETHOS (European 

Typology of Homelessness and housing exclusion) z roku 2007. Tato kategorizace byla přijata i 

vládou ČR jako nepominutelné východisko pro pojetí bezdomovectví. 

Doposud však neexistuje úplná studie, která by se pokoušela o kvantifikaci právě tohoto pojetí 

bezdomovectví v ČR. Výstupy, které se prezentují jako „sčítání lidí bez domova“ apod., představují 

vesměs neúplné údaje, protože nepracují s vymezením bezdomovectví podle typologie ETHOS. 

Vzniká tak řada nedorozumění, zvláště proto, že mnohá rozhodovací místa pracují s výsledky těchto 

pseudosčítání jako s daností. Odhady, které počítají s úplným využitím typologie ETHOS, se blíží 

řádově až ke stovkám tisíc občanů ČR. 

Projekt, jehož součástí je také příprava, uskutečnění a vyhodnocení výsledků i konsensuální 

konference na dané téma, nemůže postihnout všechny podoby bezdomovectví v kategoriích 

ETHOS. Zabývá se především kategoriemi pod čísly 1 až 7, zčásti i 8. kategorií, tedy osobami aktuálně 

v nejhorší situaci z hlediska bydlení.3 Poznáním a řešením problémů této skupiny lidí nelze 

obsáhnout celek problematiky řešení návratu lidí bez domova do bydlení, je však možné analyzovat 

podstatné sociální, ekonomické, zdravotní, bezpečnostní, politické a především lidské problémy 

spojené s řešením bezdomovectví. A to v rozsahu a souvislostech, jež dosud nebyly plně brány 

v úvahu.   

Řešení návratu lidí bez domova do bydlení je mnoharozměrná, složitá, proměnlivá a do mnoha 

oblastí života společnosti rozkročená úloha. Nelze ji zvládnout rutinními postupy veřejné politiky, 

                                                      
3 Toto zúžení je pro současnou analýzu nezbytné. Neznamená však, že by tím byl řešen celý problém! Naopak, řada 

podstatných souvislosti zůstává stranou.  
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když se to navíc odehrává v kontextu hlubokého usazení institucí i aktérů jednotlivců, skupin a 

politických stran v jejich anomické existenci. Řešení návratu lidí bez domova do bydlení se tak stává 

nejen špičkou ledovce, ale i možným zdrojem velkých společenských a politických konfliktů.  

Z hlediska jednotlivců či rodin bez domova má proces řešení jejich návratu do bydlení podobu 

resocializace. Resocializace v dospělém věku je velmi obtížná a vyžaduje soustředěné a dlouhodobé 

úsilí okolí, utváření společenských a životních podmínek a spolupráci všech aktérů, zvláště pak cílené 

sociální učení se samotných aktérů. Naplňování těchto podmínek je jedním z nejtěžších úkolů 

celého procesu, protože v nich nemají samotní aktéři i spolupracovníci dosud žádné rozsáhlé a 

obecně podporované podmínky a zkušenosti. Vstup do této problematiky „skokem po hlavě“ – 

spojovaný s úsilím v rámci snah housing first – je, jak se zdá nejen ze zkušenosti u nás, ale i v řadě 

dalších zemí, jako nejúčinnější. Nemůže však být úspěšný, když se na adaptaci nově bydlících lidí 

dříve bez domova nebudou soustředěně podílet ostatní aktéři – od sociálních služeb a jejich 

naplňování (včetně financí) až po práci s dětmi v těchto rodinách či z těchto rodin – a samozřejmě i 

ostatní občané v okolí tohoto procesu, na prvním místě především političtí a společenští 

představitelé na všech úrovních veřejné politiky a řízení společnosti.  

Řešení je nezbytné hledat především v postupech, které návrat lidí bez domova spojují s růstem 

jejich občanských aktivit, sebevědomí a skutečné občanské vzdělanosti a rovněž s rozvojem učení 

se svobodě v celé společnosti. Tudíž v postupech, které vedou k rozvoji občanských aktivit a ctností 

současně s přímou pomocí. Měly by to být postupy, které budou trvale pamatovat na humanistickou 

dimenzi řešení a na potřebu celostního přístupu v kriticky posuzovaných, dlouhodobě zakotvených 

a soustavně otevřeně reflektovaných aktivitách, sdílených co největší částí celé společnosti.  

Řešení návratu lidí bez domova do bydlení představuje problematiku, kterou je nezbytné pojímat 

komplexně. Jak z hlediska přístupu a propojování podmínek (hmotných, lidských, institucionálních, 

politických), tak z hlediska pravomocí a odpovědností (horizontálních, vertikálních), zastoupení a 

respektování hledisek resortních, lokálních, dlouhodobě zaměřených i krátkodobých, ovšem bez 

omezování těmito hledisky atp. Je přitom nutné vyjít z pozitivních poznatků zdola a z respektu vůči 

zkušenostem dobré praxe. V současnosti jde především o dobré zkušenosti získané zvláště 

neziskovými organizacemi a některými obcemi. Zároveň je třeba sbírat a vyhodnocovat i negativní 

zkušenosti, shromážděné v průběhu realizace veřejných politik uplatňovaných shora i zdola v dosud 

uskutečňovaných postupech, a hledat a nacházet komplexní, vzájemně propojovaná řešení. 

Bez propracované spolupráce všech aktérů a bez dobré vůle nelze efektivní řešení návratu lidí bez 

domova ve společnosti České republiky nalézt. Když se ovšem řešení v dohledné době nenajde, 

porostou nebezpečí, napětí a konflikty. A porostou i hrozby spojené s ohrožováním nejen 

důstojného života, ale dokonce života samého. 

 

Zdroje 
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2.2 Strategie návratu lidí bez domova do bydlení a úsilí o jeho řešení „shora“ 

a „zdola“ 

Martin Potůček 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Strategie návratu lidí bez domova do bydlení shora 

Pro převážnou většinu politiků je bezdomovství jevem, kterému (někdy i záměrně) nevěnují žádnou 

pozornost nebo se (zvláště na komunální úrovni) přiklánějí spíše k vytěsňování lidí bez domova 

mimo veřejné prostory, preferují represi před prevencí a pomocí. Politologové toto chování 

vysvětlují jak zanedbatelným voličským potenciálem lidí bez domova (je jich málo a k volbám 

nechodí), tak převažující nechutí lidí, kteří k volbám chodí, se s jejich zájmy identifikovat. 

Bezdomovectví je přitom ovlivněno činnostmi prakticky všech oblastí veřejné správy a veřejných 

služeb, které má stát na starosti – od školství a zdravotnictví až po hospodářství, práci, sociální 

záležitosti, spravedlnost, místní rozvoj, vnitro, finance... Tak jako u jiných veřejných úloh průřezové 

povahy i zde dochází k závažným poruchám v tom, jak jsou koordinovány a jak dokážou 

spolupracovat. Tyto deficity vyplývají ze známých, leč jen zdlouhavě a nedokonale řešených 

nesrovnalostí v legislativní tvorbě, ve financování veřejných sociálních služeb, v chabých pokusech 

o koordinované a účinné řešení dané problematiky.  

V roce 2013 byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR připravena a vládou přijata Koncepce 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 (MPSV, 2020a). V následujícím 

roce vláda schválila návazný návrh její realizace. Ve zprávě o jejím plnění za rok 2018 se uvádí, že 

z 39 přijatých opatření bylo průběžně plněno 29. Poslední dostupná zpráva za rok 2019 konstatuje, 

že z 40 monitorovaných opatření bylo plněno 28 (MPSV, 2020b). „Celkově 12 sledovaných opatření 

je pozdrženo díky zamrazení schvalování zákona o sociálních službách a zákona o sociálním bydlení. 

Důvodem je čistě politické rozhodnutí. Dotýká se zejména legislativní úpravy sociálního bydlení, 

zajištění programů podpory pořízení, rekonstrukce nebo výstavby sociálního bydlení a profesního 

ukotvení postavení, práv a povinností a kompetencí sociálních pracovníků.“ (Svoboda, 2020: 4) Ve 

zprávě lze nalézt následující stanovisko meziresortní pracovní skupiny, pověřené hodnocením 

plnění Koncepce: „MPS vítá podporu výstavby, ale z dlouhodobého výhledu toto řešení není 

adekvátní požadavku na systémový přístup k řešení bezdomovectví v ČR. Opatření je plněno 

programem Výstavba (SFRB) a výzvami IROP (MMR) jen částečně.“ (MPSV, 2020c: 14) 

Naopak finanční a materiální pomoc, týkající se mimo jiné i lidí bez domova, je realizována zejména 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a projektu Potravinová a 

materiální pomoc nejchudším osobám II.  

O přípravě návazné koncepce nebo jiného takto specificky zaměřeného strategického dokumentu 

s platností od roku 2021 dosud není nic známo. Nicméně je schválena Koncepce sociálního bydlení 

pro roky 2015–2025. 
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Na úrovni vlády je problematika vesměs řešena delegováním odpovědnosti na jedno, případně 

několik ministerstev. Připravenost resortů pověřovaných řešením příslušné problematiky ke 

spolupráci s jinými je, jak tomu často bývá i u jiných průřezových problémů, nízká. Například 

dosavadní pokusy o dělnou a účinnou spolupráci mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a 

ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti sociálního (alias dostupného) bydlení obecně a podpory 

návratu lidí bez domova do bydlení zvláště dosud selhávají. Na obdobné bariéry naráží péče o 

bezdomovce na sociálně-zdravotním pomezí, v gesci ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních 

věcí. Zde do hry vstupují i zdravotní pojišťovny.  

Problémy přináší i spolupráce centrální státní správy s krajskou samosprávou. Zde snahy o podporu 

návratu lidí bez domova do bydlení komplikuje především nedokonalý způsob financování institucí 

poskytujících sociální služby. Vede to k nerovnoměrnosti v pokrytí těchto služeb v různých krajích. 

Jednotlivá zařízení trpí jak nejistotami v tom, kolik prostředků v daném roce nakonec dostanou, tak 

často i oprávněným pocitem křivdy, že jsou na rozdíl od jiného typu zařízení diskriminovány. Za 

kratší konec provazu často tahají právě organizace občanského sektoru. 

Strategie návratu lidí bez domova do bydlení zdola 

Přístup zdola je nesen především iniciativami jednotlivých občanů, občanských sdružení, 

charitativních institucí, zařízení sociálních služeb a místní samosprávy. Ukazuje se, že právě tam, kde 

se daří těmto inciativám dlouhodobě spolupracovat, bývají úspěšně realizovány projekty 

s hmatatelnými pozitivními výsledky v návratech lidí bez domova do bydlení. Výčet bariér, s nimiž 

musejí zápolit, přesvědčuje o tom, že hlavním hybatelem pozitivních změn je právě občanské a 

politické uvědomění si odpovědnosti k těm, kterým osud nedopřál život v důstojnosti, kteří žijí ve 

stínu pozornosti stávajícího seskupení orgánů veřejné moci a správy. 

Dosavadní zkušenosti ukazují, že existuje několik bariér rozvoje této strategie: 

- omezení v prostoru – pokud se dostaví úspěch v jedné obci, může být tímto úspěchem 

paradoxně ohrožena, je-li v regionu osamocena a stane se přirozeným centrem zájmu dalších 

lidí bez domova; 

- omezení v čase – i úspěšným projektům hrozí zánik, přestanou-li je po volbách podporovat 

místní zastupitelé, vyschnou-li finanční prostředky od donorů nebo státu nebo je opustí klíčová 

osobnost či osobnosti, jejich spiritus agens; 

- omezení v zaměření – bezdomovectví je pouze jedním z projevů obecnějšího trendu sociální 

marginalizace a sociálního vyčleňování. Křehká struktura podpory a pomoci může být narušena 

selháním některého z dalších podpůrných pilířů řešení v oblasti finanční, ekonomické, sociální 

(například změna struktury a dostupnosti dávek státní sociální podpory), administrativněsprávní 

či politické. A naopak, návrat bezdomovců do bydlení může být skutečně úspěšný jen jako 

součást šířeji rozkročených veřejných politik, směřujících k tvorbě životních podmínek hodných 

důstojného života všech členů dané společnosti. 

Hlavním cílem přípravy a realizace konsensuální konference, s jejímiž výsledky se můžete seznámit 

ve třetí a čtvrté kapitole této publikace, bylo nalézání cest postupné destrukce bariér nepochopení 
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a někdy i nevůle směřující odzdola nahoru a odshora dolů a koncipování oběma stranami 

akceptovatelné a společně realizované strategie návratu lidí bez domova do bydlení. 
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shrnutí poznatků a výstupů za dosavadní dobu realizace 
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Stručné představení projektu 

Projekt, zkráceným názvem Podpora sociálního bydlení, je realizován za využití prostředků EU již od 

roku 2016 a měl by skončit v roce 2022.4 Charakter projektu je systémový, jeho základním výstupem 

tedy není přímá podpora klientů v bydlení, ale je to přenos dobré praxe v oblasti sociálního bydlení 

do ČR, podpora 16 spolupracujících obcí napříč ČR, příprava výzkumů, analýz, vzdělávání veřejnosti 

i sociálních pracovníků v problematice sociálního bydlení. 

Ač se může na první pohled zdát, že sociální bydlení řešilo projektem pouze 16 partnerských obcí 

(14 obcí a dvě městské části), tak na území těchto obcí žije dohromady více než 1,2 milionu obyvatel, 

což představuje 11,3 % populace celé České republiky. Všechny obce během tří let zaváděly a 

pilotovaly systémy sociálního bydlení, sepsaly lokální koncepce a implementovaly vhodné přístupy 

a metody sociální práce s klienty, vše si udržely i po konci projektu. Za dobu realizace bylo 

v partnerských obcích zabydleno 534 domácností v 463 bytech a naprostá většina si bydlení udržela 

(84% úspěšnost). Celkově bylo podpořeno 1 489 osob prostřednictvím sociální práce. 

                                                      
4 Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539 je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ESF.  

https://www.mpsv.cz/koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-cr-do-roku-2020
https://www.mpsv.cz/-/mpsv-aktivne-resi-problem-bezdomovectvi-a-pomaha
https://www.mpsv.cz/-/kolik-zije-v-cr-bezdomovcu-vyzkumny-ustav-prace-a-socialnich-veci-predstavil-zavery-rozsahleho-pruzkumu
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Zpr%C3%A1va+o+pln%C4%9Bn%C3%AD+Koncepce+prevence+a+%C5%99e%C5%A1en%C3%AD+bezdomovectv%C3%AD+v+%C4%8CR+do+roku+2020+za+rok+2018.pdf/b9236e72-1ceb-34cf-5bf4-9a4b0fb2ff50
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Zpr%C3%A1va+o+pln%C4%9Bn%C3%AD+Koncepce+prevence+a+%C5%99e%C5%A1en%C3%AD+bezdomovectv%C3%AD+v+%C4%8CR+do+roku+2020+za+rok+2018.pdf/b9236e72-1ceb-34cf-5bf4-9a4b0fb2ff50
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Ačkoliv projekty 16 obcí v roce 2021 všechny skončily, projekt MPSV poskytuje metodickou a 

informační podporu od roku 2019 dalším 13 projektům řešeným v rámci výzvy OPZ č. 108 Podpora 

programu Housing First. V projektech 5 obcí a 8 neziskových organizací bylo za dva roky realizace 

zabydleno dalších 531 osob v 200 bytech a pokračovat v tom budou až do roku 2022. 

Celý projekt byl podrobně evaluován týmem Ostravské univerzity (OSU). Evaluace se věnovala jak 

projektům spolupracujících obcí při zabydlování klientů, hodnocení systémového projektu 

samotného, i doporučením pro státní politiku v oblasti sociálního bydlení. Zevrubné evaluační 

zprávy o projektech obcí, klientech v sociálních bytech i dopadech poskytnutých bytů na jejich 

životní situaci apod. jsou k dispozici široké veřejnosti.5 

Více informací, včetně všech materiálů, metodik i analýz v plném znění, lze získat na webových 

stránkách projektu – socialnibydleni.mpsv.cz. 

Raison d'être – podrobnější průběh projektu 

Projekt Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend vznikl v roce 

2016 jako projekt k pilotnímu otestování sociálního bydlení v ČR, pro které byl tou dobou ze strany 

MPSV připravován zákon o sociálním bydlení. Příprava zákona byla turbulentní, ale bohužel 

v končícím volebním období nedošlo k jeho schválení v Poslanecké sněmovně. Nově však byla 

vládou přijata Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025, kde jsou vytyčeny základní 

principy fungování sociálního bydlení, zejména princip rovnosti a nediskriminace, princip solidarity, 

princip nesegregace a princip dobrovolnosti.6 

Za účelem otestování teoretických východisek obsažených v Koncepci byla navázána spolupráce 

s 16 obcemi napříč ČR (14 obcemi a 2 městskými částmi), které se ve svých vlastních projektech 

zavázaly vytvořit pod metodickým vedením projektu MPSV vlastní lokální systémy sociálního 

bydlení. 

Těmito obcemi byly: 

Brno Křižánky Pardubice Štětí 

Chomutov Most Plzeň Velké Hamry 

Jindřichův Hradec Ostrava Praha 7 Veselíčko 

Kadaň Otrokovice Praha 14 Vír 

 

                                                      
5 Evaluační zprávy jsou zveřejněny na webu projektu: - Výzkumná zpráva A – Vyhodnocení výsledků dosažených obcemi 

spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu a - Výzkumná zpráva C - Vyhodnocení dopadů, procesů 

a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich 

následná komparace 
6 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/2021_Evaluace2_Vzkumn_zprva_A_Dopady_SB_na_klienty_final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/2021_Evaluace2_Vzkumn_zprva_A_Dopady_SB_na_klienty_final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Evaluan_zprva_C_FIN.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Evaluan_zprva_C_FIN.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Evaluan_zprva_C_FIN.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
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Vzorek spolupracujících obcí tak zahrnoval geograficky i demograficky rozdílné zástupce od 

maličkých obcí I. typu s 380 obyvateli až po statutární města s 380 000 obyvateli – to znamená obce 

se sociálně vyloučenými lokalitami a vysokou mírou nezaměstnanosti, stejně jako ekonomicky 

rozvinuté regiony. Magistráty velkých měst s bytovým fondem v rukou samospráv městských částí, 

stejně jako městské části hlavního města, na jejichž území se naopak nacházejí byty vlastněné 

magistrátem. Podrobnější popis 16 obcí i jejich samostatných projektů financovaných z Operačního 

programu Zaměstnanost je k dispozici na webu projektu MPSV.7 

Co se týče samotného systémového projektu MPSV, průběh jeho realizace lze rozdělit do dvou 

hlavních fází, které od sebe však nebyly pevně odděleny a v mnoha ohledech se prolínaly. Hovoříme 

zde pouze o projektových aktivitách mimo podporu projektů housing first, které nadále probíhají a 

zaměřují se na specifickou oblast. 

V první fázi se projekt zaměřoval na zisk, přenos a adopci zahraniční dobré praxe. Během prvních 

dvou let projektu byl navázán kontakt se zahraničními poskytovateli sociálního bydlení a uskutečnilo 

se sedm zahraničních studijních cest, na kterých zástupci projektu a především všech 16 

spolupracujících obcí, přejímali dobrou praxi. Přenos dobré praxe byl symbolicky završen konferencí 

s účastí zástupců zahraničních partnerských organizací v listopadu 2018. 

Během této fáze projektu také vznikla Analýza FAWOS, Přehled systémů sociálního bydlení ve 

vybraných evropských zemích a jejich komparace, ale také studie Srovnání nákladů na bydlení 

v azylových domech a v bytech systému sociálního bydlení. 

První fáze projektu byla také charakteristická aktivnějším využíváním expertní skupiny – poradního 

uskupení poskytovatelů, akademiků a expertů na sociální bydlení, kteří v průběhu projektu 

poskytovali nedocenitelnou službu při diskusích o složitějších aspektech sociálního bydlení. Činnost 

této skupiny byla utlumena pandemií covidu-19, ale podepsalo se na ní i odkládání přípravy zákona 

o sociálním/dostupném bydlení, které přešlo po volbách v roce 2017 na ministerstvo pro místní 

rozvoj. Nicméně zástupci samospráv, neziskových organizací, státní správy i různorodých 

zastřešujících organizací či akademické sféry nadále komentují různá témata, která jsou v oblasti 

sociálního bydlení identifikována jako kontroverzní a přinášejí relevantní podněty. 

Druhá fáze projektu je charakteristická tvorbou metodických materiálů vycházejících ze zkušeností 

při zavádění lokálních systémů sociálního bydlení. Zatímco první fáze byla o základních znalostech a 

dobré praxi, ve druhé fázi jsou již poznatky adaptovány přímo na prostředí ČR, vznikají výzkumy a 

analýzy potřebné vzhledem ke specifikům prostředí. Nyní se dobrá praxe kompiluje a diseminuje. 

Nezanedbatelnou částí projektových výstupů jsou metodické materiály. Ať už se jedná o Metodiku 

pro zaměstnance Úřadu práce ČR související se systémem sociálního bydlení, Metodiku pro 

spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení, nebo obsáhlou Metodiku sociální 

práce v sociálním bydlení. Metodické materiály se staly nositeli hlavních myšlenek Koncepce 

sociálního bydlení ČR a na tento základní materiál se odkazují a pracují s vytyčenými základními 

principy. 

                                                      
7 Interaktivní mapa projektů 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/o-projektu/projekty-obci-a-interaktivni-mapa
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Šíření nabytých poznatků probíhalo a probíhá formou workshopů a pracovních setkání (později 

webinářů), i skrze pravidelně vydávaný Zpravodaj sociálního bydlení. Velkým počinem v oblasti 

šíření dobré praxe mezi pracovníky státní správy a samosprávy je projektem zřízený program 

vzdělávání, zaměřený na pracovníky ÚP ČR, obcí a neziskových organizací. Během roku 2021 bude 

proškoleno minimálně 500 sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách, kteří 

uplatní získané poznatky přímo ve své každodenní praxi. 

V souvislosti s vyhlášením výzvy OPZ č. 108 Podpora programu Housing First (Bydlení především)8 

byla v roce 2019 působnost projektu rozšířena o poskytování metodické a informační podpory i 

příjemcům této výzvy. Vznikla tak podpůrná struktura, která vychází ze zkušeností s podporou 

původních 16 obcí v rámci projektu a nadále rozvíjí úzkou spolupráci s dalšími aktéry. V rámci výzvy 

byly podpořeny projekty 13 řešitelů obecních, ale i z neziskového sektoru z celé ČR. Zavádí nové 

přístupy v sociální práci se specifickou cílovou skupinou, a především pilotují principy mezinárodně 

úspěšného přístupu housing first postavené na tom, že nejprve je poskytnut byt a až následně je 

s klientem řešeno vše další. 

Kontaktní centrum 

Součástí projektu Podpora sociálního bydlení je provoz Kontaktního centra (KC) jakožto jedné 

z klíčových aktivit. Pracovníci kontaktního centra si rozdělili zodpovědnost za jednotlivé partnerské 

obce a stali se tak přímým spojem mezi systémovým projektem a projekty obecními.  

V Kontaktním centru tak vznikl v rámci týmu uzel znalostí a vědomostí, které tak mohly proudit mezi 

jednotlivými obcemi a dařilo se tak efektivně přenášet dobrou praxi a lekce z realizace. Při 

evaluacích projektu se potvrdilo, že práce kontaktního centra byla obcemi vnímána jako 

nedocenitelná. Ať už se jednalo o přenos dobré praxe, poskytování vzorů a návodů, či podporu 

lokálních politiků při obhajování konceptu sociálního bydlení před lokální politickou opozicí. 

Obzvláštně přínosná byla spolupráce Kontaktního centra s obcemi, které neměly dřívější zkušenosti 

se sociálním bydlením. Díky propojování obcí na společných tematických setkáních v Praze 

organizovaných Kontaktním centrem došlo k nedocenitelnému přenosu konkrétních zkušeností 

mezi pracovníky z jednotlivých obcí, kteří si vyměňovali jak pozitivní, tak negativní zkušenosti 

z každodenní práce. 

Kontaktní centrum projektu se však nevěnuje výlučně spolupráci s partnerskými obcemi – je 

otevřeno dotazům dalších poskytovatelů, médií i veřejnosti. Další činnosti zahrnují poskytování 

osobních konzultací a asistence, ať již občanům, či zástupcům obcí, které zavádějí své vlastní 

systémy sociálního bydlení. Nabízí pomoc i realizátorům z výzev na sociální bydlení operačního 

programu IROP nebo Výstavba pro obce. 

Od spuštění provozu v roce 2017 poskytlo KC přes 800 telefonických konzultací, odpovědělo na více 

než 500 e-mailových dotazů a pravidelně provádělo i osobní konzultace. Tým kontaktního centra 

                                                      
8 Podpora programu Housing First (Bydlení především) 

https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
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tak ve své roli uzlu dobré praxe z jednotlivých obcí zprostředkovává zkušenosti přímo, navzdory 

tomu, že samo nedisponuje žádnými byty. 

Analýzy a metodiky 

Projekt Podpora sociálního bydlení zaštiťoval vznik řady analytických a metodických materiálů. 

Počáteční období projektu je charakteristické vznikem materiálů zkoumajících zahraniční praxi a 

mapujících situaci v ČR. Později se získaná dobrá praxe a zkušenosti přetvářely do metodických 

materiálů a specifických analýz vzniklých na základě identifikovaných potřeb. Následuje krátký 

přehled vybraných materiálů, které jsou v plném znění volně dostupné na webových stránkách 

projektu socialnibydleni.mpsv.cz.9 

Metodika sociální práce v sociálním bydlení10 

Cílem Metodiky je poskytnout sociálním pracovníkům na obecních úřadech, v sociálních a dalších 

institucích, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních 

témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají. Pro lepší přehlednost je Metodika rozdělena 

do několika brožur, z nichž každá se věnuje jednotlivým okruhům témat. Na její přípravě 

spolupracovala celá řada autorů, kteří mají expertní zkušenosti z mnohaleté odborné, a především 

terénní praxe. 

První sešit Úvod do tématu – sociální práce v sociálním bydlení obsahuje základní charakteristiky 

sociální práce, dále obsáhlou kapitolu o sociálním bydlení v Koncepci sociálního bydlení ČR 2015–

2025, která tvoří základní ideový a terminologický rámec celé této metodiky. Druhý sešit Proces 

sociální práce s klientem v sociálním bydlení se v úvodní kapitole zaměřuje na prevenci ztráty 

bydlení, protože její správné systémové nastavení může významně snížit počty domácností, které 

by se ocitly v bytové nouzi. Třetí sešit Nejčastější oblasti podpory klientů v sociálním bydlení se 

zaměřuje na: vedení domácnosti (tedy činnosti jako běžná údržba, úklid); door management; 

finanční gramotnost a hospodaření s penězi; hygienu, zdraví a výživu; podporu při budování režimu 

dne a další témata. Čtvrtý sešit Specifika práce s vybranými cílovými skupinami sociálního bydlení se 

věnuje mladým lidem po odchodu z náhradní rodinné a ústavní péče, lidem bez domova se 

specifickým zaměřením na lidi mezi ulicí, azylovým domem a ubytovnou, lidem se zdravotním 

postižením, lidem s duševním onemocněním a duální diagnózou a seniorům. Pátý sešit Vybrané 

situace často řešené v sociálním bydlení představují konkrétní náměty pro řešení problematických 

situací, které mohou při spolupráci s klienty v sociálním bydlení nastat, resp. jimž budou sociální 

pracovníci čelit. Šestý sešit Přílohy má čtyři části, které se věnují kritériím pro přidělování sociálních 

obecních bytů, typologii bezdomovství ETHOS, legislativnímu ukotvení bydlení v národních a 

mezinárodních dokumentech. Součástí je i návrh struktury lokální koncepce sociálního bydlení.  

                                                      
9 Analýzy a výzkumy týkající se sociálního bydlení a souvisejících témat 
10 Metodika sociální práce v sociálním bydlení 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/analyzy-cz
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_soci%C3%A1ln%C3%AD_pr%C3%A1ce_v_soci%C3%A1ln%C3%ADm_bydlen%C3%AD.pdf
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Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení11 

Cílem tohoto textu není pouze seznámit čtenáře s orgány veřejné správy a dalšími aktéry bytové 

politiky a poskytování sociálního bydlení, ale především zdůraznit přínosy a význam účinné 

spolupráce těchto aktérů jako efektivní řešení bytové problematiky občanů. Metodika vychází 

z předpokladu, že jedním z hlavních aktérů poskytujících sociální bydlení je obec a sociální pracovník 

obce je hlavním koordinátorem při poskytování podpory v sociálním bydlení na místní úrovni. Při 

psaní této metodiky jsme vycházeli z již existující „dobré praxe“ spolupracujících obcí s projektem 

MPSV a dalších. 

Metodika Nevyhovující bydlení a možnosti jeho řešení12 

Tento text vznikl ve snaze poskytnout expertům z oblasti sociálního bydlení a zástupcům obcí 

rámcové informace a vodítka pro řešení problematiky nevyhovujícího bydlení lidí v bytové nouzi 

s důrazem na provázanost mezi sociální a bytovou politikou. Metodika se kromě možností řešení 

nevyhovujícího bydlení zaměřuje na popis prevence ztráty bydlení, sociálního bydlení a sociální 

práce v bydlení. Konkrétně se soustředí na tři problémové okruhy – na bydlení a jeho vztah 

k sociálním dávkám, na technické a hygienické standardy bytů či budov určených k bydlení 

a na problematiku spolupráce v rámci lokálních politik bydlení v obcích. Materiál byl vytvořen na 

základě dotazů zástupců obcí, neziskových organizací a občanů, kteří se obrátili na projekt Podpora 

sociálního bydlení prostřednictvím Kontaktního centra projektu. 

Metodika pro zaměstnance Úřadu práce ČR související se systémem sociálního bydlení13 

Materiál vznikl v rámci projektu Podpora sociálního bydlení a slouží pro všechny zaměstnance ÚP 

ČR ve snaze poskytnout informace o sociálním bydlení s cílem sociálního začleňování a řešení 

nepříznivé sociální situace občanů, která se projevuje zejména v oblasti bydlení. Mimo jiné se 

věnuje poskytování informací klientům, dávkám v oblasti bydlení včetně mimořádné okamžité 

pomoci, nákladům na bydlení a v neposlední řadě sociálnímu šetření.  

Metodika Sociální bydlení – příprava projektů 

Smyslem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné 

správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení 

pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to 

především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení. 

Obce mají možnost seznámit se s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby 

sociálního bydlení na svém území. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního 

konceptu staveb a jejich stavebního programu. 

 

                                                      
11 Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení 
12 Metodika Nevyhovující bydlení a možnosti jeho řešení 
13 Metodika pro zaměstnance Úřadu práce ČR související se systémem sociálního bydlení 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_pro_spoluprci_orgn_veejn_sprvy.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_Nevyhovujiciho_bydleni_A4_final.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_pro_zamestnance_UP_CR.pdf
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Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR14 

Cílem týmu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bylo prostřednictvím analýz realizovat pilotní 

ověření „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“, určit lokality rezidenční segregace a 

doporučit lokality vhodné pro umístnění sociálního bydlení v deseti obcích ČR specifikovaných MPSV 

ČR.  

Identifikace lokalit rezidenční segregace postupuje ve třech základních krocích. Prvním je 

identifikace sociálních skupin v nerovném postavení. Druhým krokem je identifikace lokalit 

koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení, a to při kombinovaném využití statistických 

dat a informací o percepci (rozhovorů) a reprezentaci (z tisku) lokalit koncentrace. Třetím krokem 

je vyhodnocení lokalit koncentrace z hlediska segregace, tj. zjištění, zda je obyvatelstvo, které žije v 

lokalitách koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení, segregováno. Pro identifikaci lokalit 

koncentrace a znaků segregace jsou využívány analýza statistických dat, analýza reprezentací 

segregace v médiích a dalších zdrojích a analýza percepce segregace, a to při využití rozhovorů s 

klíčovými informátory. Existence segregace je ověřována prostřednictvím terénního šetření v 

identifikovaných lokalitách koncentrace. Na základě výše uvedených podkladů je provedeno 

souhrnné hodnocení lokalit segregace a lokalit vhodných pro pořízení sociálního bydlení. 

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení15 

Výzkum probíhal formou dvou dílčích výzkumů. Jednak skrze kvalitativní výzkum formou fokusní 

skupiny s poskytovateli sociálního bydlení a tří fokusních skupin s veřejností zahrnujících také osoby 

žijící v sousedství sociálního bydlení, jednak realizací kvantitativního výzkumu na vzorku nejméně 1 

000 obyvatel reprezentujících populaci Česka navýšeného o min. 200 respondentů, kteří žijí v 

sousedství sociálního bydlení. Výstupem obou výzkumů je pak tato výzkumná zpráva, propojující 

zjištění z kvalitativního a kvantitativního výzkumu a doporučení pro tvorbu, realizaci a komunikaci 

politik sociálního bydlení na místní úrovni. 

Výsledky výzkumů ukazují, že 85 % občanů podporuje vznik zákona, který by se zaměřoval na oblast 

sociálního bydlení, vyšší míra podpory (92 %) je dokonce u těch respondentů, kteří mají nějakou 

osobní zkušenost s obyvateli sociálních bytů, než u těch, kteří uvedli, že s ním osobní zkušenost 

nemají. Celkem 93 % respondentů si myslí, že zřizování sociálních bytů je potřebné, a 79 % 

dotázaných je přesvědčeno, že by sociálních bytů mělo být více než nyní (dvě pětiny v této 

souvislosti uvedly, že by přímo v jejich čtvrti mělo být více sociálních bytů, než je nyní). 

Co se vnímání sociálního bydlení týče, tak s tímto pojmem se setkala většina respondentů, ale velká 

část respondentů si jej nesprávně spojuje např. s bydlením v ubytovnách, azylových domech či v 

sociálně vyloučených lokalitách. V otázce tolerance sociálního bydlení se projevuje syndrom tzv. 

NIMBY, kdy by respondenti neakceptovali sociální byt v jejich sousedství, akceptovali by ho však na 

okraji obce či v sousední obci. Sociální bydlení ve svém okolí by respondenti akceptovali za 

předpokladu splnění určitých požadavků (dohled policie, instalace kamerového systému, zlepšení 

                                                      
14 Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR (krácená verze)  
15 Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Pilotn-oven-Metodiky-identifikace-lokalit-rezidenn-segregace-vobcch-R.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/MPSV_2019_Vzkum_sousedskch_vztah_a_postoj_k_SB_veejnost_final.pdf
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služeb, infrastruktury…). Navzdory tomu nicméně převaha respondentů vnímá sociální bydlení jako 

pozitivní počin a pouze 12 % jej striktně odmítá.  

Srovnání nákladů na bydlení v azylových domech a v bytech systému sociálního bydlení16 

Analýza srovnává nákladovost bydlení v azylových domech a v bytech systému sociálního bydlení. 

Cílem této analýzy je poskytnutí srovnatelných ukazatelů nákladnosti bydlení v azylovém domě a v 

bytě začleněném do systému sociálního bydlení. Výpočet nákladů na bydlení vychází v případě 

azylových domů z údajů o jejich hospodaření v roce 2016, náklady na sociální bydlení jsou 

odhadovány na základě vyčíslení tzv. ekonomického nájemného v závěrečné zprávě RIA k zákonu o 

sociálním bydlení o příspěvku na bydlení. 

Analýza přinesla velmi zásadní informaci, že náklady na osobu žijící v sociálním bytě jsou výrazně 

nižší než náklady na pobyt v azylovém domě. V případě, kdy přijímáme expertní odhad potřebnosti 

sociální práce pro klienty sociálního bydlení, dosahují náklady na bydlení v sociálním bytě jen 47 % 

nákladů na bydlení v azylovém domě. I při konzervativním scénáři započítání hodnoty služeb 

sociálního pracovníka, který by za klienty sociálního bydlení docházel a poskytoval jim služby ve 

stejném objemu, v jakém se jich dostává klientům azylových domů, jsou náklady na sociální bydlení 

na úrovni pouze 53 % nákladů na azylové domy. 

Výsledkem jsou odhadnuté průměrné náklady na bydlení jedné osoby na den a rok. Je nutné 

zdůraznit, že výsledné průměrné náklady zahrnují jen přímé náklady bydlení a sociální práce. Systém 

sociálního bydlení může přinášet další pozitivní nepřímé dopady, jejichž kvantifikace je obtížná a jde 

nad rámec této analýzy. K těmto nepřímým dopadům sociálního bydlení můžeme řadit vyšší 

pravděpodobnost hospodářského začlenění klientů, prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti a 

bezdomovectví či pozitivní dopad na zdravotní stav klientů a školní výsledky dětí. 

Analýza FAWOS17 

Cílem analýzy je popsat systém FAWOS (Fachstelle für Wohnungssicherung), představit dopady 

systému, identifikovat odlišnosti a jejich charakter mezi Vídní a ČR a určit oblasti, ke kterým je nutné 

získat stanovisko z hlediska realizace obdobného systému v ČR, a navrhnout doporučení. 

Struktura bytového fondu ve Vídni není srovnatelná s žádnou jinou spolkovou zemí Rakouska. 

Obyvatelé a obyvatelky Vídně bydlí povětšinou v nájemních bytech (z více než 75 %), přičemž město 

Vídeň je hlavním pronajímatelem.  

Analýza se věnuje popisu systému FAWOS, tendencím v jeho využívání a popisuje doprovodné 

prostředky (sociální centra, poradny pro dlužníky atd.), které pomáhají nájemníkům řešit případné 

problémy. 

 

                                                      
16 Srovnání nákladů na bydlení v azylových domech a v bytech systému sociálního bydlení 

17 Analýza FAWOS 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Anal%C3%BDza_n%C3%A1klady_AD_versus_SB_final.pdf
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Analza-FAWOS.pdf
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Přehled systémů sociálního bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich komparace18 

Účelem přehledu je podpořit přenos dobré praxe a posílení kompetencí jak při tvorbě sociálně-

bytové politiky, tak v poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb. Tato práce ve své první 

části obsahuje přehled systémů sociálního bydlení v pěti evropských zemích: ve Francii, v Německu, 

v Irsku, ve Španělsku a na Slovensku. 

Na základě dostupných studií, odborných článků, monografií a další literatury byla provedena 

rešerše a následně zpracován popis definic a ukotvení sociálního bydlení v základních dokumentech 

v té které zemi, struktury a fungování systému sociálního bydlení, cílové skupiny a přidělování 

sociálního bydlení, poskytování a managementu (včetně sociálního managementu, tedy práce s 

nájemníky) a financování sociálního bydlení. V neposlední řadě se text dotýká i sociálního bydlení v 

kontextu společenského klimatu ve zkoumaných státech. 

Ve druhé části přehledu byly systémy sociálního bydlení vzájemně komparovány z pohledu pěti 

základních, zároveň však do jisté míry srovnatelných kritérií: politiky sociálního bydlení, legislativy, 

cílové skupiny, poskytovatelů a financování. 

Evaluace projektu 

Celý projekt Podpora sociálního bydlení byl průběžně evaluován. Evaluace realizovaná Ostravskou 

univerzitou jednak poskytovala zpětnou vazbu v průběhu projektu, jednak zajišťuje vznik ucelených 

souborů poznatků pro budoucí využití a je důležitým výstupem pro dlouhodobý přínos projektu. 

Stejně jako výzkumné a metodické materiály jsou i plné evaluační zprávy určené pro odbornou 

veřejnost k dispozici na socialnibydleni.mpsv.cz.  

Evaluace projektu je rozdělena do čtyř tematických výzkumných zpráv zaměřených na vyhodnocení 

jednotlivých aspektů projektu, z nichž zprávy A, B a C jsou dostupné široké veřejnosti na webu 

projektu. 

Výzkumná zpráva A: Vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u 

podpořených klientů v rámci projektu 

Zpráva A vyhodnocuje výsledky jednotlivých lokálních systémů sociálního bydlení, vybudovaných ve 

spolupráci se systémovým projektem MPSV. Hlavním cílem evaluační zprávy je vyhodnotit dopady 

sociálního bydlení a sociální práce na životní situaci jejich uživatelů. Data o zabydlených 

domácnostech byla statisticky analyzována za účelem zjištění změny životní situace před 

nastěhováním do projektu, při nastěhování do projektu a po 12 měsících pobytu v sociálním bydlení. 

Z úspěšně spárovaných dotazníků (cca třetina celkového počtu) vyplývá, že v projektu po jednom 

roce pokračovalo (udrželo si bydlení) 97 % respondentů. Pocit jistoty bydlení (ve smyslu vnímané 

možnosti domácnosti zůstat ve stávajícím bydlení) vzrostl o 17 procentních bodů. U některých 

cílových skupin přitom došlo až ke dvojnásobnému zvýšení jistoty bydlení; jako např. u těch, kteří 

se stěhovali v posledních pěti letech pětkrát a vícekrát, nebo u osob, které čelí diskriminaci na trhu 

                                                      
18 Přehled systémů sociálního bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich komparace 

http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Analyzy/Prehled_systemu_socialniho_bydleni.pdf
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s bydlením. U uživatelů sociálního bydlení vzrostla i celková spokojenost se sousedstvím, konkrétně 

došlo ke zvýšení pocitu bezpečí v okolí bydliště po setmění (o 15 p. b.) a snížení zkušenosti s užíváním 

drog v místě bydliště (o 16 p. b.) a s vloupáním (o 7 p. b.). 

Poklesy v oblasti využívání zdravotnických služeb nastaly u cílové skupiny osob přežívajících venku, 

v ubytovnách nebo sociálních službách, osob se zdravotním postižením, osob z ubytoven a osob, 

které byly bez domova dlouhodobě anebo cyklicky.  

Oproti očekáváním se ukázalo, že sociální bydlení má tedy významný vliv na osamostatnění se od 

odborné pomoci v oblasti sociální práce a sociálních služeb v rámci strategií řešení nepříznivých 

životních situací a že poskytnutí sociálního bydlení vede v čase k celkovému snížení potřeby sociální 

práce, což může vyúsťovat v silné ekonomické dopady sociálního bydlení v podobě úspory za 

poskytování sociální práce. Nelze však zapomínat na to, že díky depistáži je zapotřebí identifikovat 

další potřebné, kteří nyní přežívají bez potřebné sociální práce. 

Změny v životní situaci dětí v sociálním bydlení byly také markantní. Nejvýznamnějšími změnami, 

které u dětí nastaly, bylo zlepšení jejich podpůrné sociální sítě (n = 59), které se projevilo nárůstem 

počtu návštěv kamarádů v domácnosti o 15 p. b., poklesem špatného soustředění při učení o 16 p. 

b. a navýšením empatického chování u dětí o 14 p. b. 

Výzkumná zpráva B: Vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení 

pro MPSV 

Tato zpráva se zaměřuje na vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace 

doporučení pro MPSV, příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím 

systémových projektů. 

Obecně lze říci, že obce zapojené i nezapojené do projektu hodnotily v dlouhodobém měřítku (v 

souladu s předchozími evaluačními výstupy) za nejpřínosnější takové aktivity, kde jim byl vytvořen 

co největší prostor pro sdílení dobrých i špatných zkušeností z praxe sociálního bydlení, a aktivity, 

kde jim byly poskytnuty vědomosti a zkušenosti, které mohly posléze přímo uplatnit v praxi (ať už 

se jednalo o zahraniční cesty v případě zapojených obcí, workshopy, nebo poskytnutí konkrétní 

konzultační či metodické činnosti ze strany Kontaktního centra). Pozitivně byly rovněž hodnoceny 

zejména ty činnosti, na kterých se mohly obce samy aktivně podílet. Obce rovněž oceňovaly 

poskytnutou koncepční, metodickou a informační činnost, a to především v rámci vytvářeného 

lokálního systému sociálního bydlení a zpětné vazby k jeho fungování.  

Na základě sbíraných a vyhodnocených údajů je zřejmé, že poskytování podpory ze strany 

systémového projektu, a to jak zapojeným obcím, tak dalším zainteresovaným subjektům 

podporuje sociální bydlení v České republice v celé šíři s ním spojených aktivit. Z výpovědí obcí je 

zjevné, že by i do budoucna uvítaly systémové projekty směřující k metodické podpoře sociálního 

bydlení. 

Výzkumná zpráva C: Vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení 

Výzkumná zpráva C se věnuje vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálních 

bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následné komparaci. 
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Ve 14 obcích a dvou pražských městských částech se díky projektu MPSV vytvořily lokální koncepce 

sociálního bydlení (včetně souvisejících analytických a metodických dokumentů) a byly zabydlovány 

domácnosti v bytové nouzi. Pro 11 % obyvatel ČR tak vznikly místní systémy sociálního bydlení, které 

je velmi důležité dále personálně a kapacitně rozvíjet. Celkem bylo zabydleno do sociálních bytů 437 

domácností – z toho 72 domácností sociální byt opustilo (16 %). Úspěšnost udržení si bydlení byla 

84 %. Sociální bydlení se v jednotlivých obcích odehrávalo převážně v rámci obecního bytového 

fondu. Byty a jejich dostupnost a využitelnost pro sociální bydlení představují při vytváření 

sociálního bydlení důležitý faktor.  

Obcemi byla akcentována potřeba budování kapacit sociálního bydlení a potřeba využitelných 

investičních programů. Ve vztahu k udržení a rozvoji sociálního bydlení bylo jako zcela zásadní 

zdůrazňováno potřebné zajištění dostatečného a dlouhodobého financování sociální práce na 

obcích pro domácnosti v sociálním bydlení ze strany státu. 

Výzkumná zpráva D: Doporučení pro státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení 

Tato výzkumná zpráva pro účely MPSV formuluje doporučení pro další postup a implementaci státní 

politiky v oblasti sociálního bydlení. Jedná se o syntézu poznatků z předchozích evaluačních zpráv 

na základě které jsou formulovány závěry a doporučení. Zpráva je členěna tematicky podle okruhů, 

kterým se doporučení věnují a podle nichž bude MPSV pokračovat v implementaci sociálního 

bydlení v ČR na systémové úrovni. 
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3 DÍLČÍ PERSPEKTIVY: IDENTIFIKACE BARIÉR A MOŽNOSTÍ JEJICH 

PŘEKONÁVÁNÍ 

Jednání konsensuální konference probíhalo také paralelně ve čtyřech skupinách. Rozčlenili jsme je 

podle specifických oblastí a problematik, v nichž se řeší návrat lidí bez domova do bydlení 

následujícím způsobem: 

- centrální státní správa; 

- kraje a obce; 

- neziskové organizace; 

- prevence a širší kontext. 

Následují studie, které byly v těchto skupinách předneseny a diskutovány. 

3.1 Centrální státní správa 

Hlavní překážky realizace politik podporujících efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení 

a hledání možností, jak je překonávat, se odehrávají: 

- v rámci, kterou pro tuto politiku vytváří sama státní správa;  

- ve spolupráci příslušných orgánů státní správy;  

- v nabídkách pro orgány krajské a místní samosprávy; 

- v nabídkách pro uplatnění nestátního neziskového sektoru. 

Diskuse ke zdrojům řešení na centrální úrovni se soustředila na politickou podporu dané politiky, na 

její programový a právní rámec, na spolupráci centrálních orgánů státní správy a na financování. 

Následuje souhrnné doporučení vypracované autory studií a dalšími účastníky, prezentované jejím 

mluvčím a autorem jedné z předložených studií Janem Sládkem na závěr konání konsensuální 

konference. 

Překonávání bariér na centrální úrovni státní správy 

Problém: Na horizontální i vertikální úrovni existují v oblasti bydlení bariéry. V organizační rovině je 

to roztříštěnost agendy a odpovědnosti. Horizontální úroveň reprezentuje rozložení agendy bydlení 

mezi několik ministerstev. Vertikální úroveň reprezentuje rozdělení agendy mezi vládu (centrální 

úroveň), kraje a obce. 

Teze: Je třeba více propojování a integrace. Není to pouze komunikační problém, je to problém 

organizační struktury, kde neexistuje jedno místo, které by agendu koordinovalo. Bylo vstupním 

bodem pro každého, kdo chce v agendě bydlení na politické úrovni něco změnit. Přidanou hodnotou 

je také koordinace již existujícího. 

Řešení: Je třeba zřídit funkci koordinátora bydlení při vládě ČR. Toto místo by propojovalo agendy 

napříč vládou a státní/veřejnou správou (centrum, kraje, obce). Bylo by také jednotným místem pro 

komunikaci agendy a styk s odbornou i laickou veřejností. Tato instituce je inspirována charakterem 
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a pravidly fungování Národní rozpočtové rady, popř. tematickými radami vlády pod ÚV ČR. Otázkou 

je, jak moc má být koordinátor orgánem exekutivním, či poradním. Za ideální považujeme také 

vytvoření legislativního rámce pro fungování tohoto orgánu. 

Podpora výzkumu, edukace a lobbingu 

Problém: Téma bezdomovectví, ale i části tematiky bydlení nejsou v ČR stále správně pochopeny, 

respektive někdy jsou i stigmatizovány. A tak třeba téma bezdomovectví je bráno především z 

hlediska bezpečnostních rizik. Není to jen problém medializace, je to problém neznalosti různých 

aktérů v oblasti bydlení.  

Teze: Na všech úrovních, především těch politických, je dobré nabídnout odborný pohled na věc. 

Decision makeři v oblasti bydlení by měli mít možnost obrátit se na odbornou veřejnost a téma s ní 

diskutovat. 

Řešení: Vznik Centra pro otázky bydlení. Organizace spojuje odborníky a decision makery. Je zčásti 

zaměřena také na aplikovaný výzkum. Reprezentuje kontinuitu know-how, je hlavním zdrojem 

informací o situaci v oblasti bydlení a také se podílí na formulaci návrhů politik bydlení na všech 

úrovních. Toto centrum by mělo vzniknout v rámci státní správy, třeba na úrovni institutů při 

ministerstvu či ministerstev. 

Diverzifikace implementace postupů a strategií 

Problém: V ČR se vede debata o povaze a definici cílové skupiny pro oblast podpory v bydlení. 

Reprezentuje ji debata o tom, zda se máme zaměřit spíše na sociální bydlení pro skupiny v akutní 

krizi, či na dostupné bydlení pro širší skupiny společnosti, které jsou ohroženy ztrátou kvalitního 

bydlení nebo jej nemohou získat. Tato diskuse je rámcem úvah, ale její složitost a šíře témat (od 

zajištění sociálních a zdravotních služeb jednotlivcům přes otázky regulace výstavby a vztahu státu 

a developerů až po téma regulace hypotečních bank) spíše blokuje cestu k řešením. 

Teze: Namísto diskuse nad pojmy přijměme různost situací domácností a jedinců v oblasti bydlení. 

A podle toho navrhujme strategie a nástroje řešení těchto situací. Sociální bydlení a dostupné 

bydlení koexistují spolu, každá oblast však má svoje cesty řešení a institucionální uspořádání.  

Řešení: Navrhujeme jiné postupy pro sociální bydlení a jiné pro dostupné. Modelovým příkladem 

může být to, že problematika dostupného bydlení je organizována především na státní úrovni, 

zatímco problematika sociálního bydlení především na úrovni obcí – s nějakým státem definovaným 

minimálním standardem. Dostupné bydlení nemusí být vázáno na sociální práci, sociální bydlení 

většinou ano. Toto je třeba vtělit do relevantních dokumentů, ale hlavně do myšlení decision 

makerů. 

Překonávání bariér na místní úrovni 

Problém: Při praxi politik ukončování bezdomovectví se ukázalo několik menších „zádrhelů“ na 

úrovni obcí. Tři jsou hodny pozornosti, neboť změna v nich není závislá na velkých strategiích, ale 

nese jasné výsledky s dobrými dopady na řešenou problematiku. 
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Teze: Jako příklad pozitivních změn v mikromanagementu na úrovni obcí jsme zvolili tři nástroje 

integrace v oblasti ukončování bezdomovectví: 

(1) Formulace standardu v oblasti poskytování jednorázových okamžitých dávek za účelem 

udržení bydlení – MOP je jedním z takových nástrojů, vznikat mohou i jiné. 

(2) Propojení zdravotní a sociální problematiky v hodnocení domácností a jedinců v situaci krize 

bydlení 

(3)  Organizační a personální spojení sociálních a majetkových odborů na úrovni obcí 

Řešení: 

(1) Připravit ve spolupráci s ÚP metodický pokyn pro poskytování jednorázových okamžitých 

dávek za účelem udržení bydlení (MOP a případně jiné formy) – tak, aby rozhodnutí ÚP v této 

oblasti bylo více předvídatelné a zároveň neleželo zcela ve vakuu na bedrech konkrétních 

pracovníků ÚP. Metodika by měla být oporou pro obě strany, ale i obec. 

(2) Podílet se na pilotních case studies hodnocení domácností s ohledem na propojení 

sociálních a zdravotních kritérií. Tak by nemělo dojít k tomu, že relevantní zdravotní rizika 

(především ta skryté povahy – závislosti, psychická onemocnění, ...) budou při strategii řešení 

domácnosti či jedince v krizi opomenuta. 

(3) Vypracovat metodiku, která umožní obcím provést organizační změnu propojení odborů 

majetku a sociálních věcí. To může mít různé podoby, ale jeden cíl: aby nedocházelo buď k 

nevědomosti (dluhy zná jeden odbor, nezná druhý), nebo dokonce ke konfliktům (jeden odbor chce 

domácnost vystěhovat, druhý bojuje proti). 

3.1.1 Reflexe postupu současných centrálních úřadů při řešení návratu lidí bez domova 

do bydlení 

Jan Sládek 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociologie 

 

Paradigma centrálního přístupu vs. lokální řešení 

I když je zjevné, že problematika lidí bez domova je ze své podstaty lokální, nelze rezignovat na 

centrální přístupy k jejímu řešení. Může to vypadat jako triviální tvrzení, ale právě v podmínkách 

současné ČR je toto v konfliktu s jevem popsaným jako fragmentarizace governance.  

Zejména v přístupu k obcím je trajektorie ČR zcela zjevně nastavena k rostoucí decentralizaci. Toho 

příkladem je i krajská struktura. Tedy, stát řešení některých problémů decentralizuje. S ohledem 

na problematiku lidí bez domova je tento přístup rozporný na několika rovinách. Radikální 

decentralizace v kontextu některých jiných rozhodnutí státu není správnou strategií.  
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A to i kdyby bylo možné zkoumanou problematiku opravdu lokalizovat na úroveň obce. Což nejde, 

protože strategie jedné obce má často přímý dopad na život obcí okolních. Například zavedení tzv. 

bezdoplatkových zón hrozí tím, že ad hoc řešení v jedné obci přesune problém do obcí okolních.  

Jsou však i jiné důvody, proč nelze pokračovat ve strategii, kdy problematika lidí bez domova není 

systematicky centrálně řešena. Jmenujme dva hlavní.  

Zaprvé: Současné financování podpory bydlení je centralizováno, a to zcela neadekvátně tomu, jak 

je problematika lokální. Obce tak vlastně proti sobě soutěží o stejný balík peněz, a navíc centrum 

nemá vždy jasno, jak vlastně peníze v lokálních řešeních fungují. Tak dochází k tomu, že pravidla 

financování nastavená v centru mají neblahé dopady v lokalitách. Příkladem je celá diskuse o 

udržitelnosti bytů postavených z veřejné podpory. Už sama diskuse může vyvolat spekulace. Přitom 

nastavení udržitelnosti podporovaného bydlení, tedy naprosto konkrétně to, zda byt bude 

v dotovaném nájemném 5, 7, 15, 20 či 30 let, má dopady na rozpočet obcí a vlastně celý jejich bytový 

fond. I z toho důvodu by bylo dobré finanční toky na podporu bydlení decentralizovat. 

Zadruhé: Nefinanční podmínky nastavené v centru mají neblahé dopady v lokalitách. Zde může 

být vhodným příkladem špatné zkušenosti nastavení cílových skupin. Každá lokalita má pestré cílové 

skupiny a velmi těžko se centrálně nastaví tzv. one size fits all přístup. 

Tedy nejde pouze o komunikační problém, jde – jak ukazuji níže ve studii – o záležitost spjatou 

s celou logikou věci. Takže ať se buď důsledně decentralizuje, anebo se důsledně centralizuje. Není 

dobré centralizovat toky peněz a zároveň decentralizovat řešení. Na úrovni paradigmatu je tedy už 

sám poměr centralizace/decentralizace problémem.  

Při současném postupu centrálních úřadů (viz níže) a vzhledem k charakteru problému bych se klonil 

k decentralizaci. Naskýtá se otázka, proč je například celá struktura krajů vlastně mimo veškerou 

problematiku bydlení. Přitom třeba v zemích EU existují s touto agendou organizace a instituce 

regionální úrovně. Vzhledem k dynamice rozšiřování sídel v ČR a de facto tvorbě metropolitních 

oblastí a miniregionů by dávalo smysl. 

Reflexe postupu vlády ČR 

V očích obcí a relevantních skupin vláda ČR v problematice bydlení nepostupuje zrovna strategicky. 

I proto se zde tlačí na decentralizaci – obce po všech zkušenostech často říkají, ať je to vláda raději 

nechá vyřešit samotné. Odtud pak plynou úvahy o tzv. bezdoplatkových zónách, pokusy o 

decentralizaci výplaty různých typů sociálních podpor. Tyto dva příklady považuji za mimořádně 

nešťastné. Dávám je do reflexe jako příklad toho, že by vláda ČR neměla nikdy rezignovat na 

centrální řešení. 

Z hlediska vlády je agenda bydlení obecně už teď vlivem polistopadového vývoje rozdělena ne zcela 

logicky. A tak podporu poptávky bydlení má pod sebou z největší části MPSV, podporu nabídky 

bydlení zase MMR. V rámci reflexe nabízím úvahu, že to celé nefunguje dobře i proto, že často jsou 

tato ministerstva obsazena členy různých stran vládních koalic. Tedy že nad problémy věcnými ční 

také často problémy politické.  



36 
 

Dalším bodem vlády ČR, kde se část řešení problematiky koncentruje, je ASZ. Jejím hlavním 

problémem je podle mého názoru (autor v letech 2016–2018 s ASZ spolupracoval) to, že je celá 

založena a financována jako projekt. Projekty a projektová řízení se ukazují jako vhodné pro zcela 

jiný typ problematiky a vládnutí. Pro srovnání – základní školy také nemáme jako projekty. 

Základním parametrem projektu je jeho dočasnost – na to jsou nastaveny finance, řízení, ale vlastně 

i strategie. Ovšem problém, který řeší ASZ již ze své podstaty, bohužel není dočasný. 

Dalším, poněkud opomíjeným bodem podpory bydlení je MŽP. Důvod je jasný a v řadě evropských 

zemí se již podle toho jedná. Tím důvodem je prostý fakt, že náklady na bydlení jsou – dlužno říci 

někdy velmi dynamicky – tvořeny právě náklady na energie. Ty se při dobré politice a dobře 

nastavených podporách daří snižovat. Tím se plošně zvyšuje dostupnost bydlení. Příklady takto 

zaměřených politik v ČR zatím spíše absentují. 

Z hlediska vlády by bylo vhodné sjednotit agendu sociálního bydlení a jasně určit role jednotlivých 

aktérů, jejich vztahy a kompetence. Není podle mého názoru žádoucí, že současný stav vede k tomu, 

kdy parametry sociálního bydlení (například desegregace) jsou fakticky nastavovány tak, že se 

dostanou do podmínek poskytnutí dotace – a jsou tedy v kompetenci MMR. MPSV na druhou stranu 

rozděluje podporu na bydlení (a to ještě ve spolupráci s dalším orgánem, totiž Úřadem práce) a tím 

má dopad na cílové skupiny dotačních projektů. Nejde ovšem, opět, jenom o koordinaci – jde o střet 

různých logik, zájmů a odpovědností a není to jen komunikační problém.  

Jestliže s ohledem na vtah vláda a lokality doporučuji decentralizaci, z hlediska organizace vlády 

naopak je třeba nějaký centrální bod. Už jen proto, aby obce a zástupci relevantních skupin (NNO, 

sociální služby, zástupci cílových skupin) měli všichni jasný a jednotný bod komunikace. Ostatně tak, 

jako se osvědčilo na úrovni obcí – jeden přístupový bod pro podporu bydlení. 

Reflexe postupu MMR 

Jak již řečeno výše, trajektorie polistopadových rozhodnutí vedla k tomu, že v současnosti téměř 

všechny finanční zdroje pro podporu sociální bytové politiky jdou z fondů EU, a tedy přes MMR. To 

s sebou vedle výše popsaných problémů nese také to, že (1) zdroj financování sociálního bydlení 

není dostatečně diverzifikovaný, a (2) protože jsou to de facto projektové peníze EU, jsou 

podmínky dotací v rukou tohoto ministerstva. 

První bod pak vede k několika problematickým záležitostem. Jmenujme tři. Zaprvé, není zcela jasné, 

jak bude podpora bydlení řešena v situaci, kdy se posuneme v rámci EU mezi země s nižší než 

dosavadní podporou z tzv. eurofondů. Už proto by diverzifikace prospěla. Zadruhé pak jsou věci, 

které z logiky tohoto zdroje financování vypadávají. Příkladem je to, že tyto zdroje jsou téměř vždy 

nějakou formou investice „do cihly“, nikoliv do lidí. A sociální bydlení nejsou jen byty, ale také celý 

sektor služeb na to napojený. Toto logika takto nastavené podpory nemá jak zohlednit. A konečně 

je zde zmíněna otázka udržitelnosti, která je také v logice dotace, a přestože dává v různých 

dotačních situacích smysl, v bydlení generuje problémy. Zjednodušeně řečeno, příliš krátká 

udržitelnost vede k možnostem spekulace, příliš dlouhá zase vytváří zátěž na obce, a navíc ještě 

petrifikuje bytový fond. 
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Druhý bod vede k tomu, že absenci zákona o sociálním bydlení a vůbec jakoukoliv jeho právní 

definici a legislativní úpravu suplují podmínky dotací. S jistou mírou paradoxu lze říci, že sociální 

bydlení je v ČR to bydlení, které je vybudováno a podporováno z fondů EU administrovaných MMR. 

A tak třeba právě výše zmíněná podmínka desegregace byla de facto do sociálního bydlení zavedena 

nikoliv systematicky zákonem, ale třeba tím, že toto bylo podmínkou pro získání dotace z programů 

IROP. Místo diskuse o zákoně se vlastně vede diskuse o faktické podobě sociálního bydlení 

prostřednictvím lobbovaní za podmínky získání dotace. 

Doporučením zde je naředit nynější monopol MMR na podporu bydlení jinými zdroji. Na stejné 

úrovni důležitosti je systematická definice sociálního bydlení tak, aby se podpora na takovou 

definici mohla odvolávat, a nikoliv ji za chodu ad hoc vytvářet nastavením podmínek. V tomto 

ohledu opravdu citelně chybí zákon o sociálním bydlení a nelze jej takto „suplovat“. 

Reflexe postupu MPSV 

Fakticky se velká část agendy sociálního bydlení a podpory lidí bez domova děje pod střechou MPSV. 

S jednou jedinou výjimkou – a tou jsou finanční zdroje. Těmi vlastně MPSV nedisponuje nad rámec 

relativně striktně daných forem podpor (doplatek, příplatek).  

Velmi pozitivní je fakt, že v rámci MPSV se podařilo – opět projektově, se všemi plusy a minusy 

tohoto druhu financování – vybudovat know-how, které je jistě srovnatelné se zeměmi s dlouhou 

tradicí podpory bydlení. Problém je ovšem to, že toto know-how je organizačně odpojeno od 

financování bydlení. Má roli poradní, nezávaznou a často prostě přehlíženou v nastavování 

finančních toků. Pokud se podaří up to date know-how propojit s většími objemy peněz, jde spíše o 

ad hoc vítězství než o výsledek systematické strategické práce.  

Doporučením zde je vytvořit na MPSV zdroje financování ne tolik závislé na MMR, tak aby se pod 

jednou střechou nacházelo know-how, ale také hlavní nástroj naplňování tohoto know-how. Již 

dostatečně dlouho víme, že podpora bydlení a lidí bez domova je strategický běh na dlouhou trať, 

ale financování stále sprintuje od projektu k projektu s malou mírou návaznosti a stability. 

Reflexe přístupu úřadů práce 

Může se zdát, a tak trochu právem, že agenda Úřadu práce ČR je zcela mimo otázky bydlení. Tedy 

nad rámec toho, že zaměstnání a bydlení spolu souvisejí. Nicméně vedle této zjevnosti se krčí jeden 

detail. Tedy detail z hlediska systému, ale podstatná překážka z hlediska člověka s nestabilním 

bydlením a ve složité životní situaci. Tímto detailem jsou tzv. kauce, ovšem můžeme uvažovat i o 

dalších, většinou jednorázových nákladech spojených s řešením bydlení (stěhování, vybavení bytu). 

Jedním z nástrojů, který systém ČR zná, je mimořádná okamžitá pomoc – MOP. Dobře použita je 

rychlým a efektivním nástrojem řešení tíživých situací, ale také předcházení pádům do hlubších 

problémů. Nevýhoda tohoto nástroje tkví hned v prvním slově – mimořádná. Nikdy není dost jasné, 

kdy, jak a v jaké výši na něj lze dosáhnout. Je v tom i při přihlédnutí k mimořádnosti situací, kdy má 

pomáhat, opravdu velká libovůle jednotlivých pracovníků ÚP. Není důvod u nich předpokládat 

špatné úmysly, ale nejasná pravidla je prostě a jednoduše vystavují tlaku na činění rozhodnutí (za 

která nesou odpovědnost) a i při dobré vůli pomoci je toto prostě nekomfortní situace. 
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Takže by bylo dobré roli ÚP v řešení problematiky lidí bez domova lépe definovat. A začít se může 

od alespoň trochu více propracovaných pravidel pro poskytování MOP v souvislosti s dostupností 

bydlení. 

Návrhy pragmatických a praktických řešení 

Místo shrnutí a závěru nabízím po reflexi několik bodů a rozhodnutí, které jsou hodny pozornosti 

v cestě za lepší funkcí centrálních úřadů při řešení: 

- Stát by měl najít lepší poměr mezi centralizací financování a decentralizací odpovědností, 

nástrojem může být krajská politika bydlení. 

- Na úrovni vlády by mělo vzniknout jedno místo, které koordinuje podporu bydlení lidí bez 

domova, neboť dosud je toto roztříštěno mezi různé body vlády ČR. 

- Mělo by dojít ke stabilnějšímu ukotvení ASZ při ponechání její nezávislosti na jednotlivých 

ministerstvech. 

- V horizontu nejbližších let by mělo dojít k decentralizaci zdrojů financování výstavby 

sociálního bydlení. 

- Není žádoucí rezignovat na zákonnou úpravu sociálního bydlení.  

- MPSV by mělo mít vlastní zdroje na podporu nabídky bydlení. 

- Mělo by dojít k metodické podpoře a systematizaci poskytování dávek mimořádné 

okamžité pomoci. 

3.1.2 Hlavní bariéry v přístupu k návratu lidí bez domova do bydlení z hlediska MPSV  

Martina Mandová  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, oddělení stárnutí a sociálního začleňování, odbor sociálních 

služeb a sociální práce 

 

Diskuse o sociálním bydlení, jeho definicích, cílech a cílových skupinách probíhá v ČR již víc než jedno 

desetiletí, avšak její výsledky ukazují na permanentní přešlapování na jednom místě. Tato úvaha 

nemá ambice objevit nové skutečnosti, ale shrnout současnou situaci a bariéry jejího rozvoje 

z perspektivy státní správy orientované na sociální politiku, tedy MPSV. 

Z koncepčního pohledu je základní bariérou neujasněný vládní přístup k politice sociálního 

bydlení. Jde v rámci sociálně orientovaného státu o sociální téma spjaté s výraznými ekonomickými 

náklady, nebo jde v duchu neoliberálního diskurzu o jeho redukci na ekonomické řešení s určitými 

sociálními parametry?  

Výsledkem neexistence politického a společenského konsensu na přístupu k sociální bytové 

politice je kontinuální oscilace mezi aktéry řešení a jejich odpovědnostmi: 

- na úrovní horizontální se primární odpovědnost za politiku sociálního bydlení přesouvá 

mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem pro místní rozvoj s většími či 



39 
 

menšími možnostmi míry zásahu ze strany jednoho či druhého spolugestora a ostatních 

spolupracujících ministerstev. 

- na úrovni vertikální se odpovědnost za řešení pohybuje mezi státní správou a 

samosprávou, tedy mezi úrovní státu a úrovní krajů, obcí a měst. 

Kyvadlo horizontálního pohybu odpovídá míře podpory tématu různými politickými stranami a 

zájmovými skupinami ovlivňujícími v konkrétním časovém období rozhodující procesy. Vertikální 

pohyb je vázán na přístup k centralizaci a decentralizaci moci v pojetí těchto politických stran a 

zájmových skupin. 

Mocenské boje o upozadění či prosazení tématu se projevují napříč všemi stěžejními rovinami, které 

jsou na sebe úzce navázány nebo se i částečně překrývají: 

- Právo na bydlení jako jedno ze základních sociálních práv otevírá možnost oboustranné 

argumentace, a to buď s poukazem na svou nenárokovost (např. v připravované koncepci 

politiky bydlení MMR), nebo v pojetí zdůrazňujícím ho jako nutný předpoklad určité kvality 

života v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodním paktem o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech či Evropským pilířem sociálních práv (např. 

v Koncepci sociálního bydlení 2015–2025, MPSV). 

- Terminologická nejednoznačnost základních pojmů „sociální bydlení“, popř. „dostupné 

bydlení“ a s nimi spjatých charakteristik a přístupů umožňuje naplnit je různě 

interpretovaným obsahem. 

- Vládou dosud neschválený zákon o sociálním/dostupném bydlení odkazuje k absenci 

legislativního ukotvení sociálního/dostupného bydlení (zákon o sociálním bydlení 

připravován od roku 2013, po opakovaných úpravách neprošel prvním čtením roku 2017, 

jeho další předložení vládě bylo roku 2018 odloženo rozhodnutím premiéra o vytvoření 

nového dotačního titulu Výstavba, zároveň ministryně MPSV představila 15 opatření pro boj 

s chudobou, jejichž plnění však nebyla přijata všemi rezorty, v současnosti je zákon o 

dostupnosti bydlení v gesci MMR ve finální přípravě). 

- Nejednoznačné pojetí cílové skupiny vázané na definici sociálního, popř. dostupného 

bydlení umožňuje v praxi balancovat mezi aktuální potřebou a dostupností a mnohdy vybírat 

do bydlení osoby ne nejzranitelnější, ale společensky či politicky přijatelnější (jak uvádí návrh 

Koncepce dostupného bydlení 2020–2025, podaný MPSV na vládu koncem roku 2020 jako 

aktualizovaná verze Koncepce sociálního bydlení 2015–25, sociální bydlení má být určeno 

pro osoby v bytové nouzi podle evropské typologie ETHOS a pro osoby s vysokými náklady 

na bydlení – nad 40 % svých disponibilních příjmů, dostupné bydlení pro střední vrstvu 

obyvatel, která má vlivem vývoje na trhu s bydlením sníženou dosažitelnost bydlení). 

- Chybějící závazné standardizované nástroje, metodiky, postupy sociální práce navázané 

na sociální bydlení, což v praxi vede k některým dilematům a obtížně řešitelným situacím 

mezi sociálním pracovníkem a klientem sociálního bydlení (stále není předložen a schválen 

připravovaný zákon o sociální práci, existují jen některé doporučené postupy pro práci se 

specifickou skupinou osob v bytové nouzi i pro spolupráci jednotlivých organizací 

poskytujících podporu klientovi při řešení jeho bytové situace s využitím case managementu, 
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včetně např. možnosti sdílení informací o klientovi potřebných k řešení jeho situace, a to i 

díky projektu MPSV zaměřenému na sociální bydlení). 

- Nezřetelný rámec sociální práce s klientem sociálního bydlení a registrovaných sociálních 

služeb vede k nejasnostem, zda plně, či částečně mají být její úkony zařazeny do 

registrovaných sociálních služeb a tím i do krajských sítí, příp. do kterých (nejasnostem 

nepomáhá mnohokrát přepracovávaná a připomínkovaná novela zákona o sociálních 

službách, která byla koncem ledna 2021 předložena Poslanecké sněmovně a do níž se 

v souvislosti se sociálním bydlením podařilo pouze prosadit nácvik dovedností pro zvládání 

bydlení jako základní činnost sociálních služeb a možnost využití nástrojů, jimiž jsou 

potravinová a materiální pomoc). 

- Postoj ke klientovi inklinující buď ke zdůraznění jeho potřebnosti, nebo jeho zásluhovosti 

(odraz najdeme jak v nastavení kritérií přijetí do sociálního bytu a podmínek fungování 

v něm, včetně důrazu na intenzitu poskytované sociální práce, tak v přístupech k sociálnímu 

bydlení – např. přístup housing first razí ohled na nejzranitelnější klienty a jejich potřebnost, 

přístup prostupného bydlení se obrací k zásluhovosti klienta). 

- Neexistující systémové a dlouhodobě zacílené financování výstavby nájemního bydlení, 

které by určilo zdroje a jejich přerozdělení, typologii financování, udržitelnost i způsob 

garancí a kontroly (např. návrh Národního plánu reforem 2021 neakcentuje potřebnost 

nájemního bydlení ani podporu sociální práce, výstavba financovaná SFPI a programem 

Výstavba je nekomplexního a dílčího charakteru, navíc svázaná striktními pravidly, na 

dostupné bydlení nemohou obce využívat dotace, pouze nepříliš atraktivní úvěry). 

- Nestabilní a nedostatečné financování sociální práce (ačkoliv zákon o pomoci v hmotné 

nouzi zahrnuje činnosti sociální práce na ÚP ČR a na úřadech obcí s rozšířenou působností, 

v praxi s lidmi v bytové nouzi pracují převážně sociální pracovníci na obcích nebo 

neziskových organizací, kterých je nízký počet, chybí terénní sociální pracovníci, 

multidisciplinární týmy, některé sociální služby atd.). 

Především financování nájemní výstavby zároveň s podporou extrémně sociálně vyloučené cílové 

skupiny se jeví jako jedna z kruciálních překážek většího politického a společenského prosazení 

sociálního bydlení. Zaměření se na prevenci ztráty bydlení, tj. udržení domácností v bydlení, spolu 

se zvýšením dostupnosti bydlení mohou tyto překážky částečně vyřešit.  

V oblasti prevence ztráty bydlení zahrnující především depistáž, síťování aktérů, posouzení situace 

a její řešení (dle Metodiky prevence ztráty bydlení, VUPS Brno, 2015) už v posledních letech 

probíhají významné aktivity na úrovni národní i lokální.  

Mapování osob v bytové nouzi na národní úrovni se realizovalo v roce 2019 první částí Sčítání osob 

bez domova v ČR, vedenou VUPS, druhá část bude vyhlášena a realizována v roce 2021 nebo 2022 

(s ohledem na situaci s pandemií covidu-19), což spolu s interaktivní mapou bytové nouze 

(zpracované Platformou pro sociální bydlení a Lumosem na základě dat shromážděných hlavně 

během tvorby dvou Zpráv o vyloučení z bydlení) konečně přinese reálná data pro argumentaci a 

nastavování bytových politik. Jeho doplňkem jsou výzkumy a analýzy na téma struktury obecních 

bytů (MPSV, PROCES, 2016) či standardu sociálního bytu (ČVUT, 2017) aj. Na lokální úrovni probíhají 
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depistáže v obcích věnujících se sociálnímu bydlení či částečně také v rámci mapování sociálně 

vyloučených lokalit (Index sociálního vyloučení zpracovaný Agenturou pro sociální vyloučení, 

Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR připravená PřF UK, CVMR). Obce 

zavádějící sociální bydlení zpracovávají koncepce sociálního bydlení a ujímají se koordinačních a 

metodických rolí. V jejich rámci spolupracují relevantní aktéři (bytový a sociální odbor, NNO, Úřad 

práce, majitelé bytového fondu, správní firmy, další specialisté), některé obce zavádějí case 

management či posilují terénní práci. V rámci koordinace jsou vysoce ceněna zakládaná kontaktní 

centra pro bydlení. Sociální pracovníci s klienty řeší dávky na bydlení (příspěvek na bydlení a 

doplatek, na nějž mohou dosáhnout i lidé na ubytovnách nebo v podnájemním bydlení, a od března 

do prosince 2020 bylo vyplaceno více než 24 500 dávek mimořádné okamžité pomoci v hodnotě 

skoro 91 mil. Kč), pomáhají s oddlužením (v souvislosti s projekty financovanými ESF došlo ke 

zvýšení počtu dluhových poraden, proběhla novela insolvenčního zákona schválená v listopadu 

2020, je aktualizována mapa exekucí Otevřené společnosti a mapa bankrotů), hledáním zaměstnání, 

zajištěním zdravotní péče, péče o rodinu. 

V oblasti užití inovativních nástrojů v práci s osobami v bytové nouzi se osvědčují sociální realitní 

agentury, rozšířené sociální služby (např. sociální práce s osobami bez domova, jimž bylo za 

pandemie covidu-19 někde dočasně poskytnuto ubytování v hostelech či hotelích), zavádění 

domovníků, garanční a krizové fondy, jejichž smyslem je řešení buď krizových situací, které mohou 

vést ke ztrátě bydlení nájemníka, nebo poskytnutí garancí soukromým vlastníkům, materiální 

nástroje, jako nábytkové a potravinové banky, aj. 

Pokud se od výčtu probíhajících aktivit v rámci prevence bytové nouze přesuneme na druhý pól 

synergického řešení – k zajištění dostupnosti bydlení –, je zjevné, že při absenci jednotného přístupu 

k bydlení nelze využít ve vztahu k bytové výstavbě či soukromým vlastníkům ani větší škálu nástrojů 

a řešení primárně nefinančního, pouze regulativního charakteru.  

Mezi obcemi jsou zatím málo aplikovanými nástroji např. podpora výstavby nájemního bydlení 

v rámci pozemkové politiky (to znamená, že pozemky ve veřejném vlastnictví jsou primárně 

využívány na výstavbu nájemního bydlení), podpora dostupnosti bydlení v územním plánování (to 

znamená, že území je využito tak, aby docházelo k mixu bydlení v různých typech zástavby a 

v různých cenových hladinách) či podpora mediace vztahů mezi nájemcem a sousedy, nájemcem a 

majitelem. 

Totéž platí i pro státní správu, na jejíž úrovni sice došlo k prozatímní úpravě krátkodobých pronájmů 

(Airbnb), ale zůstaly otevřené další regulativní možnosti, jako daňové úpravy (vyšší zdanění) pro 

nevyužité byty a domy jednoho majitele, stanovení povinného minimálního standardu 

pronajímaných nemovitostí či podpora bytového družstevnictví. Jedním ze stěžejních námětů je 

také medializace pozitivního pohledu na nájemní a družstevní bydlení versus bydlení vlastnické i na 

samotnou cílovou skupinu. 

I přes veškeré pozitivní dílčí aktivity, které ukazují možnost zavádění lokálních systémů sociálního 

bydlení bez legislativního rámce a systémového nastavení, je potřeba jejich funkční propojení do 

systému centrálního. Je nutné, aby došlo k základnímu sjednocení postupů a procesů politiky 
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bydlení, možnosti jejich prosazování a kontroly, k využití širokého portfolia přístupů a nástrojů a 

také k zajištění jejich stabilního a průběžného financování, primárně přerozdělením zdrojů od 

ministerstva financí. Protože jen tak může být ve svém důsledku efektivně podpořena konkrétní 

osoba v bytové nouzi, jejíž podpora je koneckonců cílem nastavení celého systému.  

Aktuálně je však téma sociálního bydlení v ČR upozaděno. Jako hlavní gestor politiky bydlení je 

určeno MMR, na MPSV je původní oddělení sociálního bydlení rozpuštěno v názvu „oddělení 

sociálního začleňování a stárnutí“ a v Poslanecké sněmovně se bydlení věnuje Podvýbor pro 

bytovou politiku, čítající 8 poslanců z 200. Koncepce dostupného bydlení 2020–25, předložená 

MPSV, stagnuje na vládě, koncepce politiky bydlení MMR i zákon o dostupnosti bydlení zadaný 

vládou MMR mají být předloženy tento rok, jejich schválení je však s ohledem na přicházející 

podzimní volby značně nejisté. Určité naděje může vzbuzovat předsednictví EU Francií v první 

polovině roku 2022, která chce téma sociálního bydlení učinit jedním z ústředních, a to mimo jiné 

v návaznosti na listopadové usnesení Evropského parlamentu, který chce bezdomovectví v Evropě 

ukončit do roku 2030.  
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3.1.3 Největší překážky ve spolupráci MPSV s obcemi při řešení návratu lidí bez domova 

do bydlení – kritická úvaha19 

Barbora Špicarová Stašková 

hlavní garant projektu Podpora sociálního bydlení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, oddělení stárnutí a sociálního začleňování, odbor sociálních 

služeb a sociální práce 

 

Pokud se máme věnovat deskripci přístupu různých subjektů, je nutné zcela na úvod podotknout, 

že na obcích, stejně tak jako na ministerstvech, je potřeba rozlišovat mezi volenými zástupci a 

pracovníky na odborných pozicích. Politici přinášejí vize a směřování, úředníci zajišťují základní 

kontinuitu a odbornost v dané oblasti. Na obou úrovních si mohou být ty či ony skupiny podobné, 

nebo naopak zastávat protichůdné názory. Máme-li hledat překážky ve spolupráci obcí a MPSV, pak 

                                                      
19 Poznatky vycházejí primárně ze zkušeností z intenzivní spolupráce se 16 obcemi pilotujícími zavádění systému 

sociálního bydlení na svém území, ale i s dalšími samosprávami v projektu MPSV Sociální bydlení – metodická a 

informační podpora v oblasti sociálních agend (financován z OPZ: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539). 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Metodika_-_Socialni_bydleni_-_priprava_projektu.pdf/0197d2d2-1428-5914-ba46-e81574db589b
http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Analyza_struktury_obecnich_bytu_v_CR_TB05MPSV008.pdf/dd93c749-28a4-78f1-a976-7aa939fdbe5c
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méně jich je na úrovni úřednické. Podobně bližší si mohou být názory politiků jak na úrovni státu, 

tak obcí. Úředníci musejí respektovat určování směru volenými zástupci a při hledání řešení tak 

často musejí hledat kompromisy. Ze zkušeností s 16 spolupracujícími projekty lze říct, že tam, kde 

se vize politiků a jejich úředníků potkávaly, byla práce efektivnější, tam, kde se střetávaly, byl 

progres ukončování bezdomovectví minimální, třebas i navzdory snaze zainteresovaných 

pracovníků. 

Pokud se podíváme na největší překážku, která hraje roli v zavedení systému sociálního bydlení 

v České republice, je to z mého pohledu přesvědčení velké části politiků na všech úrovních, že si ho 

veřejnost nepřeje. Přesvědčení, že si voliči nepřejí, aby existovalo sociální bydlení, nebo strach, že 

by se do bytů dostávali lidé, kteří si to „nezaslouží“. Proto i jednou z aktivit našeho projektu Podpora 

sociálního bydlení na MPSV byl výzkum veřejného mínění na toto téma. Reprezentativní šetření 

z roku 2019, realizované společností INESAN, ukázalo, že tomu tak není, že zřizování sociálního 

bydlení považuje za potřebné 93 % české populace a 73 % má za to, že by sociálních bytů mělo být 

více než nyní (INESAN, 2019). Na druhou stranu výzkum ukázal, že panuje celá řada předsudků a 

stereotypního vnímání, včetně podporování pouze těch, kteří si za svoji situaci nemohou sami. 

Rozšířený je také názor, že sociální bydlení má být všude jinde než v jejich sousedství. Jde o názory, 

které se logicky promítají i do uvažování některých politiků, přičemž politická vůle pro zavádění 

sociálního bydlení je klíčová. 

Na datech se také ukázalo, že čím více lidé o sociálním bydlení vědí, tím méně se ho bojí a správně 

vnímají, o co jde. Tedy že nejde o substandardní formy bydlení v azylových domech, ubytovnách 

nebo jiné nevyhovující bydlení, ale že jde o bydlení, které je určeno lidem s nízkými příjmy. Nízké 

příjmy jako kritérium pro vstup do obecního bydlení jsou akceptovatelné mnohde jen za určitých 

podmínek. Pokud jde o nízkou odměnu za práci, pak vůči těmto lidem panuje velká solidarita, ovšem 

pokud jde o nepracující lidi na sociálních dávkách, pak je tomu přesně opačně. Zásluhovost hraje 

velkou roli v tom, kdo by měl být nájemníkem sociálních bytů. Mnohde v českých obcích panuje 

přesvědčení, že preferováni by měli být ti, kteří si pomoc zaslouží nejvíce, kteří za svoji situaci 

nemohou. Samoživitelky (z jednoho platu se těžko financuje rodina), senioři (již si odpracovali svoje) 

a rodiny s dětmi (malé děti si chudobu nezaslouží) jsou těmi, kteří získávají nejvíce preferencí. 

Noclehárny či ulice však plní většinou singl muži v produktivním věku. 

Základním problémem, který ovlivňuje celkovou situaci, je nedostatek bytů.  

Při nedostatku bytů je potřeba selektovat „vhodné“ nájemníky, což je výsada samosprávy. Díky 

projektům implementujícím systémy sociálního bydlení na obcích se podařilo nastavit procesy, 

které někde zavedly, někde jen posílily roli sociálních pracovníků a odborných komisí. Ti připraví 

podklady pro samosprávu (nejčastěji radu obce) a ta se rozhodne (ne)podpořit doporučení. Již při 

tomto procesu a při dlouhých frontách žadatelů o sociální byt zodpovědní úředníci musejí zvažovat, 

zda ten či onen projde schvalováním politického orgánu. Tato situace může sama o sobě vést 

k tomu, že i experti upřednostní raději někoho, kdo je možná v méně tíživé situaci, ale má větší šanci 

schvalováním projít. Třecí plochou, např. u přístupu housing first je, že dává opakovaně šanci lidem, 

kteří v bydlení na obci „selhali“ nebo představují v očích voličů riziko klidného soužití (závislí na 
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drogách či alkoholu, lidé bez přístřeší, duševně nemocní, opouštějící VT, ale často i Romové), tedy 

cílové skupiny, které nejčastěji z bydlení vypadávají. 

Lidé s dluhy u obcí, tedy u poskytovatelů sociálního bydlení mají jednu z největších bariér se znovu 

do bytu dostat. Obce (volení zástupci) jsou v nepříjemné pozici správného hospodáře s veřejnými 

prostředky a zároveň realizátorem sociální politiky. Jak mají přidělovat byty nájemníkům, kteří za 

ně v minulosti neplatili? Mají veřejnosti zvyšovat riziko, že se s jejich daněmi nebude nakládat 

hospodárně? Není to snadné rozhodování. Stejně tak ale musejí na misce vah zvažovat to, že 

veřejnost nechce na ulicích vidět lidi opilé, agresivní, omrzlé bez přístřeší, romské rodiny, které 

nemohou najít byt jen kvůli své etnicitě, lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v nouzi a v naprosté 

většině i v dluzích. Chce, aby jim někdo pomohl, a očekává, že to bude obec. Obec se zde tak ocitá i 

v rovině aktéra sociální politiky (k tomuto tématu se vrátíme později). Střet nastává v tom, že stát 

po obci chce, aby v sociálních bytech ubytovávala prioritně lidi bez domova, ale obec má pořadník 

těch, kteří byt také potřebují a v jejich očích si ho „zaslouží více“. Pokud však bude víc bytů, tento 

střet nenastane. 

Samospráva si často myslí, že problémy na ulici vyřeší represí. Ta je totiž na rozdíl od sociální práce 

okamžitá, ale zároveň ve valné většině není dlouhodobě udržitelná. Zákaz alkoholu v centru 

neodstraní lidi bez domova, jen je odsune jinam – např. do parků, kde si hrají děti. Toto je 

přetrvávající problém, jak přesvědčit na čtyři roky zvolenou samosprávu, že sociální práce je 

efektivnějším nástrojem než represe, když cesta z bezdomovectví může trvat dekádu i víc. A není se 

čemu divit, když více než polovina těchto osob strávila bez domova šest a více let (Nešporová, 

Holpuch, 2020). 

Stejně jako není snadné rozhodování samosprávy, zda pronajme byt dlužníkovi, není snadné ani 

dilema těch, kdo musejí vybírat a následně doporučovat politikům nebo bytovým odborům osoby, 

které byt dostanou. Kdo je potřebnější? Co se stane tomu, kdo se v tíživé situaci k bytu nedostane? 

Těžká morální dilemata sociálních pracovníků nebo komisí pomáhá řešit nastavení systémů a 

procesů. Ale i ty vždy nastavují titíž lidé. I při náhodném losování je potřeba mít někoho v osudí. Do 

tohoto osudí je potřeba vložit osudy jenom některých – těch, kteří jsou na tom podle nějakých 

kritérií hůř než ostatní. Tedy opět stejné dilema, jak nastavit kritéria. 

Oba tyto problémy mají pouze jedno jediné řešení. Tím je dostatek bytů pro všechny. 

A proč je nedostatek cenově dostupných bytů? O tom by se dala napsat celá sága, která by jistě 

začínala a končila tím, že nikdy nebude absolutní dostatek bytů tam, kde budou zrovna potřeba. 

Nicméně v Česku lze hledat příčinu v historickém vývoji, který započal již za komunismu, kdy bytový 

fond trpěl těžkým podfinancováním. Po převratu libertarianismus, nedostatek financí i neutěšený 

stav bytů vedly jak nájemníky, tak majitele bytů (stát a následně obce) k privatizaci. Ze 13,7 % v roce 

1991 to po 20 letech veřejný sektor dopracoval k 2,7 % podílu vlastnictví bytového fondu v ČR (ČSÚ, 

nedatováno) a i v roce 2021 obce ještě dále privatizovaly.20 Záhy se však začalo ukazovat, že obec 

nemůže dělat efektivní sociální politiku bez nájemních bytů za dostupnou cenu. Někteří lidé 

v privatizaci tak sice svoji bytovou situaci vyřešili, někteří však takové štěstí neměli a na trhu 

                                                      
20 Např. Říčany navzdory samotnému starostovi a další. 
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s nedostatkem bytů (pomalá výstavba i atraktivita některých lokalit) a s rostoucími výdaji na bydlení 

se začali propadat. Velkým problémem jsou i republikové strukturální problémy, které mj. potvrdila 

analýza společnosti Deloitte pro MMR (Deloitte, 2019). 

Přes přetrvávající ideu některých, že bydlení je věc soukromá a má se o ni postarat každý sám,21 

vlastnické bydlení není pro každého. Navíc západní ekonomiky ukazují, jak je vyšší podíl nájemního 

bydlení důležitý pro flexibilitu na trhu práce. Developeři se nezaměřují na nájemní bydlení, 

družstevní výstavby je jako šafránu. Stát vlastní absolutní minimum bytů, obce mají ty stávající často 

dlouhodobě obsazené, nové se budují pomalu, a tak sociálně potřebným zbývají pouze 

substandardní formy bydlení, ubytovny, azylové domy apod. Sociální dávky nepokryjí drahé nájmy 

a do hry vstupují i tzv. obchodníci s chudobou. Peníze státu končí v předražených nekvalitních 

bytech, místo aby je obce použily na opravy dalších bytů.  

A jsme u dalšího přetrvávajícího problému – a tím je nedostatek financí.  

Obce nemají dost financí na budování dostupných nebo sociálních bytů, kam by ubytovaly lidi bez 

domova. Dotační tituly státu jsou často nastaveny velmi přísně, jsou administrativně náročné, mají 

20letou udržitelnost, tedy pět volebních období, a do bytů se dostanou jen ti opravdu nejchudší. 

Jakmile si však zvýší své příjmy, musejí se odstěhovat pryč. Dotace jsou jen na sociální bydlení, ale 

obce potřebují financovat i bydlení dostupné. Ač je agenda bydlení součástí stejného § 35 zákona o 

obcích, jako např. vzdělávání, pro které mají obce za povinnost zajistit podmínky, na rozdíl od 

školství na ni obcím stát finance neposílá. Rozpočtové určení daní (RUD) nemůže pokrýt veškeré 

výdaje obcí, a tak rozvoj obecního nájemního bydlení mnohde pokulhává a lidé zůstávají dále bez 

domova.  

Otázka přenesené zodpovědnosti a souvisejícího financování ještě více vystupuje v oblasti sociální, 

když se střetává očekávání obcí, že sociální agendu má zajistit stát, s realitou, jelikož stát ji 

neufinancuje celou, a naopak očekává, že ji budou financovat z RUD i obce samotné. Ani sociální 

služby financované státem nebo kraji nepokryjí dostatečně potřeby v celém území, obzvláště 

obyvatelé malých obcí zůstávají se svými problémy opuštěni. Problémy lidí bez domova tam (často 

neuvolnění) starostové řeší svépomocí a samozřejmě bez odborného zázemí. Problém systémového 

financování je tedy problematický jak v oblasti bytové, tak sociální. Sociální práce je totiž pro 

efektivní ukončování bezdomovectví stejně klíčová jako financování samotných bytů, protože 

sociálně potřební lidé potřebují v bydlení profesionální podporu, kterou samotný byt nevyřeší. Bez 

sociální práce nikde nebude sociální bydlení. 

Přetrvávajícím problémem je tedy i samotný pohled na to, kdo má řešit otázku sociálního bydlení. 

Je to jen problém každého jedince? Má to být obec, kde člověk žije? Má to být stát, který získává 

z daní občanů nejvíce? 

Role samospráv je ukryta v samotném názvu, kdy si mají samy spravovat svá území. Tedy i očekávají, 

že jim stát nebude vstupovat do jejich kompetencí. Problematika dostupnosti bydlení ovšem 

prostupuje tolika oblastmi a sahá až k samotným lidským právům na důstojný život, že ji nelze 

                                                      
21 Tuto ideu do svých strategických materiálů promítá i MMR. 
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nechat zcela bez centrální regulace. To potvrdil i náš v úvodu zmiňovaný výzkum veřejného mínění, 

kdy 85 % české populace podporuje vznik zákona, který by se na oblast sociálního bydlení 

zaměřoval. Střet však nastává v otázce, kde by tyto byty měly být. V individuální rovině se objevuje 

efekt NIMBY, v rovině samospráv je to mnohdy podobně, tj. ať takové byty stojí, ale jinde. 

Problematické je pak odmítání povinnosti některými obcemi sociální byty pro lidi bez domova 

nízkopříjmové zřizovat, včetně nedořešené problematiky, kolik by takových bytů měla každá obec 

mít. Tedy zásadní střet, který vedl k neschválení připraveného návrhu zákona o sociálním bydlení 

z pera MPSV, jenž v roce 2017 vláda neprosadila v Poslanecké sněmovně. V této oblasti přetrvávají 

i bariéry spolupráce mezi centrální úrovní a obcemi („ti v Praze nevědí, co potřebujeme, my sami to 

umíme nejlépe, protože to takto děláme dlouho“ vs. „musíme těm dole říct, jak to mají dělat, 

protože my známe nejlépe ty teoretické modely a rámce“).  

Od té doby se však postoje posunuly a potřebnost sociálních bytů je ještě aktuálnější. Zda k jejich 

zřizování je potřebný zákon stanovující parametry sociálních bytů či míru povinnosti, je stále 

diskutováno, ale z řad obcí, které pilotovaly sociální bydlení na svém území, jasně zaznívá hlas, že 

bez zákona to nepůjde. Už jenom proto, že pokud se některá obec chová zodpovědně, pomáhá 

občanům prostřednictvím sociálních bytů, objeví se jiné obce (dokonce i ORP), které řeknou svým 

občanům v bytové nouzi, aby šli tam. To je sociálně i politicky neúnosné. Projekt MPSV Podpora 

sociálního bydlení velmi napomohl šíření dobrého jména sociálního bydlení nejen mezi 

spolupracujícími obcemi, ale v celé České republice. Jen videa s webináři či konferencemi k dubnu 

2021 zhlédlo více než 13 500 diváků. Na projektové pracovníky se s konzultacemi obrátily desítky 

obcí, které zřizují sociální byty nebo připravují bez dotací své koncepce dostupného či sociálního 

bydlení, a ozývají se již dokonce místní akční sdružení spojující více obcí, zajímají se i některé kraje. 

V evaluacích zaznívalo i uznání za to, že projekt napomohl v mezirezortní komunikaci, která vedla 

ke zlepšení nastavení dotačních titulů na MMR, a tedy i jejich dostupnosti pro obce. Snažíme se také 

o ukotvení garančních fondů, které pomohou v krizových situacích, či o propojování aktérů, kteří 

zajistí lepší udržitelnost a efektivnost sociálního bydlení. Bohužel je projekt časově omezen a po 

jeho konci se bude MPSV potýkat s personální nedostatečností, která neumožní udržovat nadále 

intenzivní metodický a informační servis pro obce, ale i občany řešící nedostupné bydlení. 

Projekt také ukázal, jak velkým přínosem byl právě pro nejmenší obce profesionální sociální 

pracovník, který pomohl desítkám lidí v aktuální tíživé situaci či svou včasnou radou zabránil vzniku 

větších škod i ekonomických dopadů (osobních, ale i státu). Nejčastěji v oblasti hospodaření 

domácností a dopadů na placení nájmů, vzniku dluhů, které vedou ke ztrátě bydlení nájemníků i 

finančním ztrátám pronajímatelů. Praxe jednoznačně ukazuje, že přes nákladnost sociální práce jde 

o efektivnější, dlouhodobější a v důsledku i ekonomičtější nástroj, jak řešit bezdomovectví.  

Osvícení zástupci obcí to už pochopili a budují sociální byty a podporují sociální práci. Samy obce to 

ale nikdy nezvládnou a stát (ministerstvo financí) by jim v tom měl pomáhat, neboť spokojeně žijící 

občan je jejich společný cíl. 
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3.1.4 Návrat osob bez domova do bydlení z pohledu MMR: skleněný strop, nebo okraj 

politického zájmu? 

Roman Matoušek 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor pro sociální začleňování (Agentura) 

 

Úvod 

Efekt skleněného stropu se ve studiích sociální struktury a sociálních nerovností využívá pro 

označení situace, ve které je znevýhodnění žen nebo dalších skupin výraznější v horních patrech 

společenské, politické či firemní hierarchie než v nižších a středních úrovních. Do skleněného stropu 

narážejí právě nejschopnější zástupci znevýhodněných skupin, a to navíc ve vrcholných fázích svých 

kariér, kdy je jim po dlouhodobé úspěšné práci upřena možnost postoupit na nejvyšší stupně. 

Původní empirické studie popsaly organizační hierarchii amerických soukromých společností v 80. 

letech 20. století, kdy byly ženy významně zastoupeny na nižších a středních manažerských pozicích, 

ale do nejužšího vedení (správních rad či na pozice CEO) se v podstatě nedostávaly.22 Pro data o 

„skleněných stropech” však nemusíme překračovat oceán ani se vracet o desetiletí zpět, např. na 

českých vysokých školách tvoří ženy více než 60 % absolventek, na straně vyučujících pak zhruba 

50 % asistentek, ale již jen 40 % odborných asistentek, 25 % docentek a 15 % profesorek (ČSÚ, 

2020a). 

V obsahovém kontextu sociálního bydlení, podpory návratu osob bez domova do bydlení a 

organizačních podmínek hierarchické organizace veřejné správy má metafora také odkazovat na 

bariéry mezi lokální úrovní obcí nebo neziskových organizací a centrální či systémovou úrovní 

ministerstev a vlády. Aktivity měst nebo neziskových organizací při návratu osob bez domova do 

bydlení se v posledních letech dynamicky rozvíjejí. Programy typu housing first se po pilotních 

projektech rozšířily do desítek měst. Ještě větší počet obcí má své koncepce (sociálního) bydlení a 

vymezené cílové skupiny, kterým bude poskytovat bydlení. Místo privatizace řada obcí nyní 

rozšiřuje svůj bytový fond s využitím dostupných dotací nebo opravuje dlouhodobě prázdné byty. 

Rozšiřují se programy prevence ztráty bydlení nebo pomoci lidem s problémy prostřednictvím 

kontaktních center pro bydlení. Zároveň se však jedná o dobrovolné aktivity obcí a neziskových 

                                                      
22 Následně byla tato metafora využívána ve výzkumech v řadě zemí a kontextů. 

https://www.mmr.cz/getmedia/64d1fb1f-7672-426c-a3ac-1d6c2ea9127e/MMR-MTR-Analyza-najemneho.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/MPSV_2019_Vzkum_sousedskch_vztah_a_postoj_k_SB_veejnost_final.pdf
https://www.vupsv.cz/download/populace-osob-bez-domova-v-ceske-republice-osoby-prespavajici-venku-v-nocleharnach-v-azylovych-domech-a-v-obecnich-ubytovnach/?wpdmdl=9374&refresh=601b0dbcac7a01612385724
https://www.vupsv.cz/download/populace-osob-bez-domova-v-ceske-republice-osoby-prespavajici-venku-v-nocleharnach-v-azylovych-domech-a-v-obecnich-ubytovnach/?wpdmdl=9374&refresh=601b0dbcac7a01612385724
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organizací, kterým současná legislativa a systémové politiky v oblasti bydlení nebo sociální politiky 

nebrání, neposkytují jim však jistotu dlouhodobého financování ani nedávají oporu pro politické 

prosazování těchto aktivit na místní úrovni nebo podrobnější vodítka pro bližší zacílení těchto 

aktivit. 

Použitá metafora skleněného stropu navozuje, že nejvíce aktivní obce se dostávají do situace, kdy 

současnou legislativu a systémové politiky vnímají jako omezující – a vidí jen malou možnost ovlivnit 

toto rozhodování a přenést své zkušenosti a výsledky na centrální úroveň, do legislativy nebo je 

„shora“ rozšířit do dalších území. Mají pocit, že po dlouhodobé úspěšné práci na lokálních řešeních 

a vypořádání se s počátečními problémy, je jim „upřena“ možnost přenést tyto zkušenosti do 

celostátních politik. 

Předkládaná reflexe vychází z více než desetileté zkušenosti autora se (sociálním) bydlením, a to 

nejprve jako doktoranda a akademického pracovníka a od roku 2014 také jako zaměstnance odboru 

(Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády a později Ministerstva pro místní rozvoj.23 I když 

významná část jeho práce spočívala a spočívá v kontaktu s kraji, obcemi nebo neziskovými 

organizacemi, autor může být (oprávněně) vnímán jako jedna z osob „nad“ skleněným stropem, do 

něhož aktéři z terénu narážejí. Rozhodl se proto s touto metaforou pracovat volněji a vyjádřit se s 

její pomocí k tématům, která vnímá pro návrat osob bez domova do bydlení jako podstatná.  

Skleněná podlaha: „osvícené“ obce a organizace a „ti druzí“  

Pokud bychom metaforu skleněného stropu nad lokálními aktivitami při návratu osob bez domova 

do bydlení dále rozvíjeli, pak z pohledu zaměstnance ministerstva se „skleněný strop“ může jevit 

jako „skleněná podlaha“, na které se pohybuje. Přes metaforickou „skleněnou podlahu” 

ministerstva je dlouhodobě vidět velmi rozmanitá realita aktivit na místní úrovni při (ne)řešení 

sociálního bydlení a dalších problémů sociálního vyloučení. Ministerstvo samozřejmě dění na místní 

úrovni ovlivňuje – poskytuje dotace a úvěry, organizuje konzultační dny, v obcích s vyloučenými 

lokalitami může dlouhodobě působit odbor pro sociální začleňování a provazovat řešení problémů 

ve více tématech sociálního vyloučení, může připravovat návrhy legislativních změn. Pokud však 

aktéři na místní úrovni rozhodnou otázky bydlení neřešit, „skleněná podlaha“ udělá i z ústředních 

orgánů v řadě případů pouhé pozorovatele, kteří sice mohou říkat, psát nebo křičet, že to či ono 

rozhodnutí povede k předvídatelným a závažným problémům, ale nic víc nezmůžou.  

V posledních šesti letech výrazně posílila – jak kvantitativně, tak kvalitativně – „první liga“ aktivních 

měst a neziskových organizací a jejich programů na pomoc osobám bez bydlení. Díky politikům, 

úředníkům a sociálním pracovníkům v těchto městech se za pár let změnil přístup „bydlení 

především“ (Pleace, 2017) z podivně působícího zahraničního experimentu do odzkoušené praxe, 

která se po pilotáži rozšiřuje ve větších i menších městech. V této „lize“ dále vznikají zajímavé zprávy 

o vyloučení z bydlení, metodické příručky nebo evaluace, které dokládají smysluplnost řešení bytové 

nouze nejen pro osoby bez bydlení, ale pro celou společnost. Vznikají a ověřují se novátorská řešení, 

jako např. kontaktní místa pro bydlení, která rozšiřují spektrum možných nástrojů nebo se snaží 

                                                      
23 Odbor (Agentura) pro sociální začleňování je od roku 2008 vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší 

problematiku sociálního vyloučení. Podrobnější informace viz www.socialni-zaclenovani.cz. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
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dosáhnout i na ty domácnosti, které při řešení svých vážných problémů doposud pomoc nehledaly 

(nebo se ji styděly hledat).  

Vidět je také „druhá liga“ řešení bytové nouze –- řada měst a obcí, které mají svůj (spíše menší) 

bytový fond a svá (spíše konzervativní) pravidla pro jeho využití pro nízkopříjmové nebo jinak 

potřebné občany. Sociální nebo obecní bydlení je pro řadu obyvatel dostupným a kvalitním řešením 

jejich problémů. Zároveň je v těchto městech také nemálo těch, kteří se do městských bytů 

nedostávají z důvodu svých předchozích dluhů, krátkého trvalého pobytu ve městě nebo jiných 

důvodů, které nezapadají do představ vhodného nájemníka obecního bytu. Vedou se proto náročné 

diskuse o úpravách stávajících pravidel a nalezení možností bydlení i pro tyto skupiny. I když pokroky 

nejsou tak viditelné jako v předchozím případě, i zde se sektor bydlení posouvá směrem, který 

návrat osob bez domova do bydlení usnadňuje. 

Jsou to zejména obce ve výše uvedených kategoriích, které v posledních 20 letech také dlouhodobě 

rozšiřují svůj bytový fond s pomocí státních dotací a úvěrů, ze kterých vznikly desetitisíce bytů. 

Nejaktivnější obce si takto vybudovaly fond několika stovek bytů, které jim umožňují být skutečně 

významným aktérem v bydlení a oporou pro domácnosti, které mají s bydlením problémy. 

„Třetí liga“ problémy v bydlení aktuálně moc neřeší, tu a tam se objeví nějaký náznak úvah, že 

problém se i v jejich obci objevuje a možná by se mu měla začít věnovat pozornost. Tyto obce 

potřebují podporu při náročném vytváření nové agendy, která může být snadno politicky riziková.  

A nakonec je tu „čtvrtá liga“ obcí, ve které panuje místní konsensus na opatřeních, jež návrat lidí 

bez domova do bydlení znesnadňují. Příkladem může být plošné nebo nedostatečně odůvodněné 

vyhlašování „oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ formou opatření obecné 

povahy,24 která následně ruší nadřízené krajské úřady nebo soudy, v kombinaci s neexistencí 

obecního bydlení. Místo návratu do bydlení je důsledkem pokračování života bez domova na jiných 

místech v okolí. 

Skleněný strop: neexistující politická shoda  

V celém období po roce 2010 probíhaly intenzivní diskuse o systému sociálního bydlení, jeho 

definici, cílech a věcném vymezení a s tím spojené potřebě jeho legislativní úpravy samostatným 

zákonem. Pod názvy „zákon o sociálním bydlení“, „komplexní řešení sociálního bydlení“ nebo 

„zákon o dostupném bydlení“ vznikla řada dokumentů specificky k bydlení znevýhodněných 

domácností, ale toto téma se objevovalo i v jiných materiálech, např. těch označovaných jako 

„patnáctero“ nebo „úkoly v oblasti bydlení“.  

Bez ohledu na úsilí věnované těmto materiálům se dosavadní diskuse o sociálním bydlení dříve či 

později stočily na několik zásadních koncepčních otázek, na kterých se projevovala odlišná 

východiska různých politických stran, zájmových skupin, úrovní veřejné správy i různých resortů a 

jejich širších odpovědností. Konkrétně se jedná o tyto opakovaně nevyřešené spory: 

                                                      
24 Ve vymezené „bezdávkové zóně“ pak není možné na nové smlouvy získat doplatek na bydlení, který je pro domácnosti 

v hmotné nouzi podstatnou součástí příjmů.  
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 Definice cílové skupiny – zjednodušeně spor „široká cílová skupina“ (definovaná vyšším 

podílem nákladů na bydlení na příjmech nebo příjmovým limitem odpovídajícím zhruba 

nižší/střední třídě) vs. „úzká cílová skupina“ (definována např. indikátorem bytové nouze 

podle ETHOS25 anebo velmi nízkým příjmovým limitem či vysokým zatížením náklady na 

bydlení). 

 Další podmínky nároku na vstup do sociálního bydlení, zjednodušeně diskuse mezi 

„potřebností“ (zdůrazňující právo na bydlení, sociální závažnost bytové nouze domácností a 

finanční dopady jejího pokračování na veřejné rozpočty a směřující k minimalizaci dalších 

podmínek pro vstup do bydlení) a „zásluhovostí“ (zdůrazňující rizika spojená s neplněním 

povinností spojených s nájmem sociálního bytu a směřující k možnostem výběru domácností 

do sociálního bydlení na základě dalších podmínek, než je bytová nouze, právě s cílem 

minimalizovat riziko neplnění povinností ze strany nájemníka). 

 Zároveň se opakovaně objevuje diskuse o rozsahu a způsobech „zneužívání systému“, ať již 

stávajících dávek na bydlení, nebo navrhovaného segmentu sociálních a dostupných bytů. 

Diametrálně se liší jak názory na současný rozsah zneužívání systému (od „marginálního“ po 

„značný“), tak návrhy na jejich odstranění (vytvoření robustnějších administrativních kontrol 

vyplácených dávek, nebo naopak volání po vzniku systému sociálních bytů, který by mohl 

vytlačit „obchodníky s chudobou” ze současného trhu s nekvalitním bydlením pro chudé 

příjemce dávek). 

 Vzdáleně podobná, ale více „technická“ je paralelní diskuse o nastavení pravidel pro 

veřejnou podporu (state aid) v oblasti bydlení, která má podstatné implikace do možného 

rozsahu a formy financování sociálního bydlení z veřejných zdrojů (dotace, úvěry).26  

 Způsob zajištění sociálního bydlení na místní úrovni, zjednodušeně spor „povinnosti obcí“ 

(zdůrazňující nutnost stejného přístupu na celém území státu jako podmínku pro účinné 

řešení a zabránění účelové migraci osob z cílové skupiny zákona nebo obcházení systému 

některými samosprávami) vs. „dobrovolné zapojení a motivace obcí“ (zdůrazňující 

ústavněprávní problémy při ukládání povinností samosprávným jednotkám a obsahové 

problémy při vymezení povinností obcí tak, aby byly naplnitelné a zároveň účelné bez ohledu 

na rozdílnou velikost obcí nebo rozsah problémů v bydlení na jejich území). 

 S předchozí diskusí je spojena otázka samotné (ne)zbytnosti nové právní úpravy sociálního 

bydlení a jejího pojetí. Potřebné kroky k návratu osob bez domova do bydlení, tedy 

poskytnutí nájmu bytu a další potřebné asistence (a jejich financování státem, kraji nebo 

obcemi) je možné zajistit již za současného právního stavu. To, že jsou potřebné činnosti 

možné, však neznamená, že jsou vykonávány v nezbytném rozsahu a vzájemné koordinaci, 

ani to, že je skutečně zajišťováno právo na bydlení osob, které jsou z něj aktuálně vyloučené.  

 Zajištění financování sociálního bydlení, zjednodušeně diskuse o rozsahu činností, které 

budou státem finančně podporovány (např. investiční náklady vs. provozní náklady), 

                                                      
25 Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR 
26 Základní rámec problematiky zpracovává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, diskuse o definici veřejné podpory 

v bydlení se vedou také na úrovni EU. 

https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
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způsobu této podpory (záruky, vratné finanční nástroje, nevratné podpory), míře její 

účelovosti (účelově vázané dotace vs. flexibilněji využitelné příspěvky), celkové výši a 

způsobu rozdělení mezi obce nebo jiné subjekty či o míře garancí, že přijaté řešení bude 

dlouhodobé. 

Výše uvedená dilemata mají široké právní, ekonomické i sociální souvislosti a jsou vzájemně úzce 

propojena (např. vymezení a rozsah cílové skupiny nepochybně souvisí s nákladovostí řešení). 

Postupně k nim vznikají stále kvalitnější analýzy, které umožňují věcnější diskusi oproštěnou od 

extrémních a nepodložených stanovisek jak odpůrců, tak zastánců vzniku sociálního bydlení. 

Zjednodušeně již z nich víme, že sociální bydlení nebude univerzálním lékem na všechny problémy 

chudých lidí, ale že přispěje k jejich řešení a bude se dlouhodobě vyplácet.  

Z pohledu úředníků (nebo výstižně anglicky civil servants) si lze představit celou řadu kombinací 

řešení výše uvedených dilemat. Za určitých podmínek může být funkční i varianta bez legislativních 

změn. Například Finsko (jediná země EU, kde počet lidí bez domova klesá) má jen velmi obecnou 

právní úpravu v oblasti (sociálního) bydlení a úspěšné politiky jsou založeny na dlouhodobé dohodě 

mezi státem a (největšími) obcemi, která zůstává zachována po řadu volebních období i přes měnící 

se politické profilace vlády i lokálních samospráv. Stejně tak si lze představit funkční zákon řešící 

problémy nejvíce znevýhodněných obyvatel, nebo zákon, který cílí také na dostupnost bydlení i pro 

širší (nízkopříjmové) skupiny.  

To však nemění nic na tom, že vytvoření systému sociálního bydlení (či jakkoliv jinak 

pojmenovaného souboru nástrojů podporujících návrat osob bez domova do bydlení) je primárně 

politická otázka a politické rozhodnutí. „Civil servants“ jen těžko mohou facilitovat diskuse o výše 

uvedených (a dalších) otázkách nejen mezi parlamentními politickými stranami, ale mnohdy také 

uvnitř jednotlivých stran mezi různými názorovými proudy nebo osobnostmi ukotvenými na 

komunální, krajské či celostátní úrovni. Řešení nelze zcela vytvořit na úrovni ministerstva, ale musí 

právě vzejít (a opět je třeba zdůraznit) z politického rozhodnutí.  

Právě absence politického zadání (alespoň některých) parametrů systému sociálního bydlení velmi 

znesnadňuje přípravu konkrétních návrhů. Máme hledat řešení pro desetitisíce osob bez střechy, 

nebo pro jeden až dva miliony osob, pro které je bydlení podle různých objektivních i subjektivních 

indikátorů v nějaké míře problém?27 Můžeme přemýšlet o řešení, které bude vyžadovat provozní či 

investiční náklady v desítkách miliard (které by se měly dlouhodobě do státního rozpočtu 

přinejmenším vrátit), nebo máme jen doplnit ty nejvíce chybějící články v současných systémech 

tak, aby to stálo stovky milionů? Jsem přesvědčen, že pověstné šuplíky veřejné správy jsou plné 

návrhů v různé fázi rozpracovanosti. Problémem však není politiku (nejen bydlení) vymyslet, ale 

prosadit.  

 

                                                      
27 Podle šetření EU SILC, realizovaného Českým statistickým úřadem, jsou náklady na bydlení velkou zátěží pro více než 

15 % a určitou zátěží pro 70 % domácností, zhruba 21 % nemá rezervy na mimořádný výdaj 12 000 Kč (ČSÚ, 2020b). 
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Bydlení – základní potřeba, největší výdaj a okrajová politická agenda? 

Skleněný strop, přes který se nedaří prosadit systémové řešení sociálního bydlení, je závažným 

problémem, který může vést k demotivaci všech, kdo s velkým úsilím a obtížemi dělají malé zázraky 

při návratu osob bez domova do bydlení. 

Bydlení je jednou ze základních životních potřeb. Bydlení je také jedním ze základních lidských 

(sociálních) práv a bylo přesvědčivě argumentováno, že bez naplnění práva na bydlení se nedaří 

plně využívat také ostatních práv a svobod. Z ekonomického pohledu je bydlení zároveň největším 

životním výdajem na úrovni domácnosti a největším sektorem globální ekonomiky. Největší podíl 

na zadlužení domácností mají úvěry na bydlení.  

Věnuje se bydlení politická pozornost adekvátní jeho individuálnímu i společenskému významu? 

Zemědělství se zhruba dvouprocentním podílem na HDP má v poslanecké sněmovně svůj výbor, ve 

vládě své ministerstvo a v Bruselu (po dlouhodobém poklesu) čtvrtinu rozpočtu EU. Bydlení se 

zhruba desetkrát větším podílem na ekonomice má v poslanecké sněmovně svůj malý podvýbor, 

jeden odbor v rámci menšího ministerstva a v Bruselu několik připravovaných iniciativ, které mají 

podpořit státy a města při řešení bytové krize, jež se stala závažnou v celé Evropě (a možnost čerpat 

část ESIF, pokud o to státy usilují). Toto srovnání není namířeno proti zemědělství a zemědělským 

politikám (v jejichž rámci se řeší také potravinová bezpečnost, péče o krajinu nebo rozvoj venkova), 

které jsou nezbytné a jim věnovaná pozornost je jistě oprávněná. Slouží jen jako ilustrace odlišného 

uchopení dvou agend s obrovským významem pro společnost i jednotlivce. 

 

Zdroje 

ČSÚ. (2020a). Zaostřeno na muže a ženy. Praha: ČSÚ. 

ČSÚ. (2020b). Příjmy a životní podmínky domácností. Praha: ČSÚ. 

Pleace, N. (2017). Evropská příručka Bydlení především (český překlad). Praha: Úřad vlád ČR 

3.1.5 Problematika řešení návratu lidí bez domova do bydlení z hlediska Ministerstva 

vnitra ČR 

Adolf Polák  

Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality 

 

Již mnoho let se zabývám problematikou bezdomovectví a zejména prevencí jeho vzniku, a to i 

v rámci současného působení na MV, kde „prevence“ je i v názvu odboru, tj. na odboru prevence 

kriminality.  

Co se týče témat ve vztahu k ministerstvu vnitra, je nasnadě, že hlavní problémy, které jsou řešeny, 

mají spíš negativní konotaci.  

https://www.czso.cz/csu/czso/3-vzdelavani-rw9hmfe6d7
https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-cdknb922a5
https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2018/10/hfguide_cz_171006_orez.pdf
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Je to samozřejmě dáno hlavním zaměřením, což je zejména činnost represivních složek. 

A nemusíme si nalhávat, že tyto složky se v rámci své působnosti setkávají zejména s negativními 

stránkami a projevy společnosti a u bezdomovectví to platí dvojnásob. Zástupci těchto složek si 

dělají obrázek o celé skupině vlastně pouze podle viditelné „špičky ledovce“. S pozitivními 

zkušeností se mohou „pochlubit“ opravdu ojediněle. 

Témata či oblasti, které se MV v rámci jeho činnosti dotýkají: 

- Chybějící zákon o soc. bydlení – jasně formulovaná povinnost obcí řešit problematiku soc. 

bydlení, což znamená naplňovat tak povinnost plynoucí jak z ústavních zákonů, tak 

ze zákona o obcích. Problém je, že zajišťování potřeb bydlení spadá do tzv. samostatné 

působnosti (viz zejména § 35 odst. 2 zákona o obcích), tj. samosprávy, kam stát nemá právo 

zasahovat – jde o ústavně zakotvené právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy); v rámci 

práva na samosprávu pak má obec poměrně velkou volnost, ale i prostor něco konat (či 

nekonat). Obce jsou obecně velmi citlivé na zásahy do „samosprávy“ (sociální bydlení by se 

muselo řešit centrálně, ať už stanovením povinností, nebo účelovým určením prostředků na 

ně, ovšem samospráva vždy bude nějak omezovat efektivitu, nebude-li obec „chtít“). Jelikož 

se jedná o samostatnou působnost (a asi to tak i zůstane, i kdyby část řešil stát z centra), 

vždy to bude problém (a zatím obce vždy říkají „my nejlépe víme a nejlépe si uděláme“, ale 

neudělají, ideálně „dokud nezačnou i ostatní“). Teprve když to přijmou za své (byť ne nutně 

nahlas), lze se někam posunout (jinak budou dál posouvat lidi z města do města nebo se o 

to aspoň snažit). 

 MV kontroluje vydávání obecně závazných vyhlášek a pravidla obcí (pokud je obce vydávají) 

k přidělování obecních bytů – obce nemají povinnost tato pravidla vydávat, ale pokud je 

vydají, je jak ombudsmanem, tak MV zkoumáno, zda tato pravidla nejsou diskriminační. V 

roce 2020 bylo provedeno 90 kontrol výkonu samostatné působnosti obcí (z toho 43 

distančních), při nichž byla zjištěna pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví obce u 10 obcí 

(16 pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví obce). U pěti obcí (8 pravidel pro přidělování 

bytů ve vlastnictví obce) byla pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví obce posuzována 

na podnět občanů a opozičních zastupitelů obcí. V 10 případech návrh pravidel pro 

přidělování bytů a pravidel pro přidělování bytů zaslaly obce dobrovolně ke kontrole nebo k 

případnému poskytnutí metodické pomoci a v případě dalších dvou pravidel pro přidělování 

bytů obce zaslaly MV na základě předchozí výzvy. Některé obce mají dvoje, troje i čtvery 

pravidla pro přidělování obecních bytů, kdy se jedná například o obecná bytová pravidla, o 

pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení a třeba i pravidla pro přidělování startovacích 

bytů či rodinných domů. V roce 2020 dokončilo ministerstvo vnitra posouzení všech 36 

obdržených pravidel a návrhů pravidel pro přidělování bytů. Při posouzení bylo zjištěno ve 

30 případech porušení zákona, čtyři pravidla pro přidělování bytů a jeden návrh pravidel pro 

přidělování bytů nebyly shledány v rozporu se zákonem. V jednom případě pravidla pro 

přidělování bytů, s ohledem na dozorovou výluku [§ 124 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] ministerstvo vnitra neposuzovalo. 
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Graf 1 Podíl posuzovaných pravidel pro přidělování bytů z hlediska jejich zákonnosti (v %) 

 
 
Tabulka 1 Náprava nezákonných pravidel pro přidělování bytů posouzených v roce 2020 

Rok 
Zrušení bez 

náhrady 
Novelizace 

pravidel 
Návrh bez 
opatření 

Probíhá 
komunikace 

s obcí 

Správní 
řízení 

CELKEM 

2020 4 13 7 5 1 30 

 

Za nejčastější porušení zákona lze označit: 

 stanovení plošných podmínek pro nepřijetí žádosti či nezařazení žádosti do seznamu 

žadatelů [neprojednání žádosti v orgánu obce k tomu příslušném podle § 16 odst. 2 písm. f) 

a odst. 3 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů]; za takovou plošnou podmínku lze označit neexistenci závazků vůči obci a jí 

zřízeným organizacím, a to i pro členy domácnosti žadatele, neexistence vlastnictví 

nemovitosti, státní občanství České republiky apod.; 

 zkoumání trestní či přestupkové minulosti žadatele a členů jeho domácnosti; 

 požadavek na poskytnutí finančního daru či nevratného vkladu za podání žádosti 

či poskytnutí nájemního bydlení ve vlastnictví obce. 

 Problém diagnostiky a řešení závislostí – obtížné je to i u „bydlících“ lidí, většinou až dokud 

nedojde k sebepoškozování či ohrožování okolí, příp. trestnému činu; u osob se zkušeností s 

pobytem na psychiatrii je též časté vyhýbání se ambulantní péči (ať už ze subjektivních, nebo 

objektivních důvodů – tzn. nedostupná síť ambulantních ordinací či osobní rozhodnutí 

nedodržovat léčebný režim) atd. 

 S tím souvisí hlavní problém, který MV, resp. Policie ČR a obecní policie řeší, a to je páchání 

protiprávního jednání, což zahrnuje nejen pachatele, ale i oběti protiprávního jednání, a 

„očekáváné jednání“ těchto bezpečnostních složek. Existují obavy ze státu či bezpečnostních 

složek, nízká důvěra, neochota či nevůle něco řešit „oficiální“ cestou – pokud se to odehrává 

mezi bezdomovci (=> min. „zítra se potkají znova“), musejí s nimi dál fungovat, i pokud by 

byla vůle spolupracovat. Z toho vyplývají praktické a další problémy, zejména obtížnost 

komunikace, problém s doručováním, (ne)ochota svědčit atd. Bezdomovci jsou vnímáni 

podstatnou částí veřejnosti jako ti, kteří obtěžují žebráním, opilstvím, zdržováním se na 

frekventovaných místech (nádražích, MHD, náměstích, místech před obchody jako původci 

16,67

83,33

v souladu se
zákonem

v rozporu se
zákonem
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nepořádku atd.), takže problém je vnímán primárně jako bezpečnostní a řešení je vnímáno 

nebo zároveň i cíleně prezentováno jako problém bezpečnosti, a tedy Policie ČR atd. (=> 

„kdyby bylo více policie, problém by byl vyřešen“). To samozřejmě není reálné, nicméně i 

obce tak vědomě i nevědomě přenášejí problém „mimo svůj píseček“. Řešení je proto 

vnímáno/žádáno primárně 1) v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku (provádět zákroky 

proti bezdomovcům, příp. realizovat snahy o jejich „vymístění“ z veřejných prostranství) a 

dále 2) v oblasti následné represe – trestat a zajistit vymahatelnost pokut, resp. 

vykonatelných trestů – tam směřuje i většina aktivit a poptávek ze strany obcí (min. pak 

před obecními volbami, kde to bývá i téma volebních kampaní, „dopisových akcí“ starostů 

vládním představitelům, aby „stát/vláda/premiér zajistili…“  Ad 1) i 2) – tímto směrem pak 

vedou i případné legislativní aktivity: první velkou změnou byl a) trest zákazu pobytu a b) 

zpřísnění postihu za opakované páchání přestupků. 

Ad a) zákaz pobytu – nakonec byl od 1. 7. 2017 vypuštěn, ovšem obce se k němu jako 

k tématu vracejí, chtějí jej vrátit zpět do zákona, totéž často i policie (frustrace, že s nimi 

nemohou nic dělat). 

V současné době lze „místo“ zákazu pobytu uložit omezující opatření „zákazu vstupu“ (na 

určená místa – dříve jen do hospod, na stadiony apod., nyní i na konkrétní místa, ulice apod.), 

ovšem maření (porušování) je aktuálně zase jen přestupkem, za který lze uložit pouze 

(nevymahatelnou) pokutu, což je vnímáno jako nedostatek. 

V legislativním procesu je novelizace přestupkového zákona (nestihne se však zřejmě 

projednat), umožňující případně i trestní postih za maření „zákazu vstupu“, ovšem jenom 

na drogové delikty a divácké násilí. Rozšíření na další delikty MV odmítlo, jelikož jednak už 

byl trestní postih (resp. zákaz pobytu pod hrozbou trestní sankce při maření) jednou 

vypuštěn ze zákona a jednak výkon trestu odnětí svobody, který byl ukládán, je velmi 

nákladný. MSp obecně dále nechce rozšiřovat trestní kriminalizaci. A konečně zákaz pobytu 

byl zneužíván na plošný postih bagatelních deliktů (žebrání apod.), kdy riziko zneužívání je 

stále vysoké. 

Je však potřeba mít na paměti, že obce se k tomuto tématu, resp. „řešení“ budou vracet i 

nadále, budou požadovat vymahatelná a plošná řešení. Zákaz pobytu se jako téma neustále 

vrací. Dlužno říci, že v některých případech (v některých obcích) vnímali zákaz pobytu pro 

důvodné případy pozitivně (a aniž by byl plošně zneužíván), kdy alespoň do určité míry řešil 

problém vyplývající ze „spádovosti“ – i občané (bezdomovci) z jiných míst, obcí či krajů se 

koncentrovali ve větším městě (se službami, zdroji atd.), dopouštěli se tam pak výtržností, 

přestupků atd., takže do určité míry to tyto osoby (aspoň na určitou dobu) „odstínilo“. Tzn. 

i mírnější úředníci a úřednice to vnímají tak, že pro určité případy to může být smysluplné. 

A radikálnější úředníci (i obce a občané) to vnímají jako jediné řešení a nadále by se chtěli k 

zákazu pobytu vrátit, třeba i plošně (byť lidé bez domova se pak jen přesouvají do jiné 

městské části apod.). 

Ad b) zpřísnění represe – nejdřív se navrhovalo „třikrát a dost“ (a opět se to může objevit). 

Nakonec z toho zbylo navýšení sazeb pokut za opakované přestupky proti veřejnému 

pořádku, občanskému soužití a majetku, a to pouze zvýšením sazeb (v případě, že rok 
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předtím nabylo právní moci rozhodnutí o trestu za přestupek stejné skupiny) a s tím, že 

podruhé se už povinně ukládá pokuta (reálně min. 100 Kč) a nelze už uložit napomenutí.  

Druhá pokuta nemusí být nutně vysoká či vyšší než předtím, ovšem spíše se ukládá ta vyšší, 

a to třeba i pět až deset tisíc korun. Nutno upozornit, že na ulici – blokovou pokutou 

(příkazem na místě) – lze uložit vždy max. 10 000 Kč, plnou sazbu pak jen na úřadě (ovšem 

myslím, že se tak neděje, i z důvodu nevymahatelnosti). 

Z pohledu obcí (i státu) to však není reálný trest ani řešení, protože pokuta je zpravidla 

nevymahatelná, jen se musí pohledávka dlouho evidovat (a ve výsledku to pak ztěžuje 

případný návrat do společnosti kvůli dluhům či exekucím. A jelikož ani toto není cesta, lze 

tak čekat spíš zase volání aspoň po zákazu pobytu nebo snahu o trestní kriminalizaci (jinak 

se to pak „řeší“ šikanou, represí nebo plošnými opatřeními typu zákazu pobytu). 

Obce (policie, úřady, občané) by tedy měly vidět nejen volání po sociálním bydlení 

a odmítání represe (zákazu pobytu) apod., ale i snahu řešit postižitelnost „nepostižitelných“, 

tzn. měla by být dobrá vůle i v tomto směru. Nemluvě o tom, že i kdybychom vyřešili veškeré 

sociální bydlení, tak zde vždy někdo takový bude zůstávat a „neefektivita práva“ (a represe) 

zde tak i nadále bude problém. 

„Obecní šatlavy“ nejspíš obnoveny nebudou, už kvůli nákladnosti, hygieně, personálu apod. 

Obecně prospěšné práce jsou náročné minimálně na administrativu, domlouvání se se 

zaměstnavateli, hlídání lidí apod. I v trestních věcech to cca 50 % lidí nevykoná a u přestupků 

by asi byla finálním postihem zase jen pokuta. Krátkodobé tresty odnětí svobody jsou někde 

zavedeny i na přestupky, ovšem v ČR to vidíme jako neprůchodné jak ve veřejné debatě, tak 

ze strany ministerstva spravedlnosti. Což ovšem neznamená, že nějaké snahy o efektivní 

postih by zde být neměly. 

Kolem „domovského práva“ se vedly debaty už vícekrát, ale k tomu je důležité dodat (na což 

se zapomíná), že kdysi fungoval i institut „postrku“ (odvedení „tuláka“ zpět do obce), což je 

dnes prakticky nereálné, zejména s ohledem na svobodu pohybu, kterou lze zásadně 

omezovat jen soudně. Legitimní by možná bylo požadovat po obcích původu nějakou 

náhradu, což by však znamenalo nějakou evidenci a vykazování, navíc lze očekávat 

rozporování, takže to je prakticky opět nereálné…Fakticky se řešení děje leda tak, že větší 

obce mají z rozpočtového určení daní (RUD) víc peněz než ty malé a případné navýšení by 

stejně směrovaly jinam, a nakonec by pak spíš byly ještě více motivovány s lidmi nějak 

„šíbovat“ (min. když jim bude připadat náhrada malá anebo pokud by se zavedlo domovské 

právo, ale peníze by nebyly, a to vše s ještě většími náklady). 

Konečně ještě k otázce, jakou roli má Policie ČR (a obecní policie): Někdy už policie částečně 

funguje téměř jako sociální služba – a nejde jen o kontroly, zda někdo neumrznul, či hlídky 

se sociálními pracovníky, ale třeba i to, že po policii je pak žádáno třeba i řešení žloutenky – 

např. někde omezení zdržování se lidí bez domova řešilo problém, který se projevil později, 

že se v určitých lokalitách začala šířit žloutenka. A jako „řešení“ žloutenky pak bylo žádáno 

po Policii ČR, aby to opět „řešila“ (fakticky tedy vyháněním lidí z centra a po právní stránce 

jinak cestou obnovení zákazu pobytu)!    
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 S tím vším souvisí další problém – účelové hlášení se k TP na ohlašovně MěÚ – často nejde 

prakticky o bezdomovce, ale o osoby často jednající protiprávně, případně se snažící skrýt 

své podnikatelské aktivity, vyhnout se věřitelům, exekucím apod. Problém je i s tím, že 

některé radnice odmítají ukládat zásilky, takže je pak velký problém s doručením jakékoliv 

zásilky.  

3.1.6 Základní překážky v péči o rodiny při jejich návratu do bydlení 

Martina Štěpánková Štýbrová 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv 

dětí 

 

Úvod 

Domov – pro mnoho rodin přirozená součást života. Doma lidé nacházejí nejenom ochranu, teplo a 

bezpečí, ale domov je pro ně rovněž středobodem rodiny. Na druhou stranu v České republice 

s námi žije nemalé procento osob, které takové štěstí nemají. Buď jim chybí stálá „střecha nad 

hlavou“ úplně, anebo se jejich adresa pobytu mění i několikrát do roka podle finančních možností, 

nabídky práce či partnerských vazeb. Kvalitní bydlení, které lze chápat jako stabilní bydlení 

naplňující alespoň základní obvyklý standard v dané společnosti,28 je také základním předpokladem 

pro udržení stability rodiny, působí jako prevence rizikového chování či vztahových problémů (např. 

Median, Sirius, 2016; VUPS 2020 nebo Prokop, 2016). Právě narušení vztahů v rodině a její 

dysfunkčnost vedou často k následnému bezdomovectví (např. Vágnerová a kol., 2018; Höhne a 

kol., 2010). Rovněž je prokázána přímá souvislost mezi založením rodiny, uzavřením manželství a 

zajištěním bydlení. Dlouhodobě se ukazuje, že pokud mají mladé páry mít děti, případně chceme-li 

podpořit vícedětné rodiny, je kvalitní dostupné bydlení stěžejním prvkem.29 Aktuálním tématem 

jsou dopady současné krize spojené s pandemií covidu-19 právě na rodiny – zejména rodiny již tak 

znevýhodněné, jako rodiny samoživitelů, rodiny s nízkými příjmy či bez stabilního zaměstnání. 

Zpráva nadace Sirius (2020), která se dopady pandemie na rodiny zabývá, uvádí mezi riziky jak ztrátu 

zaměstnání či snížení příjmu rodin, tak právě ztrátu bydlení. Podle této zprávy by se pak vládní 

opatření měla zaměřit primárně na prevenci propadu osob do chudoby a šíření negativních jevů 

a zamezení ztráty bydlení u rodin s dětmi.30 Je zřejmé, že otázka bydlení se tak stává v současné 

                                                      
28 Nestandardní bydlení zahrnuje např. přelidněnost bytů (velikost obytné plochy nižší než 10 m2 na osobu dle dat SILC), 

nízká vybavenost, nedostatek soukromí, nevhodné okolí bytu, jako vyloučená lokalita, ale i znečištěné prostředí, byty 

bez tepla apod. Např. (VUPSV, 2020) a (ČSÚ, 2019).  
29 Viz kapitola 2.2 a 2.3 Zprávy o rodině (VUPSV, 2020), dále také (Höhne a kol., 2010). 
30 Co se týče vládních opatření zaměřených na snížení dopadů pandemie v oblasti bydlení, bylo v roce 2020 realizováno 

omezení výpovědi z důvodu prodlení placení nájmu, dále na ministerstvu pro místní rozvoj byla připravována nová 

koncepce bydlení 2021+. Na podporu bydlení existuje např. program Podpora bydlení, v jehož rámci bylo v roce 2020 

rozděleno 141,6 mil. Kč a vytvořeno tak 236 nových bytů pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení (sociální 

a zdravotní hledisko). V únoru 2020 vláda schválila úpravy v programu Výstavba pro obce, jehož cílem je podpora 
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době vysoce aktuální. V následujícím příspěvku se zaměřím na to, jaké jsou nejvážnější problémy při 

snaze navrátit rodiny zpět do stabilní formy bydlení a jaká opatření mohou těmto rodinám pomoci.  

Proč je důležité pomáhat rodinám k návratu do bydlení?  

Prvně je nutné uvést, že bezdomovectvím jsou zasaženy a ohroženy nejen osoby, které žijí venku, 

využívají přechodné noclehárny pro bezdomovce, ale také osoby, jejichž bydlení je nejisté či žijí 

v podmínkách, které neodpovídají alespoň minimálním standardům bydlení.31 Patří sem i značný 

počet rodin s dětmi. Počet osob bez domova v České republice je odhadován na 30 tisíc, nicméně 

se zahrnutím i osob ohrožených bezdomovectvím a bez stabilního bydlení stoupá toto číslo až na 

100 tisíc osob.32 Postupně také v České republice dochází k nárůstu počtu žen a mladých 

bezdomovců. V této kategorii je bezdomovectvím ohrožena nejvíce skupina mladých osob 

opouštějících institucionální péči (cca 15 % bezdomovců). Zajímavou sondou do problematiky osob 

nacházejících se v nestabilním bydlení je analýza Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

(2019),33  která zjistila, že v České republice se vyskytovalo v určitém okamžiku až 23 830 osob bez 

domova, z toho 2,6 tis. dětí, 11,6 tis. osob z celkového počtu tvořily osoby přespávající venku nebo 

v noclehárnách pro bezdomovce, 6,1 tis. osob z celkového počtu bylo v azylovém domě (z toho 3 

950 dospělých a 2 185 dětí mladších 18 let), 2,6 tis. osob ve zdravotnickém zařízení, 1,5 tis. osob ve 

věznicích. Obdobně je odhadováno, že v obecních ubytovnách se nacházelo dalších 1,6 tis. osob (53 

% mužů, 24 % dětí). Významné zjištění je, že v těchto ubytovnách bylo zastoupeno až 36 % osob, 

které nemají bydlení déle než pět let (tzv. dlouhodobé bezdomovectví) (VUPS, 2019). Podle odhadů 

se každoročně dostává přibližně 11 tis. domácností do bytové nouze (Klusáček a kol., 2019).  

Jak je možné, že v České republice, která se řadí mezi země s nízkým zastoupením osob ohrožených 

příjmovou chudobou, máme až 100 tis. osob, včetně rodin s dětmi, mimo stabilní bydlení? Dle dat 

ČSÚ (2019) se příjmová chudoba týká 10 % osob (hranice příjmové chudoby byla stanovena na 

12 818 Kč/měsíc v roce 2019). Je však nutné tento indikátor brát v kontextu celkových příjmů a 

výdajů domácností v porovnání s ostatními státy. V případě zohlednění mediánových příjmů na 

úrovni EU a rozdílných cen v jednotlivých zemích se v České republice ocitá v chudobě již 30 % 

                                                      
sociálních a dostupných bytů. Zpráva o plnění Národního programu reforem uvádí, že od začátku programu do konce 

roku 2020 bylo podáno 46 žádostí za 470 mil. Kč o dotaci na sociální byty a 7 žádostí za 122 mil. Kč na vznik dostupných 

bytů.  V Programu pro mladé pak byl navýšen věk a umožněno pořízení družstevního podílu v bytovém družstvu. (Vláda 

ČR, 2020). 
31 Viz definice bezdomovectví dle ETHOS (FAENTSA, nedatováno). K typům bezdomovectví více např. Koncepce 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, která rozlišuje, zda je bezdomovectví krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé, zda se jedná o ojedinělou či opakovanou záležitost, dle příčin apod. Koncepce prevence a 

řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 pracuje s různými kategoriemi bezdomovectví od viditelného po 

osoby ohrožené bezdomovectvím (ústavní výchova, omezení na svobodě, senioři, osoby v azylových domech, osoby 

vystavené domácímu násilí aj.). 
32 Např. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 (MPSV, 2013), dále Hradecký a 

kol., 2012. Dále Platforma pro sociální bydlení (2018) mluví o 84 tis. osobách, které žijí v nevyhovujícím bydlení.  
33 Studie VUPS (2019) předkládá kvalifikované odhady o počtech osob bez domova, které vycházejí z počtů zjištěných 

ve 403 obcích ČR, 232 azylových domech, 19 domech na půl cesty, 188 nemocničních zařízeních a 35 vězeňských 

zařízeních. Sčítání osob bez domova proběhlo v termínu 8.–14. 4. 2019. Sečteny byly osoby bez střechy, vybrané 

kategorie osob bez bytu.  
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domácností (Prokop, 2020: 34). Zde rovněž platí, že nejrizikovější jsou domácnosti nezaměstnaných, 

samoživitelů a žen seniorek. Podíváme-li se specificky na výdaje na bydlení, ukazují nám statistická 

data, že tyto výdaje bývají nejvýznamnější položkou rozpočtu domácností. Průměrný výdaj se v roce 

2019 pohyboval ve výši 5 799 Kč/měsíc. U domácností samoživitelů se výdaje za bydlení pohybují 

kolem 7 tis. Kč. To je spojeno i s tím, že u úplných rodin se setkáme častěji s vlastnickým bydlením, 

zatímco u neúplných převažuje nájemní bydlení (VUPS, 2020), které se v krizovém období může stát 

neudržitelným.34 

Výskyt rodin s dětmi v nekvalitním a nestabilním bydlení není ničím neobvyklým. Propad do 

chudoby a sociálního vyloučení může potkat téměř každého z nás velmi rychle, např. v případě 

rozvodu, onemocnění, z důvodu zadlužení a následných exekucí nebo i po narození dítěte. Velmi 

palčivým problémem v České republice je zejména následný dlouhodobý pobyt celých rodin na 

ubytovnách či v azylových domech, které nahrazují klasické bydlení a působí negativně na 

schopnosti samostatného udržení bydlení. Počet takto žijících osob zde rovněž v letech postupně 

vzrůstá.35 V neposlední řadě je nutné zmínit dlouhodobé rozšiřování a přetrvávání tzv. sociálně 

vyloučených lokalit, které nenabízejí ani kvalitní bydlení, ani právní jistotu bydlení, a naopak 

umocňují beznadějnou situaci osob v bytové nouzi.36 V českém prostředí je také patrný převažující 

negativní diskurs spojený s bezdomovectvím a jeho řešením. Obyvatelé ubytoven a sociálně 

vyloučených lokalit jsou často označováni jako osoby „zneužívající sociální systém“. V reakci 

na nárůst počtu osob v nevyhovujícím bydlení a vyloučených lokalitách se namísto zavádění 

systémových opatření jako vytvoření sítě sociálního bydlení s podporou sociální práce a dostupného 

bydlení s návazným systémem sociálních dávek objevují snahy odstraňovat vyloučené lokality skrze 

zamezení pobírání dávek na bydlení u osob sociálně znevýhodněných, které v daných lokalitách 

žijí.37  

I přes negativní vnímání problematiky bezdomovectví je důvodů, proč se zabývat právě otázkou 

návratu rodin do bydlení, mnoho. Od současné nejisté situace na trhu s bydlením u většinové 

populace, kdy riziko ztráty bydlení z důvodu neplacení hypotéky či neschopnosti platit nájem, je 

vysoké, tak i proto, že přímo zasažených je aktuálně podle odhadů minimálně 100 tis. osob, které 

žijí v nekvalitních podmínkách, ať již na ubytovnách, nebo v ústavech, které jsou mnohonásobně 

                                                      
34 Vysoká zátěž nákladů za bydlení je brána, pokud je na úhradu vynakládáno 40 % a více příjmu domácnosti (ČSU, 2019). 

„Desetina českých domácností (440 tis. v roce 2018) platí za bydlení a energie více než 40 % ze svých (čistých) příjmů, 

což je mezinárodně definovaná hranice ohrožení ztrátou bydlení (Eurostat, nedat.). Z těchto domácností 285 tis. bydlí v 

pronajatém bytě a z toho téměř tři čtvrtiny jsou samostatně žijící důchodkyně.“ (Měřická, Pekárek, 2019: 88).  
35 Zpráva o plnění strategie sociálního začleňování, MPSV, 2015, str. 83. Obdobně zpráva uvádí, že podíl osob bydlících 

v těchto formách bydlení vzrostl v letech 2010–2015 z 0,18 % na 0,33 %. MPSV, 2015, str. 83.  

36 Zde je vhodné uvést, že navzdory některým přesvědčením podle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za 

rok 2015 (Vláda ČR, 2016: 5-6) jsou obyvateli sociálně vyloučených lokalit nejenom Romové, ale vyskytují se i lokality, 

kde Romové tvoří menšinu obyvatel, zejména na severní Moravě. Zejména v posledních letech vidíme, že přibývá 

„Neromů“ v sociálně vyloučených lokalitách (osoby nezaměstnané, postižené exekucí, dluhy, s nižším vzděláním, ale i 

senioři). Více rovněž analýza Sociálně vyloučené lokality v ČR (GaC, 2015).  
37 Svého času velmi populární bezdoplatkové zóny, které v některých městech mají řešit problém s „nepřizpůsobivými 

občany“ namísto vytváření systémů, jako je projekt housing first v Brně a dalších lokalitách. Blíže např. Mapa sociálních 

událostí (Institut pro sociální inkluzi, 2019). 
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dražší pro veřejné finance než začlenění těchto osob do běžného bydlení. Rovněž alarmující je, že 

mezi těmito lidmi je podle některých odhadů až 20,5 tis. dětí.38 Tyto děti tak již od útlého věku 

vyrůstají v nestabilních podmínkách a ztrácejí cenné kompetence k udržení bydlení v pozdějším 

věku. Je rovněž jasné, že tyto nerovnosti v přístupu ke stabilnímu bydlení se promítají do prospěchu 

ve škole a celoživotní dráhy (jedná se o ztráty jak v individuální rovině v oblasti zdraví, vzdělání, 

profesního zařazení a příjmů, ale i ztráty ve veřejných rozpočtech). Kruh chudoby a sociálního 

vyloučení se replikuje z generace na generaci, v čemž lze spatřovat jedno z nejvyšších rizik pro 

českou společnost. Dle analýzy Platformy pro sociální bydlení se pouze cca 20 % rodin vymaní 

z kruhu ubytoven zpět do bydlení.39 

V čem systém selhává?  

Pokud v České republice chceme usilovat o zajištění stabilní společnosti, prevenci negativních jevů 

a zajištění rovných příležitostí pro všechny její členy, je nutné věnovat dostatečnou pozornost i 

problematice bezdomovectví a s tím souvisejícímu bydlení. Současná situace v České republice po 

více jak 30 letech vývoje jasně ukazuje, že bydlení nelze pojímat pouze jako soukromý zájem40 

jednotlivce, ale je i zájmem veřejným.41  

V čem současný systém v oblasti péče o rodiny při návratu do bydlení, tedy ze situace, kdy daná 

rodina o své původní bydlení přišla, selhává? V České republice pomoc rodinám v krizi naráží na 

nedostatek personálních kapacit v oblasti sociální a terénní práce, nedostupné dluhové a sociální 

poradenství, nedostatečnou nabídku sociálního a dostupného bydlení pro rodiny, nedostatečnou 

nabídkou azylových domů pro rodiny, obdobně jako obecního bydlení. Což je umocněno 

problematikou předražených ubytoven a neflexibilním systémem dávkové pomoci, která by 

dokázala reagovat dostatečně rychle a adekvátně na bytovou nouzi či výpadek příjmů a umožnit tak 

rodině udržet si jistý standard a nesklouzávat do nevyhovujících forem bydlení. Rovněž přetrvávající 

byznys s exekucemi, který vytváří často celoživotní past, odsunuje část společnosti 

do nevyhovujícího a nestandardního bydlení. Nelze však opomenout ani pravidla některých 

samospráv při rozdělování obecních bytů, která diskvalifikují právě osoby s dluhy či osoby s nízkými 

příjmy z důvodu nedůvěryhodnosti, na druhou stranu samosprávy nedisponují dostatečně velkými 

byty pro rodiny s více dětmi. Zásadní překážkou je i nedostatečný zájem o toto téma na celostátní 

úrovni, což je následně spojeno s absencí legislativního ukotvení, metodického sjednocení 

a nedostatečnou finanční podporou. Pomoc rodinám při návratu do bydlení by však měla být 

stěžejní oblastí sociální práce a opatřením v oblasti sociální a rodinné politiky. I když vytvoření sítě 

                                                      
38 Platforma pro sociální bydlení 
39 Platforma pro sociální bydlení  
40 Individuální odpovědnost za bydlení je uvedena i v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 a vychází rovněž 

z převažujícího přesvědčení v populaci (viz Postoje k bydlení v ČR 2013, Sociologický ústav Akademie věd ČR. Zpráva 

uvádí, že 2/3 dotázaných považují bydlení jako především nebo spíše záležitost jedince a rodiny, 1/3 za věc jak občana 

a jeho rodiny, tak i státu nebo obce).  
41 Zde lze uvést, že již v roce 2007 Evropský parlament schválil Usnesení o bydlení a regionální politice (Evropský 

parlament, 2007; VUPSV, 2020), ve kterém je právo na bydlení základním sociálním právem.  Na druhou stranu je nutné 

uvést, že toto právo je vnímáno spíše v kontextu práva v návaznosti na specifika trhu bydlení v daném státě a 

odpovědnosti jednotlivce.  

https://socialnibydleni.org/
https://socialnibydleni.org/
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dostupného a sociálního bydlení se objevuje opakovaně i v programovém prohlášení vlády42 

a v předchozích letech byl zákon o sociálním bydlení již i v legislativním procesu. V současné době 

bylo vytvoření samostatného zákona nahrazeno dotačními programy a zvýhodněnými půjčkami 

pro rodiny a samosprávu, což se ukazuje jako nedostatečné řešení. Rovněž systém dotací a úvěrů 

není pro samosprávy vždy jednoduchý a předvídatelný, ale naopak způsobuje další administrativní 

zátěž. Podíváme-li se také na současné koncepční a strategické dokumenty z oblasti podpory rodin, 

je tomuto tématu stále věnována malá pozornost. Opatření k podpoře bydlení jsou cílena buď 

obecně na snižování zejména viditelného bezdomovectví, případně jsou zahrnuta do tzv. boje 

s chudobou, nebo se jedná o opatření na podporu bydlení obecně.43 Samotná situace řešení rodin 

v bytové nouzi je pak ponechána na uvážení samospráv a řešena v rámci aktivit neziskového 

sektoru.44 Zde lze zmínit v současné době asi nejvýraznější aktivity Platformy pro sociální bydlení, 

která se problematikou detailně zaobírá a aktuálně spolupracuje na projektech tzv. housing first 

(bydlení především) s Brnem, Libercem, Prahou 7 a Prahou 10, Českými Budějovicemi, Jihlavou, 

Vrchlabím, Pískem a hl. m. Prahou.45 Osoby v bytové nouzi získávají nejenom stabilní kvalitní 

bydlení, ale i podporu sociálního poradenství a pomoc. Na základě zahraničních zkušeností je 

prokázáno, že pokud jedinec či rodina přijde o své bydlení, je nutné jim primárně bydlení zajistit. 

V takové situaci pomůže nalezení adekvátního bydlení mnohem víc než intenzivní sociální práce či 

dávková podpora, jelikož to – jak můžeme vidět v českém kontextu – neřeší situaci osob uvízlých 

na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách, odkud dané osoby nemohou do standardního 

bydlení, ale rovněž tyto adresy způsobují i diskriminaci na trhu práce (např. VUPS, 2020 apod.). 

Možná řešení? 

V první řadě je nutné v rámci politických strategií oddělit podporu bydlení pro osoby v nouzi (tzv. 

sociální bydlení) a podporu bydlení pro osoby, které jsou schopny zajíst si standardní bydlení 

vlastními silami, ale je vhodné je podpořit – např. mladé rodiny s dětmi, senioři, znevýhodněné 

osoby na trhu bydlení apod. (tzv. dostupné bydlení). Jedná se o různé cílové skupiny, které vyžadují 

                                                      
42 Např. Programové prohlášení vlády ČR (2018: strana neuvedena) uvádí: „Vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální 

práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů 

včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými resorty a mezi státem, kraji a samosprávou.“ 
43 V platné Koncepci rodinné politiky (MPSV, 2017) jsou opatření: 1. Podpora výstavby startovacích bytů pro rodiny, 2. 

Úprava podmínek podpory bydlení mladých rodin v rámci nabídky Státního fondu rozvoje bydlení. Podíváme-li se na 

opatření v Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (MPSV, 2013), mezi 

cíli nalezneme např. standardizace státní podpory sociálního bydlení, fungující systém prevence bezdomovectví včetně 

podpory udržení bydlení pro osoby, které byly bez přístřeší a získaly bydlení, zavedení nástrojů umožňujících přechod 

osob ze situace bezdomovectví do bydlení, posílení role samospráv, pilotáž modelu housing first. V roce 2015 byla 

vládou schválena rovněž Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025, v návaznosti na ni byl v roce 2017 

vládou schválen návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Tento zákon se zaměřoval na situace 

jednotlivců a rodin v bytové nouzi.  
44 Specifické programy pro osoby v bytové nouzi rozvíjejí rovněž Naděje o.s., Armáda spásy a Charita ČR, které se 

zaměřují specificky na různé cílové skupiny od pomoci lidem bez střechy nad hlavou přes azylové domy, nízkoprahové 

kluby až po komplexní služby pro rodiny, mládež apod. Mezi dalšími organizacemi zaměřenými specificky na rodiny a 

děti je např. Šance dětem, nelze rovněž opomenout roli MPSV či MMR jako gestorů strategií. 
45 Dostupné např. zde. Dále více informací např. zde.  

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Socialni_politika_a_zamestnanost
https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/
https://socialnibydleni.org/tag/podpora-obci
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odlišné přístupy a nástroje pomoci. Základní kompetence včetně udržení bydlení se učíme 

v průběhu života, stejně jako hospodaření s penězi. Pokud tyto kompetence nenabudeme v rodině 

v průběhu dospívání, je těžké je následně získat (např. VUPS, 2020; Prudký, Šmídová, 2010). Je proto 

nasnadě, že bez sociální práce a pomoci nelze tento problém řešit. Obdobně je nutné posílit 

primární prevenci v oblasti práce s rodinou ke snížení rizika ohrožení bezdomovectvím v případě 

dysfunkce v rodině. Je však nutné říct, že nelze nalézt východisko z bytové nouze, pokud nejsou 

dostupné kvalitní byty za dostupné ceny. Je proto nutné vytvořit mix peněžní pomoci, sociální práce 

a dostupného bydlení, který však v České republice stále chybí. Řešení bezdomovectví je „běh na 

dlouhou trať“, výsledky se projeví až v odstupu několika let, což vyžaduje i jistý konsensus napříč 

politickým spektrem. Řešením by mohla být podpora edukace a odstranění mediálního stigmatu, 

ale i podpora zejména longitudinálního výzkumu v dané oblasti. Otázkou v oblasti řešení 

bezdomovectví a podpory bydlení tedy zůstává, jaké priority si český sociální stát stanovuje? Český 

sociální stát nepatří k nejrobustnějším v evropském kontextu, nicméně nabízí široké zabezpečení 

v různých životních situacích. Výdaje na vytvoření systému sociálního bydlení a systémovou 

podporu návratu do bydlení by v kontextu současných výdajů na boj s covidem-19 či nedávno 

přijatým daňovým balíčkem nepředstavovaly tak zásadní zásah a zároveň by nabízely úsporu 

v dávkových systémech či v oblasti financování služeb náhradní péče o děti a dalších oblastech 

následné pomoci.46  Lze se domnívat, že v této oblasti Česká republika dlouhodobě naráží více na 

roztříštěnost politického vedení, ideologické rozpory a krátkozrakost politik než na omezené zdroje.   
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3.2 Kraje a obce  

Úspěch v řešení bytové nouze se neobejde bez systematické a efektivní práce na úrovni místních 

samospráv. Nikoliv náhodou patří mnozí volení politici i aktivní úředníci mezi průkopníky seriózního 

a udržitelného procesu návratu lidí bez domova zpět do standardního života.  

Příklady z dobré praxe, ale i úskalí, která celý proces provázejí po stránce administrativy, financí, 

komunikace a faktorů sociálního dopadu, je nejlépe zprostředkovat v originální a autentické 

podobě.  

Následující studie mají tedy záměrně podobu strukturovaných popisů implementace lokálních 

politik, avšak přinášejí i ryze osobní dojmy, pocity zasloužené spokojenosti i zklamání ze strany 

samotných realizátorů a tvůrců strategií.      
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Mezi autory, kterým patří vděk a respekt za jejich práci a kteří souhlasili s tím, že se o své výsledky 

v této publikaci podělí, patří: Ivan Langr, popisující zkušenosti z města Liberce, Marek Mikulec z 

Magistrátu města Ostravy, Jakub Rychtecký za statutární město Pardubice a Svaz měst a obcí České 

republiky, Blanka Vildová z ÚMČ Prahy 13, Karolína Vodičková za Magistrát města Plzně a Adam 

Zábranský za Magistrát hl. m. Prahy.  

3.2.1 Implementační deficity housing first v Liberci 

Ivan Langr 

náměstek primátora statutárního města Liberec 

Situační kontext 

K politice sociálního (dostupného) bydlení se statutární město Liberec (dále jen SML) přihlásilo 

v roce 201547; v roce 2017 pak za podpory Platformy pro sociální bydlení a Agentury pro sociální 

začleňování zavedlo progresivní nezásluhový režim housing first (dále jen HF) s velmi nízkým 

prahem.48 Město tedy zabydluje výhradně ty specifické cílové skupiny, které se nacházejí v akutní 

bytové nouzi a souběžně nemohou uspět na komerčním trhu s bydlením. Prahem k překonání 

vstupu do systému je přitom příjmové testování a individuální posouzení zdravotních a sociálních 

hendikepů.  

Snahy města nicméně vedle individuální specifity klientů a v reálné (ne)schopnosti vymáhat na nich 

smluvní podmínky silně limitují jak kapacity bytového fondu, tak problémy v nastavení 

doprovodných sociálních služeb. O absolutním nezájmu státu řešit tento multidimenzionální sociální 

problém ani nemluvě.  

Charakteristika cílové skupiny HF 

Cílovou skupinou (dále jen CS) HF prolíná podle našich poznatků hned několik elementárních 

aspektů, které ji činí primárně velmi složitou. Tito klienti: 

- požívají z různých důvodů poměrně nízké společenské podpory, 

- jsou často obětí viditelně manifestovaných předsudků, 

- jsou voličsky indiferentní. 

Sama o sobě trpí CS mnoha dalšími zátěžemi, které její postavení ve společnosti výrazně komplikují. 

Sociální problém zabydlování klientů v akutní bytové nouzi se tím stává multidimenzionálním ve 

smyslu individuálním (kumulace problémů z různých oblastí) i institucionálním (vyžaduje pro řešení 

dohodu na půdorysu vícero veřejných institucí). Mezi podstatnými zátěžemi nelze pominout např. 

následující: 

                                                      
47 Rámec pro realizaci obecního plánu sociální bydlení. 
48Koncepční ukotvení pro housing first tvoří především Strategie pro sociální začleňování (2016), Komunitní plán 

sociálních služeb (2018), Koncepce sociálního bydlení (2019) a Tematický akční plán pro oblast bydlení a bezpečnosti 

(2020). 

https://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf
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- primární zdravotní problémy (fyzické hendikepy, psychiatrické diagnózy, závislosti aj.), 

- sníženou míru informovanosti (nejsou součástí hlavních komunikačních toků), 

- nedostatek pravidelného zdravotnického servisu, 

- sníženou hladinu osobní režimovosti i hygienických sebenároků,49 

- dlouhodobou nezaměstnanost či závislost na dávkách státní sociální podpory (dále jen SSP) 

i hmotné nouze (dále jen HN), 

- etnický faktor, 

- administrativní překážky v podobě chybějících dokladů totožnosti, 

- nedostatečnou osobní motivaci změnit dosavadní způsob života (tzv. programoví 

bezdomovci, kteří nemají zájem styl života změnit a nespolupracují). 

To vše vytváří velmi složitý primární vstupní mix pro řešení v praxi. 

Cesta k překonání spletitého východiska a obecně nízkého zájmu veřejnosti a politiků o potřeby CS 

snad může být v oživení starého rakouského domovského práva, resp. v institutu tzv. pečující obce 

(Langr, 2017) a jejím inovativním pojetí pro 21. století. Ideový základ přitom vyplývá z jednoduchého 

poznání, že pro značnou část veřejnosti i politiků by měly být jen těžko přehlédnutelné dvě situace: 

1. když zejména děti musejí přežívat v otřesných podmínkách ubytoven,  

2. když lidé umírají na ulici hlady či mrazem. 

Řečeno z druhé strany, jde o postupnou institucionalizaci zralé, zodpovědné a veřejností 

podporované samosprávy, která se za nezbytné pomoci státu dokáže postarat o občany obce ve 

viditelně tíživých životních situacích, jež sami nedokážou řešit. A to třeba právě prostřednictvím 

nástroje HF, který lze vnímat jako všeobecné společenské uznání potřeby vlastního bydlení jako 

primárního lidského sociálního práva – od něj se pak odvíjí naplňování dalších základních životních 

potřeb. 

HF jako praxe a její implementační deficity 

Už od samého počátku se v liberecké praxi projevovaly některé implementační deficity, které bylo 

a je nutné kontinuálně řešit. Jde především o: 

1. selhávání klientů, 

2. nedostatek volných bytů v portfoliu města, 

3. zajištění tzv. zdravého sociálního mixu v zabydlených lokalitách, 

4. nepřipravenost sociálních služeb poskytovat intenzivní sociální práci, 

5. selhávání institutu zvláštního příjemce dávky, 

6. absolutní nezájem státu. 

Ad 1. Od září 2017 resort školství a sociálních věcí SML ve spolupráci s Platformou pro sociální 

bydlení, Agenturou pro sociální začleňování a pracovníky některých sociálních služeb uskutečnil 

několikatýdenní detailní sčítání klientů v bezdomovectví, skrytém bezdomovectví, v azylových 

                                                      
49 V době tzv. koronavirové krize v roce 2020 se pak ukázaly i další specifické problémy – distribuce a výměna 

ochranných a hygienických prostředků, ztížená možnost případné izolace (karantény) lidí bez domova či praktická 

nemožnost případného trasování jejich kontaktů.  
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zařízeních a na ubytovnách prostřednictvím tzv. dotazníku Houser.50 Z výsledků mj. vyplynulo, že 

zájem o zabydlení v režimu HF mělo 508 osob (z toho 100 rodin s dětmi, z čehož nejméně 26 bylo 

samoživitelů; 30 osob bylo starších 60 let).51 Od února 2018 se resortu podařilo v bytech ve 

vlastnictví SML postupně zabydlet 27 klientů v akutní bytové nouzi. Jejich strukturu, úspěšnost i 

neúspěšnost ukazuje následující tabulka 1. 

 

Tabulka 2 – Klienti housing first v Liberci (k 30. 6. 2020) 

  2017 2018 2019 2020 Odchod ze systému 

K1 srpen     

K2  leden   1. 5. 2018 

K3  leden   2. 10 2019, soukromé bydlení 

K4  únor   soudní vystěhování 

K5  leden   31. 10. 2018 

K6  květen   30. 8. 2019, soukromé bydlení 

K7  květen   30. 4. 2019 

K8  květen   14. 5. 2019 

K9  červenec    

K10  červenec    

K11  listopad   31. 5. 2020 

K12  prosinec   30. 7. 2019 

K13   leden   

K14   březen  23. 7. 2020 

K15   únor  31. 10. 2019 

K16   únor  30. 11. 2019 

K17   únor   

K18   únor   

K19   květen   

K20   květen   

K21   květen   

K22   květen   

K23   květen   

K24   červenec   

                                                      
50 Online dostupné zde. 
51 Detailněji jsou výsledky k dispozici v Tematickém akčním plánu pro oblast bydlení a bezpečnosti, s. 13–14. 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/HF/Dotazn%C3%ADk_Houser.pdf
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/zastupitele/langr/tap-byd_bez_lbc_29_4.pdf
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K25   červenec   

K26    leden  

K27    červen  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 2 je patrné, že osm klientů už muselo režim HF z různých důvodů opustit (6x selhání 

finanční, 1x selhání v oblasti sousedského soužití, 1x mix obou důvodů), jeden je ve fázi soudního 

vystěhování (K4), dva klienti naopak z HF na vlastní žádost vystoupili a posunuli se do komerčního 

bydlení (K3 a K6). Každý klient přitom do projektu HF vstupuje po souhlasu pracovní skupiny tvořené 

zástupci sociálních služeb i magistrátu města, a to na základě roční smlouvy s opcí. Klienti se musejí 

smluvně zavázat nejen ke spolupráci na intenzivní sociální práci, ale souběžně musejí souhlasit 

s institutem tzv. zvláštního příjemce dávky dle § 40 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

díky němuž jsou prostředky ze SSP, resp. z HN, určené na náklady s bydlením, zasílány přímo na účty 

města. Nájemní smlouvu provází i notářská doložka, která městu umožňuje snadnější ukončení 

nájemního vztahu, pokud klient nasmlouvané parametry porušuje. 

Ad 2. Nedostatek volných bytů, resp. bytů ve vlastnictví města vůbec je obecně zásadním limitem 

bytové politiky SML. Z původních zhruba 18 tisíc bytových jednotek, které Liberec získal v 90. letech 

minulého století ze státního bytového podniku, se od roku 1995 privatizací bytů a následně celých 

domů fond rozplynul na současných zhruba tisíc bytů, prakticky ze 100 procent obsazených. 

Samospráva se sice snaží další byty budovat rekonstrukcemi svých původních bytových domů 

především prostřednictvím IROP výzev na zvyšování kapacit tzv. sociálního bydlení, tempo je ale 

velmi pomalé. Od roku 2014 Liberec takto vyprojektoval revitalizaci pěti domů (jeden je již 

realizován, druhý ve výstavbě, ostatní se jako zakázka připravují) a pracuje na studii zastavění jedné 

další lokality; nárůsty počtu nových bytů ale i tak budou pouze v jednotkách desítek. Město tedy 

může obsazovat jen takové byty, jejichž původní nájemník zemřel nebo se přestěhoval. A tato určitá 

závislost na pohybech nájemníků se také promítá do nesystémovosti plánování s velikostmi bytů – 

dopředu totiž nelze nikdy určit, jestli bude mít město k přidělení byt malý, nebo rodinný. 

Ad 3. Omezený bytový fond však s sebou nese ještě další problém, jímž je zvyšování koncentrace 

klientů HF v jednotlivých lokalitách s ohledem na budování tzv. zdravého mixu, tedy udržitelného 

rozprostření sociální zátěže. Jak ukazuje následující tabulka 3, v některých případech již počty 

klientů HF v městských domech dosahují i pětiny z počtu jejich obyvatel, ale jinde je ještě prostor 

pro zabydlení. 

 

Tabulka 3 – Koncentrace klientů HF v jednotlivých lokalitách 

Lokalita Počet bytů v domě Byty s klienty HF (abs.) Byty s klienty HF (v %) 

1. Sadová 9 2 22 

2. Uralská 7 1 14 

3. Vrchlického 10 1 10 

4. Krejčího A 31 2 6 
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    Krejčího B 29 1 3 

    Krejčího C 17 1 6 

5. Krajní  32 3 9 

6. Krajní  32 3 9 

7. Krajní  32 2 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Územní rozložení pro přehlednost i v následující mapě 1 

 
Mapa 1 – Územní rozložení klientů HF v Liberci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ad 4. S městem Liberec na projektu spolupracuje šest neziskových organizací s různým portfoliem 

sociálních služeb, registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. – Naděje, Romodrom, Most k naději, 

Člověk v tísni, Návrat a D.R.A.K. Ty se ale v některých případech zatím nestačily vyrovnat 

s požadavkem na zvýšenou intenzitu sociální práce, která významně převyšuje parametry obvykle 

zajišťovaných zakázek. Nasazení jednotlivých pracovníků služeb totiž musí být daleko intenzivnější 

co do počtu dnů v týdnu i hodin v jednotlivých dnech. Jinak řečeno, v začátku smluvního vztahu 

musejí být služby k dispozici prakticky kdykoli, kdy to individuální potřeba klienta vyžaduje. Každý 

z nich je projektem HF přesazen do zcela nového prostředí, jsou zpřetrhány jeho dosavadní sociální 

vazby, mnozí z nich se cítí být osamoceni. Když připočteme i jejich zdravotní zatížení vč. závislostí a 

často nižší míru např. finanční gramotnosti, je zřejmé, že robustní vnější podpora je naprosto 

nezbytná. A je naprosto reálným zhodnocením, že za selháním některých klientů, jak ukazuje 

tabulka 1, lze vidět i primární selhání sociálních služeb. 
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Ad 5. Institut zvláštního příjemce dávky je sice povinnou součástí smluvního závazku mezi městem 

a klientem HF, jeho úspěšné a dlouhodobé využití však naráží na znění zákona o pomoci v hmotné 

nouzi. Každý klient totiž může svůj původní souhlas se zvláštním příjemcem kdykoli jednostranně 

odvolat a dávky SSP či HN (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení) nechat znovu převést na sebe 

jako výhradního příjemce. Město se o této změně dozví až nepřímo v okamžiku, kdy na jeho účet 

přestanou přicházet smluvené úhrady za nájem. Práce se zadluženými klienty je pak o to složitější 

personálně i časově, obce navíc musejí svůj majetek spravovat s péčí řádného hospodáře (odst. 7 § 

38 zákona 128/2000 Sb., o obcích), takže akceptace jakýchkoli dluhů bez klientovy spolupráce na 

splácení není možná. Jinak řečeno, pokud se klient (nejen) HF stane i dlužníkem, je tato situace 

zatěžující pro obě strany. 

Ad 6. Absolutní nepodpora státu problematice zabydlování klientů v akutní bytové nouzi je obecnou 

a elementární příčinou, proč obce projekty typu HF většinově pomíjejí. Bez zákonného rámce totiž 

nemají žádné garance investičních prostředků na výstavbu vhodných bytů stejně jako refundaci 

nákladů vložených do přímé terénní sociální práce, pokud ji vykonávají v samostatné působnosti.52 

Další výzvy 

A. Cílem resortu školství a sociálních věcí SML je projekt HF nejen nadále rozvíjet, tedy zabydlovat 

další klienty a zvyšovat jejich úspěšnost, ale souběžně jej ve struktuře bytové politiky města 

etablovat natolik, že se stane dlouhodobě udržitelným a odolným vůči změnám vyvolaným 

střídáním volebních cyklů. I na příkladu města Brno je totiž zřejmé, že politická vůle/nevůle řešit 

problematiku tak specifických cílových skupin hraje naprosto klíčovou roli. A je zřejmé také to, že 

politickou racionalitu, která je souběžně v kontradikci se sociálním rozměrem politiky (proč 

podporovat cílovou skupinu s minimálním voličským potenciálem, resp. mnohdy riskovat ztrátu 

většinového voliče, který je naladěn antietnicky?), může odblokovat především zásadní vklad státu 

prostřednictvím relevantní zákonné úpravy. Jak už bylo naznačeno výše, zákon o 

sociálním/dostupném bydlení by měl:  

1. definovat systém zabydlování osob v akutní bytové nouzi vč. propracované struktury sociální 

práce, 

2. definovat okruh aktérů a jejich rolí v systému (mj. stát prostřednictvím MPSV a MMR, obce 

v samostatné působnosti, sociální práce a poradenská činnost v přenesené působnosti na 

obcích i krajích, úřady práce jako poskytovatelé dávek, klienti a jejich práva a povinnosti), 

3. garantovat klientům prostředky z mimořádné okamžité pomoci HN na kauce a podobné 

záruky obcí, 

4. garantovat obcím jak přímou úhradu provozních nákladů na terénní sociální práci, kterou 

často hradí buď ze svého, nebo z časově ohraničených projektů financovaných z ESF, tak 

dostatek investičních prostředků na potřebnou výstavbu podporovaných bytových jednotek. 

Jen tak budou mít obce zájem dobrovolně do systému vstoupit a solidárně se na něm 

podílet. 

                                                      
52 SML do projektu HF vkládá personální, materiální i peněžní prostředky z rozpočtu města a z OP Zaměstnanost (projekt 

Kontaktní sociální práce 2019–2021). 
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B. Dalším z nástrojů může být novela zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a to 

především úprava institutu tzv. zvláštního příjemce dávky, aby klient jako příjemce příspěvku či 

doplatku na bydlení napříště nemohl jeho ustavení jednostranně zrušit a obce tak nepřicházely o 

úhrady nájmů. Pokud by však stát přikročil k uzákonění sociálního/dostupného bydlení v celé šíři, 

jak je uvedeno v bodě A, je možné, že by se institut zvláštního příjemce nadále ukázal jako 

nadbytečný, 

C. Zavedení tzv. jednotného kontaktního místa bydlení (dále jen JKMB). SML na konci srpna 2020 

získalo dotační podporu z OPZ přes 11 milionů korun na zřízení JKMB (projekt Centrum bydlení 

Liberec), a to od února 2021. JKMB by se mělo etablovat jako vstupní klientské místo pro 

implementaci kompletní bytové politiky města, propojené s příjmem žádostí o bydlení, jeho 

anonymizací, poradenstvím i terénní sociální činností města (vstupní místní šetření bytových potřeb 

a individuální sociální práce po zabydlení). Činností JKMB bude vznikat pořadník žadatelů o 

konkrétní byty (velikost, lokalita), a to na základě individuálního vyhodnocení potřebnosti a 

souběžně bytové kapacity města. Otázkou ovšem je udržitelnost JKMB po skončení projektu. 

 

Zdroje 
Langr, I. (2017). Sociální bydlení jako projev obce pečující. Deník Referendum, 15. 11. 2017. 

3.2.3 Bariéry v systému návratu lidí bez domova do bydlení z pohledu měst a obcí s 

přihlédnutím k pardubické zkušenosti 

Jakub Rychtecký 

náměstek primátora Pardubic pro sociální politiku 

předseda Komise pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky 

 

Úvod a kontext 

Žijeme v době Průmyslu 4.0, globalizované ekonomiky, velkého vlivu nadnárodních korporací, 

rostoucího „welfare“ blahobytu, tržního hospodářství a obrovské konkurence, v digitálním světě 

plném velkého množství informací, ale také v době, kdy rostou sociální rozdíly, jež se projevují v 

oblasti bydlení, a kterou můžeme v kontextu České republiky nazvat termínem krize bydlení. Cílem 

této studie nebo chcete-li „position paperu“ je přispět svou troškou k diskusi o dilematech, která 

umožní odstranění bariér v přístupu k bydlení vydefinované cílové skupiny lidí bez domova, a to z 

úrovně měst a obcí. Krize bydlení je vedle globálních trendů dědictvím divoké porevoluční doby, 

jejímiž příznaky jsou v případě některých měst a obcí privatizace prakticky veškerého bytového 

fondu (např. Teplice, Ústí nad Labem). 

„Města razantně snížila počet městských bytů, čímž sice došlo k narovnání tržního prostředí, ale 

současně města ztratila z velké části možnost zasahovat výrazněji do cen bydlení a poskytovat 

dostupné bydlení sociálně potřebným a ohroženým obyvatelům“ (Strategie bydlení pro město 

https://denikreferendum.cz/clanek/26505-socialni-bydleni-jako-projev-obce-pecujici
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Pardubice, 2020). Bohužel ani získané prostředky často nebyly investovány zpět do tohoto sektoru 

a dluh v bytovém fondu v celé republice je obrovský. Vedením tehdejších měst a obcí to lze jen 

těžko vyčítat, neboť města a obce musely výrazně investovat do jiných segmentů občanské 

vybavenosti – vodovodních řádů, škol, školek, místních komunikací, veřejného prostranství apod. 

Naplno se projevila deregulace nájmů. Česká národní banka v posledních pěti letech z 

pochopitelných důvodů zpřísňuje podmínky pro hypotéky. To se sice podle aktuálních dat na první 

pohled při počtu přidělených hypoték příliš neprojevilo, neboť počty přidělených hypoték jsou 

rekordní. Ceny nájmů, ale i náklady na pořízení vlastního bydlení však rostou výrazně rychleji než 

mzdy a platy, roste počet tzv. investorských bytů, který roztáčí spirálu cen ještě výš. Současně 

neplatí, že by další komerční masová výstavba v některých lokalitách a velkých městech zlevňovala 

ceny bytů. Z pohledu celé republiky však „Dlouhodobě počet bytů v ČR klesá nebo stagnuje, čímž 

roste prostá fyzická nedostupnost bydlení“ (Koncepce bydlení České republiky 2021+). Z aktuálních 

dat z listopadu roku 2020 je navíc patrné, jak rostou výše dluhů obyvatel v souvislosti s pořízením 

bydlení, neboť „Nadále stoupá i průměrná výše úvěru, s hodnotou 2 865 189 korun opět vytvořila 

nový rekord“ (Eva Sovová, Jana Zámečníková, Hypoindex, 2020). V posledních letech máme 

relativně velký podíl osob a rodin v exekuci, což se často týká lidí v předdůchodovém a 

důchodovém věku. Počet lidí bez domova roste. „Malé ekonomické povědomí a možnost 

snadných půjček tyto lidi dostala do situace, kdy v tržním systému de facto nemůžou obstát a 

nezbývá než jejich bydlení dotovat z prostředků obecních ve chvíli, kdy společnost rozumně uzná, 

že je poskytnutí možnosti pro nový start pro obecné blaho výhodnější než negativní fenomén 

bezdomovectví.“ (Strategie bydlení pro město Pardubice, 2020) A tady narážíme na první 

významný problém, řekněme první BARIÉRU. 

Bariéra – nalezení jasného společenského konsensu nejenom v daném městě a obci nebo regionu, 

ale celého státu a jeho politiky bydlení 

Řekněme si na rovinu, že péče o cílovou skupinu lidí bez domova zrovna u voličů starostkám, 

starostům, radním, zastupitelům, ministrům, poslankyním a poslancům zvláštní popularitu 

nepřinesou. Je však nutné dodat, že právě proto je třeba mít nastavená jasná pravidla „hry“ pro 

sociální bydlení a vytvořený srozumitelný systém po stránce kompetenční, finanční a legislativní. 

Zdroje měst a obcí nejsou v tomto ohledu nevyčerpatelné, jednotlivá řešení často souvisí s 

„osvíceností“ a odvahou místní samosprávy ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a 

občanskou společností. Tuto cílovou skupinu část komerčního sektoru (to se projevuje zejména v 

regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a vysokým počtem osob ohrožených sociálním 

vyloučením) spíše zneužívá a vnímá ji jako snadnou kořist a zdroj příjmu skrze dávky státní sociální 

podpory a podpory v hmotné nouzi (myšlen příspěvek a doplatek na bydlení) – v této souvislosti 

se zažil pojem tzv. „obchodníků s chudobou“. Komerční sektor tedy tuto cílovou skupinu bez cílených 

incentiv od státu a bez spolupráce se samosprávami rozhodně nezachrání, naopak problémy osob 

ohrožených bezdomovectvím spíše často de facto prohlubuje. 

Jasně definovaná politika bydlení státu prakticky neexistuje (autor nepovažuje dílčí investiční 

dotační a úvěrové nástroje za ucelenou politiku bydlení státu). Pokusy o potřebný zákon o 

sociálním (dostupném) bydlení selhaly, na vládní úrovni narážíme na resortismus a neochotu 
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dohody jednotlivých klíčových resortů – ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a 

sociálních věcí, ministerstva financí, ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva 

zdravotnictví – pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením a bezdomovectvím. 

Bariéra – nestabilita finanční podpory bydlení 

Jak na úrovni zodpovědné domácnosti, tak na úrovni měst a obcí, ale i státu chce mít každý 

ujasněny otázky: Kdo to zaplatí? Můžeme si nový systém dlouhodobě dovolit? Jak zajistíme příjmy 

a naplánujeme výdaje? U peněz to v životě (i u různých sebebohulibějších a sebepotřebnějších 

záměrů) vždy začíná a končí. Vždy jsou, a nejinak u správného hospodáře, kterým města a obce jsou, 

na prvním místě. Bohužel se jako zástupci nejnižších územně samosprávných celků setkáváme s 

nepochopením ze strany premiéra a vedení ministerstva financí, kteří považují kladné výsledky 

hospodaření za neefektivní přebytky a používají to jako zásadní, i když fakticky nesprávný 

argument při diskusích o hledání financování systému, například právě v oblasti poskytování 

sociálních služeb a sociální práce na území měst a obcí. Pokud bychom přijali hypotézu, že panuje 

shoda v tom, že neustálý nárůst výdajů státního rozpočtu na dávky v oblasti bydlení (rok 2010 

– 4,2 miliardy, rok 2020 – 11,2 miliardy,  v současnosti výdaje spíše stagnují) si nikdo ze současné 

politické reprezentace na všech úrovních správy  nepřeje a dávky situaci samostatně rozhodně 

nevyřeší, pak je o to nepochopitelnější situace, že se stále         nepodařilo odblokovat tuto naprosto 

rozhodující bariéru, tj. vytvořit jasnou a všem aktérům srozumitelnou finanční stabilizaci podpory 

bydlení, která by garantovala peníze pro potřebnou výstavbu cenově dostupného bydlení. Je třeba 

na tento cíl nerezignovat a najít shodu na jasném finančním zdroji ve státním rozpočtu, např. pro 

Státní fond podpory investic, který je dnes, vyjma Integrovaného regionálního operačního 

programu, hlavním zdrojem pro investice do budování cenově dostupnějšího bydlení a sociálních 

bytů. Doposud se žádný pravidelný příjem z výnosu z některých daní nepodařilo zajistit.  

Příklady z praxe přitom existují – například ve Finsku, kde jsou velké investiční projekty dostupného 

a sociálního bydlení financovány s výrazným podílem státu skrze podíl na příjmech z daní z 

výherních hracích automatů a sázek. Za jasně definovaných podmínek tyto projekty sociálního 

bydlení nerealizují pouze obce a regiony, ale také soukromé subjekty a agentury za tímto účelem 

založené. Při stabilních příjmech se pak dají mnohem lépe plánovat jednotlivé programy a výzvy. Z 

toho jednoznačně plyne, že se mohou lépe připravit i žadatelé a realizátoři, jak z veřejného, tak 

soukromého sektoru. Zvýší se tím transparentnost a budou jasnější vzájemná očekávání. 

Bariéra – krize důvěry ve financování sociální práce státem 

Ať už je u cílové skupiny bezdomovců nebo osob ohrožených bezdomovectvím uplatňována 

cesta k zajištění bydlení prostřednictvím konceptu housing first nebo housing ready (pozn. 

autora:  v Pardubicích máme zkušenost s oběma přístupy a jejich uplatnění je vždy závislé na 

rozhodnutí sociálního pracovníka a situaci klienta), vždy je pro úspěch velmi klíčová profesionální 

sociální práce, jejímž cílem je a mělo by vždy být pracovat s klientem tak, aby se stal plně 

kompetentním  k samostatnému bydlení, to znamená byl schopen platit včas složenky, byl dobrým 

sousedem a bydlení umožňovalo jemu i jeho nejbližším plnit si rodičovské a další povinnosti. V 

ideálním případě by sociální byt neměl být doživotním řešením, ale odrazovým můstkem do lepšího 
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života. Jak je uvedeno na začátku,     trendy jsou jasné a je patrné, že zejména krajská města, ale i 

trojkové a dvojkové obce budou muset čím dál více čelit problematice bezdomovectví. Větší počet 

lidí ohrožených bezdomovectvím a bytovou nouzí přinese a již přináší tlak na výdaje nejenom na 

straně investic do bytového fondu, ale také požadavky na nárůst počtu sociálních pracovníků na 

městech a obcích poskytujících služby v souvislosti s bydlením. Tito sociální pracovníci vykonávají 

svou činnost v rámci přenesení působnosti výkonu státní správy, to znamená, že si jejich sociální 

práci u měst a obcí objednává stát. Činí tak již od doby 

„Drábkovy reformy“, kdy byly prakticky veškeré dávky státní sociální podpory a hmotné nouze 

přesunuty na úřady práce. Přesto praktický život ukázal, že bez sociální práce na městech a obcích 

systém fungovat nebude. Pokud by mělo dojít k systémovému a potřebnému posílení sociální 

práce s touto skupinou s cílem udržitelnosti bydlení, je třeba jednoznačně posílit sociální práci v 

podobě navýšení počtu pracovních úvazků na obcích, případně poskytovatelů sociálních služeb. A 

tady přichází hlavní kámen úrazu. Nedůvěra obcí v nastavení skutečně koncepčního a dlouhodobě 

fungujícího financování, kdy si ve skutečnosti stát v rámci přenesené působnosti u obcí 

„objednává“ službu, je velice silná a fakticky jsou prostředky na výkon sociální práce ve městech 

a obcích ze strany státu dlouhodobě podfinancované, neboť v současné době města a obce hradí 

mnohdy více než 50 % těchto nákladů ze svých rozpočtů. To, že města a obce naprosto a beze 

zbytku respektují svou povinnost konat s péčí řádného hospodáře, jim nelze klást za vinu (jak činí 

pan premiér a ministerstvo financí), ba naopak. Dlužno upozornit, že obce a města se díky 

poslednímu vývoji (propady v příjmech v důsledku covidu-19 a přijímaného daňového balíčku) 

dostávají do velmi obtížného postavení a jakékoliv možnosti dalšího financování z vlastních zdrojů 

se stávají nemožnými, a pokud ano, tak jedině na úkor investic a oprav jiného zásadního majetku 

– oprav chodníků, ČOV, kanalizace, školských zařízení nebo například sportovišť. Veškerá 

dosavadní jednání s cílem nalezení shody na garance a navýšení příspěvku na výkon státní správy 

doposud ztroskotala. Ani cesta ročních dotací by pro Svaz měst a obcí České republiky nebyla 

dostatečnou garancí. 

Otázka počtu úvazků a faktické zvyšování počtu zaměstnanců úřadů je sama o sobě v dnešní době 

velmi kontroverzní. Ještě třaskavější se pak stává zvláště se znalostí situace, kdy si službu u měst a 

obcí objednává stát, ale hradí ji méně než z padesáti procent. To jsem si osobně ověřil i v případě 

Pardubic. Výhodou Pardubic přitom je, že téma rozvoje bydlení je dlouhodobě důležitým tématem 

– máme již existující koncepci dostupného a startovacího bydlení, v podmínkách Česka relativně 

rozsáhlý bytový fond a realizovaný projekt pilotního ověřování systému sociálního bydlení, v rámci 

kterého se podařilo vytvořit metodiku sociální práce v sociálním bydlení v Pardubicích, kazuistiky, 

ale také příklady dobré a špatné praxe. 

V rámci rok a půl projednávané a připravované Strategie bydlení pro město Pardubice jsme jako 

jedno z klíčových opatření vydefinovali právě navýšení počtu úvazků ze 7 na 10 sociálních 

pracovníků řešících otázky bydlení v horizontu deseti let s cílem v dostatečné míře zajistit 

poskytování sociálních služeb na území města v sociálním bydlení, kdy počítáme během 10 let s 

nárůstem o zhruba 200 sociálních bytů (k 31. 12. 2019 jich je 193) na cca 400 přidělených bytů z 

bytového fondu města Pardubic. Podle mého názoru práce pro město není levicová, nebo 
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pravicová, ale správná, nebo špatná, hospodárná, nebo nehospodárná. Právě v těchto otázkách se 

u zastupitelů projevuje pravolevé vidění světa a probíhají legitimní, ale velmi náročné diskuse o 

tom, které mandatorní výdaje jsou z pohledu rozpočtu   města nezbytně nutné a skutečně natolik 

potřebné. To je případ i sociálních pracovníků. Po dlouhých jednáních se nakonec v Pardubicích 

podařilo najít shodu. Jsem však přesvědčen, že pokud by byl systém lépe financován ze strany státu, 

pomohlo by to v diskusi se skeptiky (není to výtka vůči nim)   k sociálnímu bydlení v řadách 

samospráv mnohem více. Říká se tomu pozitivní motivace. Negativní motivace ve snaze přidávání 

povinností městům a obcím ze strany státu bez jasně definovaného financování a rozdělení rolí v 

systému nikdy v případě sociálního bydlení fungovat nebude. 

Bariéra – dotace vs. Udržitelnost bytového fondu 

Další bariérou v boji za zpřístupnění bydlení pro lidi bez domova nebo v bytové nouzi je zejména 

nedostatečné množství finančních prostředků v rozpočtech měst a obcí v souvislosti s neadekvátní 

finanční podporou ze strany státu včetně nastavené podpory dotační. Byť v posledním roce 

dochází k pozitivnímu posunu po jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, tak i samo 

ministerstvo přiznává a připouští v rámci přípravy Koncepce bydlení České republiky 2021+ (MMR 

2021), že zájem ze strany měst a obcí, a to jak pro výstavbu nových objektů k bydlení, tak pro 

rekonstrukci stávajících k rozšíření jejich kapacit a modernizaci, není takový, jak se očekávalo a jaký 

by byl potřeba. 

Jednou věcí je investovat do majetku či jeho pořízení, ale druhou věcí je tento majetek dlouhodobě 

udržovat. V této souvislosti musím zmínit i absentující a systémové garance jasně definovaného 

podílu státu na udržitelnosti těchto objektů, neboť nájemné v nich se nemůže blížit komerčním 

cenám na trhu, a to ani není cílem, pokud má být pro cílovou skupinu cenově dostupné. Avšak 

dotační tituly je stropují pod hranici umožňující prostou reprodukci majetku u tohoto druhu 

bydlení. Programy a dotační tituly obsahují řadu omezení, jako příklad lze uvést zastropování 

nájemného (SFPI – Program výstavba – pořízení sociálních bytů – strop 61,10 Kč za m2, IROP – 

Sociální bydlení II – strop 57,50 Kč za m2), což jsou částky v drtivé většině naprosto nesrovnatelné 

s nájemným v místě obvyklým. Bylo by žádoucí, aby podpora státu územním samosprávám 

obsahovala i formu finančního příspěvku na provoz agendy spravování sociálních bytů, viz již různě 

fungující modely v zahraničí, v tomto případě například Nizozemsko. Je třeba zvážit otevření 

diskuse otázky metodické a finanční podpory státu územním samosprávám na provoz agendy 

spravování sociálních bytů v alternativně k modelu agentur                  sociálního bydlení. 

Jakékoliv dofinancování plateb nájemného prostřednictvím dávek státní sociální podpory a 

hmotné nouze pouze zatěžuje státní rozpočet a ve výsledku tak nedochází k žádoucímu stabilnímu 

řešení této situace. Potřebné legislativní změny byly opět odsunuty. Metodika a výsledná podoba 

tzv. cenových map, kterou připravilo MMR v rámci diskuse o novele zákona, která měla vést k jedné 

dávce – přídavku na bydlení – velmi málo akcentovala regionální rozdíly a v řadě případů vůbec 

neodpovídá reálným cenám v území. Máme detailní srovnání oproti průměrným a mediánovým 

hodnotám z analýz, kterou si město Pardubice nechalo zpracovat v rámci připravované koncepce. 

Navržená decilová hodnota ze strany MMR a MPSV by spíše prohlubovala problém, neboť by na 

dávku spousta lidí reálně nedosáhla. 
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K udržitelnosti bytového fondu si ještě dovolím upozornit na přirozený konflikt mezi ochranou práv 

nájemníků a na straně druhé měst a obcí jako pronajímatelů. V praxi v území existují i negativní 

zkušenosti s nemožností vystěhovat nájemníka, který zkrátka neplní své povinnosti a v některých 

případech dochází k velkým škodám na majetku a dochází k tzv. vybydlení. V souvislosti s 

občanským zákoníkem se sice otevřela v posledních letech možnost notářských doložek, ale i tak 

toto řešení nedává dostatečnou jistotu poskytovatelům sociálního bydlení. Dovolím si tedy uvést 

ještě krátkou poznámku k problematice doložky vykonatelnosti sepsané u notáře, která by měla 

vést k ošetření práv pronajímatelů. Současná judikatura v návaznosti na obecnou právní úpravu 

není stále jednoznačná. Použití tohoto nástroje je rovněž mnohdy otázkou nejen ryze 

ekonomickou, ale také etickou. Náklady spojené se sepsáním notářského zápisu též nejsou 

zanedbatelné, zejména v případě vícero počtu takových ujednání, a není možné přenášet ve své 

podstatě „zjednodušení právní úpravy“ na bedra měst a obcí. Je na zákonodárci, aby se s 

nedostatečnou či zdlouhavou vymahatelností práva vypořádal, včetně zajištění ochrany 

ohrožených osob. Rizika zdlouhavých a vleklých soudních sporů v případě, kdy nájemce napadne 

neplatnost notářské doložky soudně, zůstávají. Existují i modely z pohledu rizik, kdy jsou tato rizika 

neplacení nájmů apod. přenášena na konkrétní poskytovatele sociálních služeb, kteří si byty za 

účelem sociálního bydlení najmou a následně je podnajímají svým klientům. Tento model je pro 

poskytovatele spojen s enormním nárůstem administrativy, přičemž organizace jako nájemce 

nemá žádné fondy na údržbu a stává se, že se poskytovatel služby a podnajímatel dostávají do 

konfliktu. 

Bariéra – zdlouhavé stavební řízení 

Tato bariéra je míněna zejména v aspektu nastavení stavebního řízení, jež je mnohdy zdlouhavé, 

složité a s vysokou časovou náročností a nadměrnou administrativou. Od ideového návrhu výstavby, 

přístavby nebo zásadní rekonstrukce (např. bytového domu) přes územní rozhodnutí, stavební 

řízení, prováděcí dokumentaci až po realizaci se bavíme o několikaletém procesu, kdy v mezičase 

může dojít a dochází ke změně dotačních titulů a zásadních podmínek pro jejich čerpání. V 

souvislosti s tím je třeba zmínit, že nyní je velice podstatné, aby právní úprava stavebního řízení 

byla již finalizována a situace se tak stabilizovala. Zájem nás všech je, aby se proces stavebního 

řízení zjednodušil. Za stávající situace, odhlédneme-li od vývoje v posledním kalendářním roce, je 

velice těžké realizovat v rychlejším tempu jakékoliv projekty. 

Bariéra – spravedlnost vs. Povinnost 

Jak jsem psal již v úvodu do této problematiky, v současnosti chybí konsensus na pojetí systému 

dostupného (v širším pojetí) a sociálního bydlení s jasně nastavenými rolemi v oblasti zdrojů, 

kompetencí a legislativního ukotvení. Potřebujeme systém, který bude spravedlivý vůči všem 

aktérům (klient, stát, samospráva, soused, soukromý sektor), což není vůbec snadný úkol. Tento 

systém by měl umožnit naplnit ideál sociální spravedlnosti ve smyslu uchování integrity 

společnosti, měl by vytvářet podmínky pro bydlení jako základní předpoklad pro svobodný 

důstojný život jednotlivců a rodin, kteří jsou ohroženi nebo již ztratili důstojné bydlení a mají 

motivaci svou situaci řešit. Hranice obecně akceptovatelného je však velmi tenká a měla by velmi 

citlivě reflektovat rozdíly a podmínky v jednotlivých regionech a dát prostor pro individualizované 
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řešení, které však musí být v souladu       s celkovým pojetím systému. Tento individualizovaný přístup 

by měl v systému umožnit pružně řešit dilemata, jimž čelí ti, kteří jsou občanům nejblíže – jsou to 

samosprávy a sociální pracovníci. 

Jako příklad jednoho z dilemat uvedu nesoulad v názorech a ideový konflikt spočívající v tom, co je 

ještě považováno za hranici důstojného bydlení. Tady se koncepce některých měst a obcí liší od 

interpretace MPSV, například v pohledu na ubytovny, které v případě některých samospráv (v roli 

provozovatele) jsou využívaným nástrojem ve smyslu nejnižšího prahu pro vstup do dostupného 

(sociálního) bydlení a stojí v systému jako další pilíř a mezikrok po azylovém domu nebo noclehárně 

směrem do sociálního bytu. Jejich přínos může být i v prostupnosti směrem dolů v situaci, kdy 

prostě klient přestane svou situaci zvládat, nechce ji aktivně řešit a přes veškerou profesionální 

snahu sociálních pracovníků mu nelze jinak pomoci. Je to přesně ten případ, kde by se role v 

systému neměly svazovat příliš striktními povinnostmi a zákazy používání těchto nástrojů, které se 

v některých případech ukazují jako nezbytné. 

Dalším přirozeným konfliktem, který města a obce řeší, je otázka dobrého sousedství. Zkušenosti 

ukazují, že běžná populace nese někdy velmi těžce přistěhování nového souseda, který je sociálně 

vyloučený nebo je ohrožen sociálním vyloučením. Zde přirozeně fungují předsudky a obavy, které 

jsou někdy i lidsky pochopitelné a v praxi mají své opodstatnění (noční hluk, neustálé volání městské 

policie na sousedy, ničení majetku společných prostor apod.). Toto dilema se týká i úvahy o různé 

výši nájmů pro jednotlivé cílové skupiny v rámci jednoho bytového domu. Tady by měl systém 

garantovat dostatečnou prostorovou segregaci, ale neměl by nijak detailně klást další podmínky a 

bariéry pro řešení v reálném prostředí. Povinnosti a pravidla nesmějí být stavěny podle 

největších extrémů v republice, ale musejí zohledňovat a reflektovat celou situaci v Česku. 

Zásadním úkolem pro nalezení spravedlivého systému je vyřešení otázky z pohledu postavení obcí 

v systému veřejné správy České republiky. Jak co nejspravedlivěji podpořit strukturálně 

postiženější regiony oproti zbytku republiky? Jak se stavět k městům a obcím, které rozprodaly svůj 

veškerý bytový fond? Dle mého názoru není v rámci případné přípravy nového zákona o dostupném 

(sociálním) bydlení, který by měl být tvůrcem pravidel uceleného systému, možné dramaticky 

zvýhodňovat města a obce, které v minulosti rozprodaly téměř nebo úplně všechen bytový fond na 

úkor těch, které se o svůj bytový fond starají a potřebují do něj více investovat nebo jej rozšiřovat, 

protože čelí narůstajícímu počtu potřebných klientů. Stejně tak je třeba myslet na to, jak získávat 

data a řádně je interpretovat, a na to, že možnosti řešení, potřeby v území se neliší jen regionálně 

nebo v rámci krajské samosprávy, ale také podle velikosti obcí, kde je třeba nastavit spravedlivý 

vztahový rámec, jak tomu například bývalo v minulosti v oblasti školství.  

Na jedné straně nemůže mít stát přehnaná očekávání od nejmenších jedničkových obcí (s běžným 

obecním úřadem), kde je řada starostů a starostek neuvolněných, a na straně druhé musí najít 

spravedlivé nástroje, které umožní postarat se o tuto cílovou skupinu v rámci dvojkových (obec s 

pověřeným obecním úřadem) a trojkových obcí (ORP – obec s rozšířenou působností). Zároveň 

však není možné, aby systém přehnaně zatěžoval či vytvářel přílišný tlak pouze na krajská města, 

což se mimo jiné ukázalo při hledání řešení péče o bezdomovce v době epidemické situace a 

nouzového stavu. To je velmi citlivá otázka. Pokud se ji nepodaří uspokojivě vyřešit, tak by mohla 
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mít silný negativní dopad při pokusu o schválení a implementaci nastolovaných pravidel a 

povinností. 

Závěr 

Závěrem si dovoluji vyslovit přání, aby se podařilo v mnou, ale i dalšími aktéry nastolených 

otázkách,  jež přinese konsensuální konference, hledat skutečně shodu a společné výstupy, které 

se podaří správně interpretovat, evaluovat a implementovat do konkrétních úkolů. Ty by měly vést 

k vytvoření systému, jenž bude znamenat efektivnější, pružnější a včasnější pomoc lidem bez 

domova s návratem do bydlení. Při hledání řešení, prosím, nezapomínejme, a plně bych se podepsal 

pod výrok našeho garanta lokální koncepce v rámci pilotního ověření systému sociálního bydlení v 

Pardubicích, že: „(…) Sociální bydlení je velmi závislé na konkrétních pracovnících úřadů a 

dotčených organizací, které se na jeho fungování podílejí. Ať už se jedná o zkušenosti sociálních 

pracovnic, či přístup dalších zainteresovaných stran, jako jsou zaměstnanci úřadu v oblasti správy 

bytů a právního oddělení. Důležitou součástí celého systému jsou také samotní klienti, kteří svojí 

vlastní pozitivní motivací k životní změně a s ní souvisejícímu sociálnímu bydlení mohou přispět k 

utváření pozitivní image celého sociálního bydlení. Klient není pouhým objektem zájmu sociálního 

pracovníka nebo dalších zainteresovaných stran, je aktivním aktérem, jehož motivace a schopnosti 

pro plnění povinností vyplývající z nájemní smlouvy jsou pro dlouhodobé udržení bydlení naprosto 

zásadní. Stejně zásadní je politická vůle k prosazení sociálního bydlení a jeho udržení. Neexistence 

zákona o sociálním bydlení dokazuje, jak je toto téma politicky kontroverzní, a to nejen na 

celostátní úrovni. O jeho smyslu je potřeba přesvědčovat politické zástupce i na lokální úrovni“ 

(Štefanča, 2020). 

V této studii jsem se pokusil definovat šest základních bariér, o kterých je podle mého názoru 

potřeba vést další odbornou diskusi a hledat konsensus v jejich vyřešení, pokud se má v Česku 

bydlení stát dostupnější pro lidi bez domova. Vycházel jsem zejména z vlastních šestiletých 

zkušeností ve funkci náměstka primátora statutárního města Pardubice pro oblast sociální politiky, 

kdy jsem se podílel na přípravě koncepce dostupného bydlení v Pardubicích, startovacího bydlení a 

účastnil se za samosprávu projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni v 

obci Pardubice, ale i prosazování dlouhodobé Strategie bydlení pro město Pardubice. Zároveň jsem 

se pokusil formulovat a podělit se o empirii, jíž jsem nabyl v rámci působení v pozici předsedy 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky při 

jednáních se zástupci ministerstev, zájmových skupin, neziskových organizací a v neposlední řadě 

s kolegy z měst a obcí o připravovaných zákonech, vyhláškách, vládních nařízeních, ministerských 

koncepcích a dalších materiálech. 
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3.2.4 Největší problémy při řešení návratu lidí bez domova do bydlení z hlediska    Prahy 

13 

Blanka Vildová 

Městská část Praha 13, odbor sociální péče 

 

Úvod 

MČ Praha 13 na podzim roku 2016 přijala 7 bytů od hlavního města Prahy (dále jen HMP) pro 

sociální účely a na jaře roku 2017 dalších 5 takových bytů. Tato studie se týká především zkušeností 

získaných v souvislosti s touto iniciativou. 

Vznik systému využívání bytů pro sociální účely 

Z veřejného fóra místní Agendy 21, které se konalo na MČ Praha 13 v roce 2015, vzešel jako jedna 

z priorit požadavek na vytvoření bytové politiky, která by zahrnovala sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené, samoživitelky, samoživitele apod. Potřeba řešit bytovou situaci občanů z těchto 

cílových skupin se stala jedním z impulsů k pronájmu bytů z majetku HMP a jejich využívání pro 

sociální účely. 

Bytový fond MČ Praha 13 byl po privatizaci bytů omezen. Úzká spolupráce odboru sociální péče s 

bytovým odborem probíhala již před pronájmem bytů z majetku HMP, po jejich převzetí do 

pronájmu se však ještě více prohloubila. Uvolněné byty, které jsou v majetku městské části, jsou 

obsazovány bytovou komisí Rady MČ. Přidělování uvolněných bytů žadatelům z pořadníku probíhá 

podle stanovených zásad, přičemž bytová komise zohledňuje bytové potřeby žadatelů z řad klientů 

odboru sociální péče. V současné době čítá bytový fond 84 obecních bytů. 

Kromě uvedených bytů má MČ Praha 13 vyčleněný krizový byt o velikosti 2+kk, spadající pod 

krizové řízení MČ Praha 13. Dále má MČ Praha 13 vyčleněný byt o velikosti 2+kk, který je obsazován 

na přechodnou dobu zejména klienty OSPOD (samoživitelkami a samoživiteli s nezletilými dětmi 

či oběťmi domácího násilí), kteří se náhle ocitli bez přístřeší. Výjimečně je byt obsazován dospělými 

klienty oddělení sociální péče, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.  

Pro klienty OSPOD jsou využívány další dva vyčleněné sociální byty o velikosti 2+kk a 3+1. 

Byty jsou obsazovány klienty OSPOD, kteří se ocitli v sociální tísni a bytové nouzi. Při obsazování 

uvedených bytů neexistuje pořadník. 

Krizový byt je obsazován v případě krize občanů, která není předvídatelná. S klientem uzavírá 

https://sfpi.cz/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/pilotni-overeni-systemu-socialniho-bydleni-na-lokalni-urovni-v-obci-pardubice/
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správcovská firma nájemní smlouvu na návrh odboru sociální péče, nejčastěji na dobu 3 

měsíců, která se podle potřeby prodlužuje. Nájemné platí klienti zvýhodněné. Správcovská firma 

uzavírá nájemní smlouvy na jeden rok na návrh OSPOD. V případě, že klienti spolupracují a plní si 

své závazky, nájemní smlouva se prodlužuje. 

Senioři žijící ve správním obvodu MČ Prahy 13 v tíživé bytové situaci mohou požádat o 

ubytování v Domě sociálních služeb „Lukáš“, který se nachází v příspěvkové organizaci MČ Prahy 13 

– ve Středisku sociálních služeb. Zde je k dispozici 19 ubytovacích jednotek. 

V roce 2016 iniciovala MČ Praha 13 pronájem bytů z majetku HMP, které by dále mohly být 

využívány pro sociální účely, tj. k poskytování podnájmu lidem v bytové nouzi. 

Na jednání sociálního výboru ZMČ Prahy 13 ze dne 13. 6. 2016 byl zařazen bod pod názvem 

„Příprava Pravidel pro přidělování bytů HMP pro sociální bydlení v návaznosti na závěry z 

bytové komise ze dne 6. 6. 2016“. Byl představen původní záměr pronajmout 10 bytů od HMP s 

tím, že aktuálně nejsou jasná pravidla, jakým způsobem byty použít. Předmětné byty jsou po 

rekonstrukci, tedy v perfektním stavu. Bylo konstatováno, že žadatele o přidělení bytu bude nutné 

podrobně prověřit, zda jsou schopni se skutečně zařadit do režimu těchto sociálních bytů. Byty 

jsou situovány v různých částech Prahy, nejsou tedy na území MČ Praha 13. Evidenci žadatelů 

včetně evidence plateb nájmů bude mít v kompetenci odbor majetkový, bytový a investic 

ÚMČ Praha 13 (dále jen OMBAI). 

Dne 12. 9. 2016 na zasedání sociálního výboru ZMČ informoval členy předseda sociálního výboru 

o přidělení sedmi bytů z majetku HMP s možností získat dalších šest sociálních bytů. Následně Rada 

MČ Praha 13 schválila v souvislosti s pronájmem bytů HMP za účelem podnájmu ze sociálních 

důvodů doplnění „Zásad při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13“ o p odnájem 

bytů ve vlastnictví HMP (nájemce MČ Praha 13) a dále vzorovou  podnájemní smlouvu a 

zaplacení nového osazení elektroměrů u všech bytů, které budou podnajaty klientům OSP s 

tím, že náklady budou pronajímatelem (HMP) vráceny zpět MČ  Praha 13. Dále bylo schváleno 

převedení finanční rezervy pro rok 2017 ve výši 100 000 Kč  z rozpočtu OSP do rozpočtu OMBAI 

k pokrytí placení nájemného pronajímateli (HMP) při  nedodržení smluvních podmínek 

podnájemcem. Rada MČ současně stanovila, že vymáhání pohledávek vzniklých neplacením 

nájemného a služeb podnájemce a případné další soudní řízení zajistí oddělení legislativní a právní. 

MČ Praha 13 převzala byty v majetku HMP do nájmu 31. 10. 2016 na základě uzavření nájemních 

smluv, takže nájem platí bez ohledu na placení nájmu od podnájemců. S klienty bytů HMP pro 

sociální účely uzavřela MČ Praha 13 podnájemní smlouvy na dobu určitou, tj. zpočátku na dobu 

jednoho roku. Pro případné výpadky řádného placení ze strany podnájemců byla z rozpočtu 

městské části vyčleněna finanční rezerva v celkové výši 200 000 Kč, ze které se tyto výpadky 

dorovnávají a následně s podnájemci řeší, například pomocí splátkového kalendáře. 

Cílová skupina 

Při obsazování bytů byly ze strany OSP vytipovány jednak samoživitelky v obtížné životní situaci, 

kterou si mnohdy částečně zavinily samy, například tím, že se dostaly do drogové závislosti, a 



80 
 

jednak občané bez jakéhokoliv rodinného zázemí, kteří žili v tristních podmínkách. Vytipování 

předcházela sociální práce s těmito klienty, směřující k jejich motivaci odrazit se ode dna a 

spolupracovat na postupném získávání kompetencí potřebných k převzetí zodpovědnosti za svůj 

život. 

Problémy při zahájení projektu 

Záměr pronajmout byty z majetku HMP od počátku sledoval pomoc samoživitelkám, 

samoživitelům a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Před tímto rozhodnutím panovaly 

obavy, aby se uživatelé sociálních bytů pro případné neplacení nájemného nedostávali do ještě 

větších dluhů, než se kterými se dosud potýkají, a aby snaha pomoci byla účinná a nikoliv 

kontraproduktivní. Za účelem eliminace rizik jak pro městskou část, tak pro uživatele sociálních 

bytů z řad klientů odboru sociální péče, vznikl návrh na vytvoření rezervního fondu, ze kterého by 

byly hrazeny výpadky plateb nájemného. Po převzetí sedmi bytů od HMP do nájmu a uzavření 

smluv o podnájmu s vytipovanými klienty, vznikl problém s připojením elektřiny u konkrétních 

podnájemců, kteří měli dluh z minulosti u dodavatele elektřiny PRE. Části z nich toto nebylo 

umožněno z důvodu dřívějšího zadlužení. V případě klientů, u kterých to bylo možné, dojednali 

sociální pracovníci oddělení sociální péče splátkové kalendáře tak, aby mohlo být připojení k 

odběru elektřiny v podnájemních bytech realizováno. Současně byly byty osazovány elektroměry, 

které byly hrazeny z rezervního fondu MČ a následně proplaceny pronajímatelem. Pouze v případě 

jedné klientky nebylo připojení elektroměru možné pro vysoké zadlužení, které nebyla schopna 

začít splácet ani po nastěhování do bytu. Za několik měsíců sama požádala o ukončení 

podnájemní smlouvy. 

Z výše uvedených důvodů vyvstala potřeba doplnit schválená kritéria pro přidělování bytů a 

formulovat šířeji eliminaci rizik při přidělování bytů do podnájmu klientům OSP. Zároveň vznikly 

pochybnosti o tom, zda v tomto projektu pokračovat a přebírat další slíbené byty v majetku 

HMP pro sociální účely do nájmu. Nakonec bylo rozhodnuto, že dalších šest nabízených bytů 

převezme městská část do nájmu případně až po vyhodnocení plnění závazků ze strany 

podnájemců a efektivity pomoci, provedeném počátkem příštího roku. S vedoucí bytového 

fondu Magistrátu HMP bylo dohodnuto oddálení tohoto rozhodnutí do konce března 2017. 

Opatření na eliminaci rizik při přidělování bytů HMP občanům MČ Prahy 13 ze sociálních důvodů byla 

stanovena takto: 

1. čestné prohlášení klienta o schopnosti hradit nájemné, včetně služeb; 

2. potvrzení z Pražské energetiky o bezdlužnosti, případně potvrzení o možnosti zapojení 

elektroměru (v případě schváleného splátkového kalendáře); 

3. rozhodnutí o přijetí nabídky HMP dalších šesti sociálních bytů pro občany městské části 

Prahy 13 oddálit do 31. 3. 2017. Do této doby bude zmapováno využívání stávajících sedmi 

sociálních bytů od HMP, včetně plnění závazků ze strany klientů. 

Vyhodnocení platební morálky a spolupráce s podnájemci 

Takto bylo pracovně nazváno pravidelné vyhodnocování plnění závazků ze strany podnájemců a 
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spolupráce s odborem sociální péče a efektivity pomoci. Pravidelné sledování „platební morálky“ 

podnájemců ve spolupráci s ekonomickým   a bytovým odborem se ukázalo jako nezbytně nutné 

pro nastavení další sociální práce s podnájemci. Z prvního „Vyhodnocení“, které bylo provedeno 

k 8. 3. 2017, vyplynulo, že ze sedmi přidělených bytů je hrazeno nájemné ze strany podnájemců 

ve čtyřech případech řádně. Ve všech těchto případech se podařilo podnájemce namotivovat 

ke spolupráci s odborem sociální péče, klienti věřili v účinnou pomoc a na zlepšení své situace 

aktivně participovali. Jedna z klientek odboru sociální péče, paní L. Z., nemohla plnit své závazky 

především kvůli vysoké zadluženosti ve spojitosti se složitou sociální situací, ve které se nacházela, 

a která ji přiváděla do bezvýchodné situace. Paní L. Z.   sama požádala o ukončení bydlení v 

bytě pro sociální účely a vrátila se do bydlení ke své rodině, ze kterého pro nevyhovující podmínky 

(zejména z důvodu malého prostoru sdíleného více osobami) s dospívajícími dětmi odešla. 

Uvolněný byt byl obsazen další kandidátkou na sociální bydlení – samoživitelkou, která se 

nacházela v obtížné sociální situaci, spojené s bytovou tísní. S dalšími dvěma podnájemci byla kvůli 

problémům s hrazením nájmu zintenzivněna sociální práce. Odbor sociální péče v závěru 

„Vyhodnocení“ požádal vedení MČ o převzetí dalších bytů v majetku HMP pro sociální účely do 

nájmu MČ, neboť měl další vážné zájemce z řad svých klientů, kterým by mohlo přidělení tohoto 

bytu pomoci v jejich složité sociální situaci. Mimo jiné se jednalo o rodinu ohroženou sociálním 

vyloučením, které zavinili rodiče osmi nezletilých dětí tím, že se svojí nezodpovědností připravili o 

byt. Podobně v případě dalších dvou klientek, toho času ubytovaných v azylovém bytě OSPOD, se 

jednalo o samoživitelky s dětmi, které se připravily o původní byt částečně nezodpovědným 

jednáním. Přidělení bytu sociálních bytů pro ně bylo „druhou“ šancí, která měla mimo jiné pomoci 

odvrátit hrozbu umístění nezletilých dětí do pobytových zařízení. Rada MČ Prahy 13 na 

doporučení odboru sociální péče nakonec schválila převzetí dalších pěti bytů v majetku HMP pro 

sociální účely do nájmu. Jeden z šesti nabízených bytů byl odmítnut pro aktuální nemožnost jeho 

využití z důvodu obtížné dostupnosti městskou hromadnou dopravou z Prahy 13. 

Největší problémy při řešení lidí bez domova do bydlení z pohledu Prahy 13 

Ze zkušeností s využíváním bytů pro sociální účely v MČ Prahy 13 lze vyvodit závěr, že největším 

problémem při řešení lidí bez domova do bydlení je předchozí zadluženost, často spojená se 

sociálně-patologickými jevy (závislostmi apod.). 

Na Praze 13 se osvědčila vedle sociální práce existence rezervního fondu k úhradě výpadků úhrady 

nájemného ze strany podnájemců. Za dobu čtyř let využívání bytů HMP pro sociální účely byl 

rezervní fond hojně využíván, ale přesto nemusel být díky následnému splácení dlužných částek 

navyšován. Nelze přitom přehlížet, že k zadluženosti nevedou jen nepříznivé životní situace či 

chybějící rodinné zázemí uživatelů bytů, ale někdy jsou na vině také jejich nesprávné vzorce 

chování. Někteří uživatelé sociálního bydlení se zvláště zpočátku pohybovali v začarovaném kruhu, 

kdy období řádného hrazení nájmu střídalo období výpadků jeho úhrady. Přitom výpadky hrazení 

nájmu byly v některých případech způsobeny prioritami těchto podnájemců, kdy se někteří z nich 

snažili kompenzovat nízký sociální status například značkovým oblečením či nákupem drahé 

elektroniky, jejichž cena vysoce převyšovala jejich ekonomické možnosti. Přesto pořizování těchto 

věcí dali přednost před hrazením nákladů na bydlení. Doprovázením ze strany sociálního 
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pracovníka se podařilo téměř ve všech případech uživatelů sociálních bytů tyto problémy do 

jisté míry překonat s výjimkou jedné klientky, která se do jednoho z bytů pro sociální účely 

nastěhovala v „první vlně“. Případ další klientky paní L. Z., který výše zmiňuji, ukazuje na to, že při 

vysoké zadluženosti nepomohl ani rezervní fond, a nelze ho tudíž považovat za „všelék“. 

Příklad dobré praxe matky s dětmi, která se v minulosti potýkala s drogovou závislostí a 

trestnou činností, je také příkladem, jak prostřednictvím sociálního bydlení odvrátit umístění dětí 

do ústavní péče. Přestože má MČ Praha 13 téměř sedmdesát tisíc obyvatel, nemá v současné době 

ani jedno dítě ve věku do deseti let umístěné v ústavní péči, navzdory tomu, že je Česká republika 

za vysoký počet dětí umístěných v dětských domovech stále kritizována Výborem OSN pro práva 

dítěte. Ve věku do osmnácti let je v ústavní péči umístěno v současné době pouze sedm dětí ze 

správního obvodu MČ Prahy 13, a to z důvodu velmi komplikované osobní i rodinné anamnézy. 

Z důvodu objektivity je však třeba uvést případ matky, kterou se přes obrovské vynaložené úsilí 

všech zainteresovaných subjektů nepodařilo přes počáteční úspěchy z ulice do bydlení navrátit. 

Jednalo se o přibližně čtyřicetiletou, drogově závislou ženu, která užívala drogy dvacet let a několik 

let žila na ulici. Ze čtyř svých dětí žádné nevychovávala, ale po narození páté dcery se ji podařilo k 

léčbě drogové závislosti namotivovat. Dcera zatím byla od narození v přechodné pěstounské péči. 

Po uplynutí jednoho roku, kdy měla přechodná pěstounská péče končit, nebyl ještě návrat dítěte 

do péče matky možný a nedařilo se vyhledat ani dlouhodobé pěstouny, kteří by ji do péče 

převzali, z důvodu kontaktu dítěte s HIV pozitivní matkou. Intenzivní léčbou a sanací se podařilo 

docílit abstinence matky, která převzala svoji dceru z přechodné pěstounské péče do své péče ve 

dvou a půl letech jejího věku. Následně absolvovala s dcerou zácvikový pobyt v Dětském centru. 

Poté byla společně s dcerou umístěna v jednom ze sociálních bytů. Matka však samostatnou péči 

o dceru nezvládla ani přes pokračující intenzivní podporu ze strany neziskových organizací a OSPOD 

a vrátila se k původnímu způsobu života. Dívku se naštěstí podařilo umístit do dlouhodobé 

pěstounské péče přechodné pěstounky, která ji od narození vychovávala a která o její soudní 

svěření požádala. Přestože matce bylo nabídnuto, aby v sociálním bytu zůstala i po odebrání dcery 

z její péče, tuto možnost nevyužila a sama se jí vzdala. Nezletilá dívka utrpěla změnami v péči, 

spojenými se selháním matky, traumatické zážitky vyžadující odbornou pomoc.  Na tomto případu 

se ukazuje, že při návratu lidí bez domova do bydlení je třeba klást si reálné cíle. V opačném případě 

může být tato snaha kontraproduktivní. V uvedeném případě jde i o problematiku vztahující se k 

sociálněprávní ochraně dětí, kdy je třeba hledat odpovědi   na otázky možností sanace biologické 

rodiny a uznání jejich limitů. 

Využívání bytů pro sociální účely, které MČ Praha 13 převzala do nájmu od HMP a dále ho 

podnajímá svým potřebným občanům, je příkladem možného řešení sociálního bydlení při 

omezeném bytovém fondu. Z dlouhodobého hlediska se jako problém jeví závislost na státu   a 

transgenerační přenos této závislosti. Pokud mají klienti nezletilé děti, získávají někteří z nich 

opakovanou zkušeností pocit, že stát musí zajistit bydlení nejen jim, ale také jejich dospívajícím 

dětem. Nabízí se otázka, v jaké míře je udržitelné budování sociálního bydlení bez požadavku na 

výběr vhodných uživatelů tohoto typu bydlení, ochotných participovat na posilování svých 

kompetencí, vedoucích aspoň k částečné samostatnosti. 



83 
 

Závěr 

Z této případové studie vyplývá, že při návratu lidí bez domova do bydlení je třeba klást si splnitelné 

cíle, lidi do bydlení s využitím sociální práce doprovázet a posilovat jejich kompetence k 

samostatnému bydlení. Disponovat přitom rezervním fondem k výpadkům hrazení nájemného se 

ukazuje jako nezbytně nutné. 

3.2.5 Problematika návratu lidí bez domova do bydlení z hlediska aktivit v Plzni 

Karolína Vodičková  

Magistrát města Plzně, odbor bytový  

 

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje, který je třetím největším 

krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo. Sídelní struktura kraje je 

nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura, druhé největší město má 

cca 22 tis. obyvatel. Plzeň je ze svými 172 441 obyvateli čtvrtým největším městem v České republice 

s velmi nízkou nezaměstnaností, ale vysokým podílem starších osob. Žije zde cca 36 000 obyvatel 

starších 65 let, což s sebou také nese nároky na bytovou politiku. Na území města Plzně je 85 943 

bytů a obytných domů. Z toho 2 901 bytů je ve vlastnictví statutárního města Plzně, z nichž je dále 

508 bytů určeno pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 108 bytů je bezbariérových a 50 

bytů spadá do sociálního bydlení – ve významu bydlení s komplexní podporou sociálního 

pracovníka.  

Před privatizací bytového fondu v roce 1995 mělo město Plzeň cca 22 200 bytů. Můžeme si teď říkat, 

že rozprodat bytový fond nebylo správné, ale je potřeba si uvědomit, že obce převzaly bytový fond 

od státu a nebyly schopny ho adekvátně financovat a pečovat o něj. Bytový fond byl proto značně 

zanedbaný. V České republice je dlouhodobě kladen důraz na vlastnické bydlení. Koncepce bytové 

politiky z roku 1999 poukazuje na neúčinnost dříve přijatých opatření a upozorňuje na to, aby do 

bytové politiky byl vnesen sociální rozměr. Koncepce jasně popsala problémy bytové politiky: 

zanedbanost bytového fondu, zadluženost bytového fondu, úbytek bytového fondu, nepokračující 

bytová výstavba, finanční nedostupnost bydlení a chybějící opatření, která by směřovala k 

důstojnému bydlení osob se specifickými potřebami. I přes veškerá nastavená opatření ze strany 

státu se jako slabina ukázalo nezapojení neziskového sektoru, stejně jako je tomu v zahraničí, kde 

je role neziskových organizací jako poskytovatele sociálního bydlení upřednostňována před 

obecním bydlením. K vytvoření konceptu nájemného bydlení, který by mohl fungovat na principu 

neziskovosti, chybí právní rámec. Ten, bohužel, chybí až dodnes. Problematika sociálního bydlení 

jako způsob řešení bezdomovectví je tedy na bedrech jednotlivých obcí bez adekvátního 

financování.  

Město Plzeň se problematice bezdomovectví věnuje dlouhodobě, i když až do roku 2015 se 

v koncepčních dokumentech věnovala jen lidem žijícím na ulici, azylových domech  

a přespávajících na noclehárně. K rozšíření pojetí lidí bez domova, konkrétně ke konceptu 

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/zakladni_mapy/a3_pk_obce_pocty_obyvatel.pdf
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domácností, jež jsou vyloučeny ze standardního bydlení, dochází až v roce 2016, kdy zastupitelstvo 

města Plzně přijalo první koncepci sociálního a dostupného bydlení. Díky realizaci projektu s názvem 

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni se bytová politika města velmi proměnila a 

došlo k propojení se sociálními pracovníky. 

Realizace projektu Plzni přinesla: 

- progresivní nastavení bytové politiky města včetně nového transparentního systému nájemního 

bydlení; 

- propojení pracovníků bytového odboru a sociálních pracovníků; 

- vznik kontaktního místa pro bydlení; 

- propracovaný systém prevence ztráty bydlení; 

- definování termínu sociální bydlení – bydlení s podporou sociálního pracovníka; 

- tvorba akčních plánů vždy na dva roky ke koncepci, která je vždy tvořena na čtyři roky včetně 

zajištění finančních prostředků. 

Bezdomovectví se netýká jen bydlení, ale zasahuje do celé řady dalších oblastí, jež v rámci města 

řeší různě odbory, které mají svoje strategie, postoje, přístupy, zákonné normy, filozofický postoj. 

Jedná se zejména o oblast sociálních a adiktologických služeb, dodržování veřejného pořádku, 

bytové politiky, veřejného prostranství, zdravotnictví a dalších oblastí. Na území města Plzně je 

rozdělen segment sociální práce do 10 městských obvodů a tří odborů Magistrátu města Plzně. 

Velmi důležitými hráči jsou také Úřad práce ČR a poskytovatelé sociálních služeb. A to jsem ještě 

nezahrnula Odbor bytový a Městskou polici. Co subjekt, to jiný názor na řešení, mnohdy se různí i 

přístupy a postoje sociálních pracovníků k bezdomovectví. Přidáme-li k tomu postoje městské police 

a bytového odboru jako klíčových aktérů, vzniká nám velmi neuchopitelný mix přístupů a postojů, 

ze kterých nám však sama osoba bez domova často vypadává. Vzniklému zmatku napomáhá i 

neexistence legislativy České republiky, která neobsahuje ustálenou definicí bezdomovectví a 

sociálního bydlení. Proto se standardně v koncepčních a analytických materiálech snažíme opírat o 

typologii ETHOS (Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR). 

Jedním z problémů Plzně (a zřejmě nejen jí) je: Kdo vlastně má řešit BEZDOMOVECTVÍ a kdo je to 

vlastně BEZDOMOVEC? Kdo nese za řešení hlavní zodpovědnost? SOCIÁLKA? BYTOVÝ ODBOR? 

BEZPEČNOST? ADIKTOLOG? MĚTSKÁ POLICIE? VEDENÍ MĚSTSKÝCH OBVODŮ? SOCIÁLNÍ SLUŽBY? 

Kdo má politickou zodpovědnost za řešení tohoto problému, které není veřejností zrovna dobře 

přijímáno?  

Problému ještě dodává skutečnost, že otázka bezdomovectví je rozštěpená i na úrovní státu – 

k jejímu řešení existuje celá řada koncepcí. Jedna z nich nese název Koncepce prevence a řešení 

problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 a vychází z faktu, že bezdomovectví není pouze 

„přespávání na ulici“, nýbrž proces, na který je nutné reagovat již od rizika jeho vzniku, a to jak 

opatřeními preventivní povahy, tak podporou navazující na stávající služby. Pracuje s různými 

přístupy řešení problémů osob bez domova s přihlédnutím k míře a diferenciaci jejich problémů. 

Zahrnuje témata od podpory přístupu k bydlení a zdravotní péči až po podporu zvyšování 

informovanosti a spolupráce všech relevantních aktérů. Vedle této koncepce existuje ještě Strategie 
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sociálního začleňování 2014–2020. Pokud vezmeme v potaz, že 40 % lidí bez domova potřebuje v 

souvislosti s „duševním zdravím, poruchami chování a alkoholem“ vyšší míru podpory než pouze tu, 

kterou je schopen zajistit sociální pracovník – odbornou pomoc adiktologickou a psychiatrickou –, 

do hry nám vstupuje i reforma psychiatrie, s cílem postupné deinstitucionalizace – Národní akční 

plán pro duševní zdraví 2020–2030. Abychom těch koncepcí neměli málo, je zde ještě Koncepce 

rodinné politiky. Ve všech těchto koncepcích najdeme společného jmenovatele, a to potřebu 

BYDLENÍ, ať nutnost podporovat výstavby startovacích bytů pro rodiny, sociální byty, byty pro 

seniory, nebo bydlení, které je dostupné, s různou intenzitou podpory podle potřeb uživatelů, co 

nejvíce se blížící běžnému způsobu života v přirozené komunitě. A výčet by mohl dále pokračovat. 

Zároveň současně existují dvě koncepce bydlení: Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

(revidovaná), kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jejíž tezí je: „Zajištění bydlení je 

v základu osobní odpovědností jednotlivce“(MMR, 2020). Úroveň bydlení podle ní tedy odpovídá 

společenskoekonomickým podmínkám daného jednotlivce. Koncepce připouští, že ve společnosti 

žijí i lidé, kteří nejsou schopni si bydlení zajistit sami. Pak se tedy stává povinností státu a obce na 

základě solidarity pomoci. Hlavními principy bytové politiky jsou: Ekonomická přiměřenost, tzn. 

respektování elementárních ekonomických principů, udržitelnost veřejných i soukromých financí a 

odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení. 

Vedle této koncepce vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2015 Koncepci sociálního 

bydlení. Koncepce měla být základem pro tvorbu zákona o sociálním bydlení. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí plánovalo, že by zákon mohl platit od roku 2017. Bohužel k dnešnímu dni zákon stále 

není.  

Jednotlivá ministerstva zpracovávají celou řadu koncepcí, navrhují různá opatření. Jistě, jednotlivá 

opatření by pomohla řešit problematiku bezdomovectví, ale to nejde bez finančních prostředků a 

bez koordinace. Problém Plzně – kdo je BEZDOMOVEC, KDO TENTO PROBLÉM MÁ ŘEŠIT – není 

problém Plzně, ale je to problém celého státu. Za důležité považuji, aby problematiku 

bezdomovectví řešilo jedno ministerstvo, a to komplexně. Ukazuje se jako velmi komplikované, když 

je tato problematika rozštěpena do více ministerstev a na nižší úrovni do více odborů.  

I přes sebevětší snahu jednotlivých aktérů je obtížné propojit jednotlivé subjekty ve smysluplný 

celek. Občanovi je nejblíže obec. V České republice je 6 253 obcí, každá obec má jiné možnosti, jinou 

historii a zejména jiné přístupy v rozvoji své bytové politiky, sociálních služeb a jinou dostupnost 

zdravotní péče. Bohužel, v souvislosti s volbami se tyto přístupy mohou měnit každé čtyři roky. 

Nesmíme zapomínat na záležitost sociálních dávek, což je jediná oblast, která je pro všechny občany 

stejná, neboť je upravena zákony. A i přesto může být přístup jednotlivých sociálních pracovníků a 

úředníků rozdílný, pokud rozhodují o dávce v rámci tzv. správního uvážení. Domnívám se, že sociální 

dávky jako celek jsou v České republice velmi dobře nastaveny, určitá míra individualizace je správná 

(správní uvážení), neboť zákon není schopen podchytit všechny nečekané události v životě člověka. 

Bohužel, zákon o státní sociální podpoře a další zákony se velmi často mění, a ne vždy ku prospěchu 

domácností ve finanční nouzi. Řada lidí není schopna bez pomoci sociálních pracovníků vyplnit 

složité formuláře a ani doložit veškeré přílohy. Dávkový systém pracuje s příjmem domácnosti, ale 

pokud domácnost splácí exekuce, což je poměrně časté při vysoké míře zadluženosti, tak například 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-v-cesku-2020-az-2030?typ=struktura
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na dávky na bydlení nedosáhne, i když jí na živobytí zůstává velmi málo. To je pro řadu lidí 

demotivující – je pro ně tak lepší být na sociálních dávkách, kde nehrozí srážky exekuce a běžnou 

praxí je práce bez smlouvy, což je výhodně jak pro tyto lidi, tak i pro zaměstnavatele. Udržet osoby 

s nižší finanční gramotností v bydlení je nadlidský výkon sociálních pracovníků a vyžaduje jejich 

velké nasazení a erudici. Klient, se kterým spolupracují, jim musí důvěřovat a být ochoten 

naslouchat jejich doporučení, což ne vždy se povede, protože důvěra se buduje dlouhodobě. 

Nesmíme zapomenout na skutečnost, že řada klientů je vysoce traumatizovaných. Při práci s nimi 

se setkáváme i s postojem, že bydlení pro ně není prioritní hodnota, jako kdyby se spoléhali na to, 

že „se to nějak udělá“. Jako kdyby neměli zažité, že za BYDLENÍ SE PLATÍ. Dlouhodobě si v praxi 

klademe otázky typu: Čím to je? Co vede některé domácnosti upřednostnit jiné výdaje před výdaji 

za bydlení?  

Máme zde zákony, koncepce, vize, opatření, strategické plány, ale stále chybí smysluplná odpověď 

na otázku: Jak to vše financovat a přenést zodpovědnost za řešení směrem k obcím? Zákon o obcích 

říká: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku.“ 

Vzhledem k požadavkům občanů na poskytování širokého okruhu služeb, které musí město Plzeň 

zajistit v souladu s výkonem přenesených činností státní správy a samosprávy, a dále také vzhledem 

k novým trendům souvisejícím s celkovým vývojem společnosti zákonitě stoupá tlak na veřejné 

rozpočty a rozšiřování počtu veřejných úkonů, primárně zajišťovaných v podobě obligatorních a 

fakultativních veřejných a veřejně prospěšných služeb. Za tzv. veřejné služby můžeme označit služby 

v obecném zájmu. Při poskytování těchto služeb občanům nemůže být, tak jako v běžném tržním 

prostředí, cílem zisk a rentabilita, avšak vždy kroky města musejí směřovat k tomu, aby veřejné 

služby zajišťovalo účelně a hospodárně podle možností svého rozpočtu. V rámci činnosti města musí 

být stále respektován veřejný zájem na poskytování služeb všem občanům, a to především v oblasti 

péče o sociálně slabší vrstvy. Z výše uvedeného je zřejmé, že se od obcí očekává, aby v souladu 

s místními zvyklostmi vytvářely podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, mezi něž na 

prvním místě patří zajištění bydlení a sociálních služeb. Zároveň se však od obcí požadujeme, aby se 

o svůj majetek staraly s péčí řádného hospodáře. 

Veřejné rozpočty jsou velmi napjaté a budou i nadále s ohledem na pandemii covidu-19 a s ní 

souvisejícím propadem daňových příjmů. Možným řešením je systém dotací. Město Plzeň 

v posledních třech letech využilo na rozvoj bytového fondu různé dotační zdroje. Čerpání dotací je 

administrativně velmi náročné a nastavené podmínky nejsou výhodné pro obce, ale ani pro 

samotné nájemníky. Pokud se na to podívám z podhledu nájemníka, jedná se zejména o délku 

nájemní smlouvy a celkovou výši přijmu domácnosti. Nájemní smlouva se může uzavřít na dobu 

určitou minimálně na jeden kalendářní rok s možností jejího opakovaného prodloužení podle 

konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby 

užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. 
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Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní 

smlouva, prokazatelnou skutečnost, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek 

všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:  

a) 0,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;  

b) 0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;  

c) 1,0násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;  

d) 1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

Kvůli limitovaným příjmům je pro osoby využívající sociální bydlení v dotovaných bytech de facto 

zásadně nevýhodné, dokonce až existenčně ohrožující, hledat si lépe placenou práci či pracovat přes 

čas. Pokud domácnost po roce nesplní dotací požadovanou podmínku příjmu, co má potom obec 

s takovými lidmi dělat? VYHODIT JE ZNOVU NA ULICI? NAJÍT JIM JINÝ BYT ZE SVÉHO BYTOVÉHO 

FONDU? Toto jsou otázky, které si k tématu sociálního bydlení velmi často klademe.  

Pro obce je správa bytů pořízených z dotací velmi administrativně náročná, a to po celou dobu 

udržitelnosti, která je momentálně nastavena na 20 let. Obec si musí zvážit, co je schopna zvládnout. 

Plzeň pořídila z dotací 23 bytů, a to je momentálně maximum, které je schopna administrovat. 

Veškeré investice do bytového fondu financuje ze svého rozpočtu. 

Kvalita bydlení má vliv na proces formování chování člověka ve společnosti. S ohledem na tento 

proces, který začíná už v rámci rodiny zakotvené do určitého prostředí, by měly být na kvalitu 

bydlení kladeny vysoké nároky, neboť ve vybraném prostoru se zdržujeme dlouhodobě. Mít domov, 

někde bydlet, zažívat pocit jistoty, stability a fyzické bezpečnosti je základní lidská potřeba, která, 

není-li uspokojena, brání naplňování vyšších potřeb, jako jsou např. potřeba seberealizace nebo 

potřeba uznání a úcty. 

Kromě financí na výstavbu a rekonstrukci bytového fondu potřebujeme finanční prostředky na 

sociální pracovníky a sociální služby. Státní dotace poskytované na sociální pracovníky obcí jsou 

dlouhodobě podhodnocené. Rozvoj sociálních služeb je v Plzni nemožný, a to s ohledem na 

nastavený systém FINANCOVÁNÍ sociálních služeb ze strany kraje. Od roku 2015 byl dokončen 

přechod financování sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních věcí na jednotlivé kraje, kdy 

kraj podá žádost na ministerstvo na přidělení peněz na zajištění sociálních služeb a následně je 

rozdělí mezi jednotlivé poskytovatele na základě svých pravidel. Co kraj to jiné dotační podmínky, 

jiný přístup, jiná výše finančních prostředků ze státního rozpočtu. Co kraj, co obec, to jiné sociální 

služby a jiná aktivita v problematice bezdomovectví. Bez aktivních poskytovatelů sociálních služeb, 

kteří mají chuť zkoušet nové principy, brát na sebe zodpovědnost a vzájemně spolupracovat ve 

prospěch lidí bez domova, nelze efektivně bezdomovectví řešit. Lidé bez domova jsou osoby, které 

potřebuji vysokou míru dlouhodobé podpory. Proto by obec měla plnit roli systémového case 

managementu. Case management je založen na tom, že jednotliví aktéři se nechají koordinovat, 

nebo dokonce mají povinnost fungovat v rámci sítě podpory tak, aby dohromady tvořili 

spolupracující, monitorovaný a vyhodnocovaný celek. Sociální pracovníci bytového odboru se snaží 

case management v Plzni zavést, ale ne vždy je tento moderní způsob sociální práce dobře 
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pochopen ze strany některých poskytovatelů sociálních služeb. Podle zákona o sociálních službách 

má obec koordinovat poskytovatele sociálních služeb, ale poskytovatelům neukládá žádnou 

povinnost s obcí spolupracovat ani spolupracovat navzájem mezi sebou nebo se spolupodílet na 

celkovém hodnocení a plánování podpory pro daného člověka. Obec má tak jen minimální vliv na 

to, jaké služby ve městě budou, jaké služby se budou financovat. Mnohonásobné potřeby osob 

nacházejících se v bytové nouzi můžeme velmi dobře řešit za pomoci koordinovaného přístupu 

sociální práce – case managementu.  

Řešit bezdomovectví bez společného koncepčního řešení je jako ocitnout se V BLUDNÉM KRUHU, 

který je známý všem lidem bez domova. Řešení problematiky bezdomovectví si vyžaduje 

koordinovaný systémový přístup včetně zajištění dostatku finančních prostředků. Pokud je vše 

ponecháno na obcích, nedosáhneme efektivního řešení bezdomovectví v celé České republice, ale 

vytvoříme jen malé ostrůvky snahy problematiku řešit. Troufnu si říci, že Plzeň společně s dalšími 

městy je jenom tím jedním malým ostrůvkem. Stejně tak jako existuje Metodika koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, měla by existovat také Metodika koordinovaného 

přístupu k problematice bezdomovectví spojená s adekvátním financováním. 

I na trhu s byty v teoretické rovině funguje princip nabídky a poptávky. Bydlení je unikátní statek, 

který má celospolečenský význam a do trhu s bydlením aktivně vstupuje stát a obce. Intervence 

státu mají různou podobu. Základní intervencí je poskytování sociálních dávek na bydlení a dalších 

různých forem podpor, jimiž jsou např. dotace na výstavbu, revitalizaci a modernizaci, dále finanční 

půjčky či různé regulace nájemného apod. Zásah státu do trhu s byty nemusí být vždy pozitivní. Je 

potřebné, aby zásahy státu vycházely z potřeb daných obcí. 

Poptávka po sociálním bydlení vzniká v momentě a za situace ve společnosti, kdy je distribuce bytů 

jako statku na trhu společensky neefektivní. 
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3.2.6 Největší potíže při realizaci kroků MHMP při tvorbě podmínek pro řešení návratu 

lidí bez domova do bydlení 

Adam Zábranský 

radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost 

 

V Praze podle posledního výzkumu z října 2020 žije 3 900–4 900 lidí bez střechy nad hlavou. Dalších 

více než 15 tisíc lidí je bez bytu nebo v nevyhovujícím bydlení, případně je ohroženo ztrátou bydlení 

(Median, 2020). Praha si ale nikdy nevytyčila jasný cíl bezdomovectví systémově ukončovat; aktivity 

byly směřovány spíše k poskytování služeb pro lidi bez domova (Prudký a kol., 2012). Aktivity 

směřující k ukončování bezdomovectví byly spíše nahodilé, kdy Praha pronajímala několik desítek 

bytů neziskovým organizacím za účelem „tréninkového bydlení“ a několik bytů pro mladé dospělé 

opouštějící dětské domovy. 

Současné vedení Prahy si uvědomuje, že nejefektivnějším způsobem ukončování bezdomovectví je 

poskytování bydlení s adekvátně intenzivní podporou od sociálních pracovníků. Dali jsme si proto 

za cíl zajistit standardní bydlení pro rodiny a seniory žijící na ubytovnách, realizovat pilotní projekty 

ukončování bezdomovectví a postupně transformovat ústavní péči s cílem zajistit sociální služby pro 

Pražany primárně v Praze. 

V tomto volebním období jsme proto vytvořili Doplňkovou síť ke Krajské síti sociálních služeb, skrze 

kterou jsme začali financovat úvazky sociálních pracovníků poskytujících podporu k bydlení. Zároveň 

jsme významně upravili pravidla pronájmu magistrátních bytů, která předtím stanovovala, že 

žadatelé o pronájem sociálního bytu musejí splňovat spodní příjmový limit. Nově jsou žadatelé 

prioritizováni podle ohroženosti a začali jsme tak pronajímat městské byty lidem v závažné bytové 

nouzi, jako jsou například domácnosti žijící na ubytovnách či v azylových domech, ale i lidé bez 

střechy. Podle těchto nových pravidel jsme za necelé dva roky pronajali již přes 250 sociálních bytů. 

Od března 2020 realizujeme projekt Integrovaný systém řešení bytové nouze v Praze, jehož cílem 

je ve spolupráci s městskými částmi, neziskovým sektorem a dalšími partnery vytvořit nástroje a 

nastavit procesy, které povedou k ukončování bezdomovectví v širším slova smyslu. Ve spolupráci s 

městskými částmi proto zřizujeme kontaktní místa pro bydlení, která mají sloužit pro sběr informací 

o stavu bytové nouze v dané lokalitě, ale hlavně i pro co nejefektivnější pomoc lidem v bytové nouzi. 

Spolu s radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Milenou Johnovou také pomáháme návratu lidí žijících 
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v ústavních zařízeních rozmístěných po celé republice do přirozeného prostředí, k čemuž také 

využíváme magistrátní bytový fond. 

Při realizaci výše uvedených aktivit narážíme na mnohé překážky či problémy, které lze rozčlenit do 

několika kategorií: nedostatečná kapacita bytového fondu; roztříštěná bytová politika města a 

městských částí; konkurence mezi ukončováním bezdomovectví a dalšími cíli bytové a sociální 

politiky; nesystémový přístup státu k ukončování bezdomovectví a z toho vyplývající vysoká zátěž 

hl. m. Prahy. 

První významnou překážkou pro systémové ukončování bezdomovectví v Praze jsou omezené 

kapacity městského bytového fondu ve spojení s roztříštěnou bytovou politikou města a městských 

částí. Bytový fond Prahy činí zhruba 30 tisíc bytů, z nichž je ovšem 75 % ve správě městských částí. 

V květnu 2019 bylo zhruba 2 400 bytů města prázdných, z toho 700 ve správě magistrátu a zbytek 

ve správě městských částí. To není úplně malý počet, nicméně má to dvě „ale“. 

„Ale“ číslo 1: Městské části mají právo nakládat se svěřeným bytovým fondem v podstatě podle své 

libovůle, pokud přitom neporušují zákon. Nikde v českém právním řádu není jasně zakotvena 

povinnost obcí ukončovat bezdomovectví, ba ani realizovat sociální bydlení. Tyto aktivity tedy 

radnice provádějí čistě na dobrovolné bázi, což se v praxi projevuje tak, že podle dat z května 2019 

bylo pouze 5 % městského bytového fondu v Praze využíváno za účelem sociálního bydlení. V rámci 

projektu Integrovaný systém řešení bytové nouze, jehož cílem je ukončování bezdomovectví na 

území Prahy, s hl. m. Prahou spolupracuje zatím pouze pět městských částí: Praha 3, 7, 10, 12 a 22. 

„Ale“ číslo 2: Ukončování bezdomovectví není, zřejmě nikdy nebude a podle mého názoru by ani 

nemělo být jediným cílem bytové politiky města. Například hl. m. Praha má 480 bytů pro lidi se 

zdravotním postižením, 600 bytů pro seniory a 1 460 bytů pro zástupce veřejných profesí 

potřebných pro město, jako jsou například učitelé, strážníci, hasiči či zdravotníci. V podstatné části 

zbývajících bytů bydlí Pražané s nízkými příjmy. Zároveň, pokud je naším cílem ukončovat 

bezdomovectví těch nejohroženějších Pražanů, musíme také bránit segregaci a příliš 

nekoncentrovat sociální zátěž do lokalit, kde se nachází bytový fond města. Většina bytů pražského 

magistrátu je lokalizována na území několika málo městských částí a zároveň velkou většinu bytů 

má město v bytových domech, které jsou ve výhradním vlastnictví hl. m. Prahy. Nechceme více než 

20 % bytů v jednom bytovém domě obsazovat nájemníky, které mají kombinované sociální 

problémy. Některé městské části, na jejichž území má město svůj bytový fond, zároveň proti bytové 

politice města bojují, nabádají nájemníky-starousedlíky, aby sepisovali petice proti lidem v nouzi, 

jimž město byty nově pronajímá apod. Proto je někdy relativně složité vyvažovat zájem města na 

poskytování sociálního bydlení se zájmem nevyvolávat konflikty s městskou částí či starousedlíky.  

Praha se nedostatečné kapacity bytového fondu snaží řešit několika cestami.  

Zaprvé jsme vytvořili dotační program na rekonstrukce bytů městských částí, které jsou podmíněny 

tím, že po dobu 10 let po rekonstrukci jsou tyto byty obsazovány nájemníky vybranými Prahou. 

Podobný mechanismus jsme vytvořili i pro financování nové bytové výstavby, kdy na oplátku 

požadujeme obsazování části nově vzniklého bytového fondu natrvalo. V těchto programech jsme 

podpořili již 13 projektů a měli bychom tak do dispozice získat 196 bytů.  
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Zadruhé jsme v druhé polovině roku 2020 vyhlásili soutěž na nákup objektů k bydlení či ubytování. 

Chtěli jsme získat do majetku Prahy nemovitosti, které bychom následně využili k poskytování 

dostupného bydlení pro podporované profese a také k ukončování bezdomovectví. Bohužel se na 

první pokus soutěž nevydařila, byly do ní podány pouze tři nabídky, z nichž jsme ani jednu neshledali 

jako pro město výhodnou, a proto jsme soutěž zrušili. Nyní přemýšlíme nad tím, jak soutěž připravit 

příště lépe, abychom získali více nabídek. 

Zatřetí vytváříme model městské nájemní agentury, která bude schopna pomocí systému garancí 

motivovat majitele bytů, aby poskytli bydlení lidem, kteří by si ho sami o sobě na trhu nenašli. Zatím 

vymýšlíme, jak přesně by tato agentura měla fungovat, ale chtěli bychom její činnost spustit už v 

roce 2021. Snad se tak přidáme k dalším evropským městům, která se rozhodla pomáhat lidem v 

nouzi i tímto způsobem. 

A konečně začtvrté se také snažíme po dvaceti letech znovu nastartovat městskou bytovou 

výstavbu. V červnu tohoto roku jsme proto zřídili novou příspěvkovou organizaci – Pražskou 

developerskou společnost. Ta dostala do správy 400 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, 

aby je připravila k bytové výstavbě. Bude však trvat několik let, než se na nich začne stavět. 

Další překážkou pro ukončování bezdomovectví v Praze je neexistující celostátní strategie 

ukončování bezdomovectví a neexistující zákon o sociálním bydlení. Ve chvíli, kdy obce nemají 

povinnost ukončovat bezdomovectví svých občanů, se ve větších městech přirozeně vyskytuje velký 

počet lidí bez domova, kteří v dané obci nemají trvalý pobyt. Nejinak je tomu v Praze. Pouze čtvrtina 

lidí bez domova žijících v Praze má zde trvalé bydliště, a přibližně čtvrtina jsou lidé jiné než české 

národnosti (většinu z nich tvoří Slováci) (Median, 2020). Po obcích by podle mého názoru nemělo 

být požadováno, aby řešily bytovou nouzi občanů jiných obcí; na druhou stranu by měly mít 

povinnost řešit bytovou nouzi svých občanů, přičemž tato povinnost by samozřejmě měla být 

spojena s adekvátním financováním ze strany státu. 

Poslední překážkou ukončování bezdomovectví ve větším rozsahu, kterou bych zde chtěl zmínit, je 

finanční nákladnost těchto politik. Jsem přesvědčen, že ukončování bezdomovectví je ve výsledku 

pro veřejné finance efektivnější než udržování bezdomovectví. Nicméně efektivní politika 

ukončování bezdomovectví má své náklady: na pořízení bytů, pronájem bytů za nižší než tržní ceny, 

sociální pracovníky, městskou nájemní agenturu, krizový fond sloužící předcházení ztrátě bydlení, 

kontaktní místa pro bydlení, dluhové referenty apod. Tyto náklady nese z většiny město. Ovšem 

pozitivní důsledky ukončování bezdomovectví pocítí vícero veřejných i soukromých rozpočtů 

(Opletalová a kol., 2019). Je tedy potřeba, aby ukončování bezdomovectví financoval stát, protože 

jinak se o to ve svých obcích budou snažit pouze „osvícení“ politici.  

 
Zdroje 

Median. (2020). Analýza situace bezdomovectví v Praze. 

Opletalová, M., Miklušáková, M., Matoušek, R., Beňák, D. (2019). Náklady veřejných rozpočtů vyvolané 

bezdomovectvím a bytovou nouzí. Praha: Agentura pro sociální začleňování. 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Naklady_verejnych_rozpoctu_vyvolane_bytovou_nouzi_a_bezdomovectvim.pdf?fbclid=IwAR1F8XT7LMZapFJ3y5hPFOsi_YfvtM0QO3hkN8MNPQFSc63NFlxL_vpKHyE
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Naklady_verejnych_rozpoctu_vyvolane_bytovou_nouzi_a_bezdomovectvim.pdf?fbclid=IwAR1F8XT7LMZapFJ3y5hPFOsi_YfvtM0QO3hkN8MNPQFSc63NFlxL_vpKHyE
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Prudký, L., Hradecký, I., Tomešová, L., Varga, L. a T. Klinecký (2012). Koncepce návrhů řešení problematiky 

bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020.  

3.3 Neziskové organizace 

Následujících pět studií, které pocházejí od autorů z neziskových organizací pomáhajících lidem bez 

domova, se zabývá tématem navracení lidí bez domova do bydlení ze čtyř perspektiv. První dvě 

perspektivy, které zmiňují autoři Tomáš Surovka, Luboš Turzík a Jaroslav Vejmola, se týkají praxe 

sociálních služeb a ukazují jak překážky dané samotnými klienty (jejich osobnostní vybavení, které 

je významně ovlivněno pobytem „na ulici“), tak vnější překážky, jako nedostatek bytů, nespolupráci 

s úřady apod. Třetí perspektiva tematizuje jako překážku zejména postoje veřejnosti v České 

republice a zatím asi nedostatečnou komunikaci o tomto problému s veřejností (studie Jana Miloty). 

A konečně čtvrtá perspektiva je založena na osobní reflexi autora Petra Prinze, který tematizuje 

vztah mezi klientem – člověkem bez domova – a sociálním pracovníkem a to, jaká dilemata či 

stereotypy ovlivňují tento vztah, ale také úspěšné navracení do bydlení. 

3.3.1 Lidé bez domova a skleněný most při jejich cestě z krize: Přijetí spíše než integrace 

jako odpověď na sociální vyloučení 

Petr Prinz 

Charita Olomouc 

 

Pokud se na takto malém prostoru mám zhostit tématu bezdomovectví, přesněji bariér, které lidem 

bez domova brání v „normálním životě“ či návratu do něj, poslouží mi reflexe mých profesních 

zkušeností. Od roku 1998, kdy se setkávám profesně s lidmi bez domova, jsem několikrát změnil své 

pohledy na příčiny i podstatu souvisejících obtíží a v zásadě i na nástroje pomoci lidem bez domova. 

Proto se nedomnívám, že se může jednat z mé strany o něco víc než o popis náhledu v daném čase. 

Bohužel nebudu schopen vyjádřit charitní pohled (který jsem měl v navrženém názvu příspěvku) na 

řešení bezdomovectví, jelikož charitní subjekty jsou velmi pestrým vzorkem různých, byť zajisté 

souznících pohledů.53  

Limity přemýšlení o bezdomovectví 

Přemýšlet o lidech bez domova – „bezdomovcích“ – je samo o sobě problematické. Laické vnímání 

z tohoto fenoménu abstrahuje prvky nepřizpůsobivosti, psychické vyšinutosti, otupělosti. Co však 

činí lidi bez domova nějakou identifikovatelnou skupinou? To, že nemají střechu nad hlavou či 

bezpečný domov? Obávám se, že nikoliv. I technicky dobře míněné nástroje, jako typologie ETHOS, 

                                                      
53 Charita Česká republika poskytuje lidem bez domova celkem 154 sociálních služeb (a celou řadu dalších podpůrných 

aktivit): Azylové domy – matky či otcové s dětmi v tísni – 42; Azylové domy – muži i ženy – 23; Domy na půl cesty – 4; 

Nízkoprahová denní centra – 29; Noclehárny – 23; Terénní programy – 33. Data z Výroční zprávy z roku 2019.  

https://www.praha.eu/public/11/dd/1c/1456401_300534_Koncepce_navrhu_reseni_problematiky_bezdomovectvi_v_Praze_v_letech_2013_2020.pdf
https://www.praha.eu/public/11/dd/1c/1456401_300534_Koncepce_navrhu_reseni_problematiky_bezdomovectvi_v_Praze_v_letech_2013_2020.pdf
https://www.charita.cz/res/archive/017/002241.pdf?seek=1593764202
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nám mohou v určitém smyslu posloužit značně destruktivně.54 Neuvědomělé třídění, kterému se 

sociální pracovník pracující s množstvím lidí nikdy zcela neubrání, způsobí časem zvnitřnění jeho 

vlastních kategorií. Schopnost od nich odhlížet a reflektovat je je projevem jeho osobní i odborné 

zralosti. Snahy o profesní rozvoj, terapeutické výcviky, studium i samostudium, supervize a veškeré 

další nástroje, které přirozeně brání „zatvrdnutí srdce“, se mohou ukázat v řadě případů 

nedostačující při bránění odosobnění vztahu, který, má-li být funkční, musí být hluboce lidský a roste 

předně z charakteru člověka. 

Stejné riziko najdeme u každé práce s lidmi. Syndrom vyhoření, odosobňující pomáhající vztahy, 

může ohrozit každého. Ale zdá se, že práce s lidmi bez domova obsahuje některá zásadnější úskalí. 

Ze své praxe reflektuji především tyto obtíže: 

- Rezistence lidí bez domova vůči změnám. Ať už je příčina jakákoliv (viz níže – naučená 

bezmoc), pracovník je nezřídka vystaven situacím, kdy se spíše než o řešení situace může 

jednat o simulaci tohoto snažení ze strany klienta. Při nedostatečné formaci pracovníka pak 

mohou na simulaci časem přistoupit i obě strany, protože se to stane oboustranně 

„výhodné“. 

- Vážná etická dilemata. Někdy je pracovník vystaven extrémní odpovědnosti (např. udělení 

sankce), která ho lidsky tíží. Někoho „připravit“ o teplo a střechu nad hlavou, byť z vážných 

důvodů, je velmi zatěžující a znecitlivující proces. Stejně těžké je akceptovat některé vztahové 

obtíže v komunitě (násilí, zneužívání, manipulace…), kdy může pracovník řešit jen malou část 

toho, co by bylo třeba řešit. Hranice mezi aktivitou a akceptací stavu je proto zdrojem 

bolestného prožívání.  

- Silné emoční náboje situací. Konfrontace pracovníka s dopady závislostí, tíhou kazuistik, 

neochotou úřadů a vším dalším je všudypřítomný balast, vyžadující neustálý vnitřní úklid. 

Tento stav emočně vyčerpává.55 

- Palčivá potřeba odpovědí vedoucí ke zjednodušením. Proč jsou věci tak, jak jsou? Když mi 

konkrétní člověk v důsledku závislosti odchází před očima. Když mi míra utrpení u mého 

klienta přijde absurdně vysoká… Může pak nastoupit obranný mechanismus, který nějaké 

odpovědi přeci jen vygeneruje. Bohužel obvykle nebývají zdravé a správné. 

- Bezmoc pohlcující pracovníka. Cítí se sám, prožívá frustraci z izolace, chybějících zdrojů, 

nástrojů, spolupracujících osob. 

Z uvedených důvodů se ocitáme před vlastní omezeností, omezeností našeho pohledu. Ten je 

poplatný stavu, v němž se nacházíme, jaké hodnoty preferujeme, nakolik nás zasahuje a zraňuje 

hloubka problémů, které jsou nám kladeny před oči. Ano, můžeme se vyjadřovat, ale nikdy ne bez 

                                                      
54 Nemám v úmyslu zpochybnit význam např. typologie ETHOS, která velmi pomáhá vyjasnit nastavování nástrojů 

pomoci. Problém ale vidím v napětí, kdy se spolu s nálepkou „bezdomovectví“ objevuje zvláštní přístup některých 

institucí, úřadů či služeb. „Bezdomovec“ přestává být „normálním člověkem“. Jedná se s ním jinak (např. „ten k nám 

nepatří, to je bezdomovec“). 
55 Představme si např. bezmoc terénního pracovníka, který není schopen zajistit nemocnému člověku žijícímu v lese 

vhodnou pomoc, což ho ohrožuje na zdraví i životě. 
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pokory, že věci mohou být řečeny i vnímány jinak. A nemám zdaleka na mysli jen situaci pracovníků 

– týká se to rovněž akademiků, politiků, duchovních, zdravotníků atd. 

Již delší dobu zastávám názor, že nejagresivnější formou vytěsnění tématu bezdomovectví je postoj 

objevující se nejčastěji v politické argumentaci,56 kdy je bezdomovectví podáváno jako záležitost 

svobodné volby. „Sami se tak rozhodli, vyhovuje jim to.“ Za celý svůj život jsem se setkal s mnoha 

stovkami lidí bez domova, přesto se domnívám, že zhodnocení situace tímto způsobem bych byl 

schopen konstatovat v naprosto zanedbatelném množství. Při poznání životního příběhu57 člověk 

často najde velmi vážné příčiny už v primární rodině (pokud vůbec byla). Důraz na rozhodnutí je 

„dobrou“ či spíše funkční strategií ke zbavení se vlastní odpovědnosti, zbavuje výčitek svědomí, 

pokud se nesnažíme o pomoc těmto lidem. 

Naučená bezmoc 

Je třeba zmínit zkušenost Seligmanovy studie: „Pokud zvířeti zabráníme, aby mohlo uniknout 

nepříjemným podnětům, postupně se naučí, že se o to nemá snažit. Proto i když pak dostane možnost 

se averzivním podnětům vyhnout, nevyužije ji.“ (Praško, 2013: 66) 

I když tento fakt z akademického světa známe velmi dobře, od kateder se mu nedaří přejít do 

běžného života. Realita jedinců v různých institucích a komunitách v lecčem připomíná Seligmanovu 

laboratoř. Zcela obludných rozměrů pak dosahuje jím studovaný fakt v osudech lidí bez domova. 

Proč nevede uvědomění si tohoto faktu k řešení problematiky bezdomovectví, k rozvoji nástrojů 

pomoci jim? Obzvláště když víme, že „laboratorně naučená bezmocnost může být ‚léčena‘, když 

lidem poskytneme zážitek úspěšného zvládnutí úkolu.“ (ibid.). 

Paradoxní je i fakt, že zpravidla za viníka tohoto stavu bývá považován sám objekt zmiňované 

deformace, tedy i za příčinu svého stavu. Zdaleka bych se chtěl vyhnout snižování významu lidské 

vůle při plnohodnotném prožívání života. Ani nechci snímat zodpovědnost lidí za důsledky jejich 

činů. Přesto si myslím, že naučená bezmocnost by měla být zohledněna, pokud chceme lidem po 

tolika nezdarech pomáhat. 

Zaujal mě příměr našeho tématu ke skleněnému stropu. Skutečně je to tak, že na něj narážíme. 

V mnohém to asi platí, především když se na situaci díváme z hlediska společenských struktur. 

Z pohledu jednotlivce bych rád nabídl další příměr – „skleněný most“. Člověk bez domova v této 

imaginaci nemá kam jít, protože vidí propast pod sebou, o existenci mostu se potřebuje přesvědčit. 

Potřebuje překonat strach, měl by upřít pozornost jinam než na riziko pádu. A dále potřebuje 

pochopit, kam tento most vede. Má smysl po něm jít, ví, co ho čeká, co získá a o co přijde?58  

Hlavní problém spatřuji v tom, že my všichni z „většinové společnosti“ podléháme iluzi, že potřeby 

lidí bez domova jsou jasné. Potřeby žádného člověka v souvislosti s jeho subjektivním prožíváním 

však jasné nejsou, navzdory tomu, že mají své společné zákonitosti. Potřeby by měly být objevovány 

                                                      
56 Mimoto jsem se s ním setkal i u zdravotníků, policistů a některých duchovních. 
57 A nemyslím příběhy vyprávěné některými lidmi pro zajištění obživy. 
58 „Ve fázi rezignace může být možnost změny života vnímána jako negativní, až stresující faktor. K tomu stačí několik 

let na ulici. Dlouhodobý bezdomovec nachází jistá pozitiva v tomto životě, protože mu nic jiného nezbývá.“ (Marek a kol., 

2012: 104). 
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i kultivovány. Jestliže nabídka některé služby, práce či bydlení nesaturuje základní potřebu bezpečí, 

ale naopak ji zásadně narušuje (byť mohou být objektivně tyto prožitky neopodstatněné), 

nemůžeme očekávat, že se člověk na „skleněný most“ řešení své situace vydá. Bylo by absurdní to 

očekávat, jelikož známý stav mu skýtá subjektivně větší pocit bezpečí.  

Odpovědí na bezdomovectví je proto práce na nalezení motivu samotného, práce na překování obav 

z cílového stavu i z cesty k němu vedoucí.  

Bezpečí a sounáležitost 

Hledáme-li motiv, domnívám se, že bychom měli u lidí bez domova začít u lidského vztahu. 

„Nedostatkem motivovaný člověk je v podstatě mnohem více závislý na jiných lidech než člověk, 

který je motivován převážně růstem. Je více ‚zainteresovaný‘, potřebný, připoutaný, žádostivý. … 

Čím více uspokojení potřebuje vnímající člověk, tím obtížnější pro něj bude vnímat druhého člověka 

nestranně, bez naděje na odměnu i bez tužeb, jako jedinečnou a nezávislou bytost, jinak řečeno jako 

bytost, nikoliv jako nástroj.“(Maslow, 2014). Z uvedeného vyplývá, že vztah je v důsledku 

nedostatku soustavně křiven. 

Jako řešení se proto kromě zmírňování nedostatku ukazuje také (a možná především) rovnání 

vztahu narušeného závislostí na pomoci. Neplatí to jen pro sociální služby, ale pro všechny formy 

podpory lidem v nouzi. Předně pak pro ty, které se domnívají, že jim díky jejich profesionalitě žádné 

pokřivení nehrozí. Součástí této pokřivenosti jsou pak vždy obě strany. Trefně tuto skutečnost 

pojmenovává sv. Vincenc: „Uvidíte, že láska je těžké břemeno, těžší než kotlík polévky a košík chleba. 

Ale vy si zachováte laskavost a úsměv. Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí. Ale vy 

jste služebníci chudých. Oni jsou vaši páni – velmi citliví a nároční, jak poznáte. Vy je ale budete 

milovat, protože jen kvůli vaší lásce vám odpustí, že jim dáváte chleba.“59 

Vykročení po „skleněném mostě“ je možné zpravidla tehdy, pokud dotyčného člověka doprovází 

někdo jiný, komu může věřit. Jedině tak dotyčný klient uvidí cestu.60 A za druhé přirozeně pomůže 

člověku odstranit pocit nejistoty a nebezpečí. Vykročí pouze tehdy, pokud ví, proč by tam měl jít. 

Na druhé straně mostu lze očekávat větší klid, naplnění základních potřeb, možnost větší svobody, 

příležitost k zdravějším vztahům. Nejprve však musí klient této vizi uvěřit, či spíše uvěřit, že je po 

tomto mostě možné přejít.61 Myslím, že tato imaginace koresponduje se stavem naučené bezmoci. 

Mám nyní před očima z posledních měsíců tři konkrétní situace klientů (dvou mužů a jedné ženy), 

kteří bydlí, vyřešili si své závislosti, pracují nebo jsou finančně zajištěni.62 Měl jsem možnost se s nimi 

                                                      
59 Sv. Vincenc z Pauly (1581–1660). 
60 Skleněný most zpravidla nevidí – je pro něj průhledný a nemá s ním zkušenost. 
61 „Růst nepřináší jen zisk a uspokojení, ale také mnoho vnitřních bolestí, a bude tomu tak vždycky. Každý krok kupředu 

je krok do neznáma, a snad i do nebezpečí. Znamená to také vzdát se něčeho dobře známého, dobrého a uspokojivého. 

Často to také znamená odloučení a oddělení, někdy dokonce i nějaký druh smrti před znovuzrozením a s tím související 

nostalgii, strach, osamocenost a truchlení. Obvykle to také znamená vzdát se jednoduššího, snadnějšího a méně 

namáhavého života, výměnou za náročnější, odpovědnější a obtížnější život. Růst se odehrává navzdory těmto ztrátám. 

A vyžaduje tedy odvahu, vůli, volbu a sílu jednotlivce, ale také ochranu, souhlas a povzbuzení z vnějšího prostředí…“ 

(Maslow, 2014:260). 
62 V jednom případě pobírá paní invalidní důchod. 
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osobně setkat. Předtím byli doslova na ulici a jejich situace byla složitá. Z vedených rozhovorů 

vyplynulo, že je v jejich příběhu pokaždé přítomen nějaký vnější hybatel. Je to sociální pracovník, ve 

všech případech jiný. Charakteristickým rysem této osoby však nebyla odbornost, ale spíše 

osobnostní charakteristika, kterou si troufnu shrnout slovy „má zájem“.63 Jednoznačně byly 

v jednom případě odmítnuty takové způsoby práce, kde z pohledu klienta toto tvrzení neplatilo. 

Technokratický přístup ho naopak popudil, následně uvítal změnu klíčového pracovníka.  

Nejen v těchto kazuistikách, ale i ze své letité zkušenosti se mi zdá zajímavé, že při úspěšném řešení 

složité životní situace dochází k jakémusi zlomu – klienti hovoří např. o prolomení ledů. Ten zlom se 

zdá důležitějším znakem než nějaký postupný vývoj, který mu ale samozřejmě předchází. 

Rozhodnutí ke změně významně ulehčuje přítomnost osoby, která má schopnost vytvořit prostor 

bezpečí, sníží tlak základních nenaplněných potřeb (jako strava, střecha nad hlavou) a následně 

poskytne prostor pro pochopení toho, co se nachází za skleněným mostem a že se po něm dá 

bezpečně přecházet, byť je lépe se nedívat dolů, má-li člověk závrať. 

Láska 

Od postoje „má zájem“ můžeme postoupit na pomyslný další schod. Asi se tímto bodem pustím na 

tenký led, ovšem láska jako pilíř lidského soužití, viděný především charitním pohledem, je nejen 

vysokou metou všech lidských vztahů, ale také možná odpovědí na naše palčivé otázky při hledání 

pomoci lidem bez domova. 

„Láska nejen vnímá možnosti, ale také je realizuje. Nedostatek lásky nepochybně všechny možnosti 

potlačuje, a dokonce je i zabíjí. Rozvoj osobnosti potřebuje odvahu, sebedůvěru, a dokonce i 

troufalost. Nedostatek lásky od rodiče nebo partnera vyvolává pravý opak: malé sebevědomí, 

úzkost, pocity neschopnosti a očekávání výsměchu. To vše tlumí a zpomaluje růst a sebeaktualizaci. 

Všechny zkušenosti z psychologie osobnosti a psychoterapie potvrzují skutečnost, že láska 

napomáhá rozvoji a neláska rozvoj dusí, ať už zaslouženě, či nikoliv.“ (Maslow, 2014:154). 

Jak se může projevit láska v praxi? Jedná se autentický vztah zájmu o druhé. V profesní oblasti má 

vždy vztah dvou lidí značné limity (časové, emoční). Přesto se domnívám, že je vztah lásky 

v nejhlouběji lidsky pojatém smyslu nezbytným předpokladem při nalezení motivace k řešení 

situace. Je také dost dobře možné, že některé služby mohou mít problém s posunem klientů i proto, 

že se klient obává (někdy i obě strany) ztráty vztahu, který mu dává bezpečí. Nemá pak pochopitelně 

motivaci vstoupit na skleněný most řešení své situace, jelikož jej na druhé straně nevidí, bojí se 

ztráty podpory, bez níž v danou chvíli funguje velmi obtížně. Řešením může být přiměřená podpora 

pokračující až na druhou stranu. 

K mému velkému překvapení jsme významné posuny v řešení situace lidí bez domova v našich 

službách zažili zpravidla tehdy, pokud se odstranila hrozba ztráty poskytnutého bezpečí a existovala 

                                                      
63 V paměti mám jednu kazuistiku úspěšného klienta, jehož jsem potkal po několika letech od odchodu ze služby 

v tramvaji. Velmi mě zajímalo, co si vybavuje jako věc, která ho osobně posunula, pomohla mu najít cestu. Odpověď mě 

překvapila. Ocenil, že mu jeden z kolegů poskytl pytel brambor, když nutně potřeboval nastartovat. Vysvětlil, že nešlo 

o brambory, ale o postoj, projev lidské blízkosti. Toto, viděno ze strany pravidel, selhání kolegy si ale tento člověk 

pamatoval několik let. 
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možnost trvalejší vazby.64 Dokonce se dá říct, že posun nebyl vůbec podmíněn vysokou mírou 

podpory. Naopak rostoucí bezpečí mělo za následek snižování nutnosti podpory. Přesto reálná 

lidská bytost jako průvodce po našem pomyslném mostě je naprosto nezbytná. 

Závěrem 

V pohledu na řešení bezdomovectví jsme odkázáni ve značné míře na subjektivní zkušenosti lidí, 

které mohou přispět k pochopení problémů i hledání řešení. Z reflexe mých zkušeností a 

z předchozích uvedených myšlenek vyplývají tyto poznatky: 

- Nenaplněné potřeby. Jsou deformujícím faktorem, který narušuje vztahy lidí bez domova a křiví 

je. V důsledku toho se lidé bez domova ostatním lidem (i jiným bezdomovcům) odcizují. 

Naplnění základních potřeb (v duchu Maslowovy pyramidy) je nezbytným předpokladem dalšího 

pokroku člověka. 

- Naučená bezmoc. Je extrémně přítomná v životě bezdomovců. Bez reflektování tohoto stavu a 

bez práce na jeho odstranění (zakoušením respektu a úspěchu) nemůže mít sociální práce 

výsledky. 

- Bezpečí je nepostradatelné. Vychází z naplnění potřeb, ale nejen to. Souvisí se zabráněním 

pocitu, že dojde opět ke ztrátě jistot. Střecha nad hlavou, nasycení, řešení zdravotní situace jsou 

jen části tohoto problému. Vystupuje zde minimálně stejnou vahou ohrožení důstojnosti, ztráta 

sociální pozice, strach ze selhání, samoty… Schází-li základní bezpečí, nelze se vymanit z naučené 

bezmoci.  

- Katalyzátor řešení – lidský vztah. Musí být dle mého mínění nutně přítomen v situaci, kdy má 

člověk bez domova přecházet po „skleněném mostě“. Motivující přítomnost nějakého člověka, 

který „má zájem“ o druhého, je zcela nepostradatelná. Je to příbuzný, přítel, pomáhající, kolega, 

duchovní… ale předně je to člověk, nikoliv pozice či funkce. 

- Překonání limitů na straně klienta i pracovníka. Je nutné vnímat jako oboustranný proces plný 

respektu a rovnoprávnosti. Jistotu a bezpečí nehledá jen klient, ale i sociální pracovník. I on se 

bojí selhání, je ohrožen naučenou bezmocí, chce pěkné lidské vztahy. Pokud přistoupí na 

reflektování svých potřeb a limitů, může být úspěšnějším aktérem změny. Roste spolu 

s klientem. Přiznávám, že právě s naší cílovou skupinou je to dost těžké. Ale právě proto krásné. 

 

Zdroje 

Marek, J., Strnad, A., Hotovcová, L.(2012). Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb. 1 Praha: Portál  

Maslow, A. H. (2014). O psychologii bytí. Praha: Portál. 

Praško, J. (2003). Poruchy osobnosti. Praha: Portál 

                                                      
64 Došlo k významnému posunu u mnoha obyvatel komunity (nejedná se o sociální službu) Společenství sv. Josefa. 

Zdrojem posunu bylo jednoznačně kontraktování možnosti trvalého bydlení za dohodnutých podmínek. Oproti tomu 

v azylových domech tlak na odchod paradoxně přispívá k prolongování délky pobytu a dysfunkčnímu chování klientů 

v důsledku stresu plynoucího z tlaku na změnu. 
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3.3.2 Negativní zkušenosti a bariéry v realizaci úsilí o návrat lidí bez domova do bydlení 

z hlediska Platformy 

Jan Milota 

Platforma pro sociální bydlení 

 

Tento text se věnuje bariérám v přístupu k samostatnému bydlení pro lidi v bytové nouzi. Není mým 

cílem poskytnout ucelený obraz jednotlivých faktorů zabraňujících v přístupu k bydlení pro lidi 

v bytové nouzi. Neposkytnu rovněž poučenou analýzu jednotlivých faktorů nedostupnosti bydlení. 

Jde mi spíše o reflexi dosavadní praxe sociálního pracovníka a poradce pro ukončování 

bezdomovectví v různých českých obcích. Text je připraven pro účely konsensuální konference o 

bezdomovectví konané v březnu 2021. 

V první části textu se budu věnovat bariérám, které sleduji v přímé práci s klienty v terénu. Považuji 

tuto zkušenost za nosnou nejen pro praxi poradce v různých obcích ČR, ale i pro obecnější poučení, 

jak snaha jednotlivých lidí v bytové nouzi o zajištění lepšího domova může vypadat, jak vnímají 

podporu při řešení svojí situace ze strany různých aktérů a co vlastně od domova očekávají.  

Ve druhé části textu se pokusím zachytit některé pro mě významné momenty navrhování 

systémových opatření v různých obcích. Budu se soustředit na různé percepce navrhovaných 

opatření ze strany místních aktérů, ambivalenci některých procesů navrhování a přijímání opatření 

a možnosti, které z praxe vyplývají jako slibné.  

Diskriminace  

Před cca šesti lety se na mě obrátila mladá romská rodina se žádostí o pomoc při zajištění bydlení. 

Mladí manželé měli čtyři děti a bydlení u rodičů manželky nebylo již delší dobu udržitelné pro 

přelidněnost bytu a časté spory vyplývající z nedostatku prostoru.  

Už v úvodu spolupráce bylo zřejmé, že rodina čelí diskriminaci v přístupu k bydlení. Z úvodních 

rozhovorů vyplynulo, že o samostatné bydlení usilují delší dobu, jsou však vždy odmítnuti po 

prohlídce bytu. Reflexe ze strany paní zněla: „… dokud jen telefonujeme, je všechno v pořádku, 

nemáme romská jména, nemáme přízvuk, dostat se na prohlídku nikdy nebyl problém … jakmile se 

však objevíme u domu, který si máme prohlídnout, pohled ,realiťáka‘ nám napoví, že tento byt pro 

nás není…“ Manželé si zkrátka mysleli, že pokud u sebe budou mít sociálního pracovníka (zde ve 

smyslu úředníka), bude vše jednodušší, nebudou odmítáni.  

Po cca dvou týdnech společné hledání domova rozšířili o experiment: kolik nabídek budeme muset 

obvolat a kolik prohlídek bytu budeme muset absolvovat, než bude rodina úspěšná a získá domov? 

Uplynulo šest měsíců spolupráce, šest set čtyřicet osm telefonických kontaktů s pronajímateli a dvě 

stě dvanáct prohlídek bytů, když jsme společně navštívili pronajímatelku, která po kratší diskusi již 

vcelku rezignovaných manželů prohlásila, že je jí jedno, jestli jsou černí, nebo fialoví, že hledá 

slušnou rodinu do nájmu a že se jí zdá, že takovou zrovna potkala. Rodina mladých manželů zažívala 

mimořádnou euforii, velice rychle společně s nadačním fondem připravila platbu vyšší jistiny a 
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odměny realitní kanceláři. Na několika osobních setkáních se vyjasnily detaily nájemní smlouvy a 

diskutovalo se, jak to v domě funguje a na co je potřeba si dávat pozor.  

Na následující týden bylo domluveno předání bytu a vše vypadalo naprosto v pořádku. V den 

předání bytu zavolala pronajímatelka, že se potřebuje ještě jednou sejít v realitní kanceláři a řešit 

důležitou věc. Při jednání vyplynulo, že pronajímatelka pronájem bytu romské rodině 

nekonzultovala se svým manželem – jakmile se to manžel dozvěděl, celou dohodu rezolutně 

zastavil. Pronajímatelce byla situace zjevně velice nepříjemná a trapná.  

Situace se ujal otec mladé rodiny: „Víte, já vám to nemám za zlé, vím, že jste nám chtěla pomoci, já 

si vás vlastně vážím. Měli jsme stovky prohlídek a nikdo nám nedal takovou naději jako vy. Chci 

jenom, abyste se do nás vcítila. Nikdy jsme nikomu neudělali nic zlého, máme čtyři děti a staráme 

s o ně, jak nejlíp umíme. Každé ráno, když přijdu do obchodu koupit dětem jídlo, jde za mnou pět 

prodavaček a kontrolují, jestli nekradu, každé odpoledne, když jdu hledat byt, někdo mě odmítne, 

pokaždé když hledám práci mimo stavbu, nepustí mě ani na pohovor. To je náš život.“ 

Po šesti letech od uvedené události žije paní s děti v azylovém domě a otec v ubytovně. V azylovém 

domě nejsou povoleny pánské návštěvy, mohou se vídat jen u příbuzných.  

Téma diskriminace v přístupu k bydlení se opakovaně vrací v rámci některých medializovaných kauz. 

Zákaz diskriminace v přístupu k bydlení (veřejně inzerované službě) je součástí českého právního 

řádu. Kancelář veřejného ochránce práv několikrát vydala prohlášení o zákazu diskriminace na 

realitním trhu a byl jednoznačně popsán moment diskriminace v přístupu na trh nájemního bydlení: 

pronajímatel má právo vybírat nájemníka do inzerovaného bytu, jeho výběr však nemůže být 

založen na diskriminaci.  

Uvedený případ a desítky dalších mě a moje kolegy vedli k založení Platformy pro sociální bydlení – 

organizace, která by měla připravit a prosadit legislativu, jež povede k zajištění bydlení pro lidi, kteří 

jsou z trhu s bydlením vyloučeni. Byť se stále na uvedeném cíli pracuje a věříme, že bude co nejdříve 

prosazen, každý den jsou v ČR odmítnuty stovky rodin a jednotlivců. Každý den se tito lidé propadají 

do větší skepse, že pro ně někdy někde bude alespoň trochu důstojné místo k životu.  

Tito lidé však stále bojují o možnost bydlet. K tomu další krátký příběh, který se pokusí ilustrovat 

repertoáry možných strategií, jak tento nerovný boj alespoň na chvíli vyhrát:  

Paní Klára hledala dlouhé měsíce byt. Narazila na pronajímatele bytu v pomalu gentrifikované 

vyloučené lokalitě, který byl ochoten jí byt pronajmout. Ochota přišla ale až v situaci, kdy paní Klára 

slíbila, že bude v bytě žít sama, deklarovala, že má práci na plný úvazek, která ji relativně dobře živí, 

nemá žádné děti ani partnera a nemá žádné dluhy. Paní Kláře se opravdu podařilo podepsat nájemní 

smlouvu a do bytu se nastěhovat. Pomalu se ale začala projevovat fakta: paní Klára nemá práci na 

plný úvazek, ale jen na dohodu o provedení práce, v bytě potřebuje bydlet se svojí dcerou a tu se 

vždy nepodaří před pronajímatelem ukrýt, má dluhy.  

Pronajímatel už měsíc zuří, že by si ji do bytu nikdy nevzal, že za nejhorší považuje lhaní. Paní Klára 

se pronajímateli snaží vysvětlit, že ji lež mrzí, že jí to samotné nebylo příjemné, ale nemohla ve své 

situaci udělat nic jiného.  
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Obnovit důvěru mezi pronajímatelem a nájemníkem je složitá věc, která vyžaduje delší čas a alespoň 

základní prostor pro vzájemné porozumění. Zdá se, že u paní Kláry se situace vyvíjí slibně, nic však 

není vyhráno.  

Z uvedených příběhů chci zobecnit některé podstatné okolnosti:  

- Diskriminace je jedním ze základních faktorů nedostupnosti bydlení pro cílovou skupinu lidí 

vyloučených z bydlení a v tomto tématu se ČR neposunula v řešení. 

- Diskriminace je součástí života velké skupiny lidí a ti se snaží ji překonávat způsobem, který 

je považován za nepřípustný, bez ohledu na situaci domácnosti, která je diskriminována. 

- Mezi lidmi v bytové nouzi je značně velká skupina lidí, kteří nepotřebují jinou podporu než 

překonávání diskriminace a institucionálního rasismu v přístupu k bydlení.  

Považuji za důležité uvést několik výroků Stanislava Křečka, veřejného ochránce práv, jenž 

publikoval v posledních měsících. Domnívám se, že oběti diskriminace nemohou mít důvěru se ve 

větším počtu obracet na Kancelář veřejného ochránce práv, pokud jeho veřejná vystoupení téměř 

výhradně glosují tematiku následujícím způsobem:   

 „Nechci dovolit, aby česká společnost byla stále obviňována, že kdekoho diskriminuje a že je 

xenofobní. (…) V 60. letech minulého století rasisté bránili černošským dětem v přístupu do škol a 

ony se prodíraly policejními kordony, čelily brutálnímu násilí. U nás naopak musíme Romy 

přemlouvat, aby své děti do škol posílali. To je přece podstatný rozdíl.“ (Deník, 24. 4. 2020) 

„Na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků, totéž se o 

evropských Romech v žádném případě říct nedá.“ (Právo/blog Aktuálně, 9. 7. 2020) 

„Tvrdíte-li, že vás nikdo nechce přijmout do práce, proč se tedy nezaměstnáte sami? Proč 

nezakládáte firmy podílející se třeba na zvelebení bydlení ve vyloučených lokalitách? Nechtějí vám 

přidělit byt, proč si sami nepostavíte domy a byty jako tisíce jiných neromských družstevníků u nás?“ 

(Právo/blog Aktuálně, 9. 7. 2020)  

„Přeci u podnikatelů, kteří nechtějí Roma, protože přijde v pondělí, ale ve středu už nepřijde, je to 

jejich zkušenost. Neříkám, že jsou všichni takoví, jsou i lékaři, jsou vysokoškolsky vzdělaní, to je 

pravda. Ale zkušenost lidí je přeci jiná a my jim jejich zkušenost, kterou učinili za svůj život, 

nemůžeme vytýkat. Bez zkušenosti se chovají jenom děti.“ (Rádio Svobodné univerzum, 11. 9. 2020) 

„Problémy s bydlením někteří Romové skutečně mají, ale nikoliv z důvodů diskriminace, ale proto, že 

značná část z nich devastuje bytový fond.“ (Připomínky ombudsmana, 11. 1. 2021) 

Porozumění místním aktérům 

V rámci projektu „Všechny obce mohou řešit bezdomovectví, když mají dobré rádce“ 

realizovaného Platformou pro sociální bydlení proběhlo několik výzkumných aktivit zaměřených na 

porozumění složitým místním vazbám a významům jednotlivých nástrojů řešení bytové nouze 

z perspektivy různých aktérů.  

V úvodu projektu proběhla tzv. online focus group, jejímž cílem bylo zjistit, jak se obyvatelé napříč 

ČR stavějí k pomoci lidem bez domova, zda, jak a proč se liší preference pomoci konkrétním cílovým 

skupinám, jaké pocity v nich vyvolává například způsob řešení bytové nouze prostřednictvím 

přístupu housing first, které způsoby argumentace fungují a které ne a z jakých důvodů. 
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Výzkum metodou online focus group ve spolupráci s agenturou Make Vision nám měl pomoci 

vytvořit argumentaci, která dokáže vysvětlit téma sociálního bydlení široké veřejnosti a přesvědčit 

ji o potřebě a přínosech sociálního bydlení. Tato argumentace bude součástí později vytvořeného 

postupu, jak komunikovat s širokou veřejností formou kampaně. Podařilo se získat data až od 500 

obyvatel napříč ČR – základní demografické údaje, vzdělání, zaměstnání, rodinný stav, vztah k 

sociálnímu bydlení, případně vlastní zkušenost bytové nouze, parametry současného bydlení – 

konkrétně z měst Brno, Praha, Most, Karviná, Ostrava, Ústí nad Labem. Tato města jsme vybrali 

proto, abychom dosáhli různorodého zastoupení – velikostí územního celku, rozsahem bytové 

nouze, zkušenostmi s různorodými přístupy k řešení bytové nouze. 

 

Obrázek 1: Výsledky z projektu „Všechny obce mohou řešit bezdomovectví, když mají dobré rádce“  

 

 

V následující fázi probíhaly hloubkové výzkumné rozhovory s různými aktéry v obcích, kteří se svojí 

běžnou pracovní agendou zásadním způsobem soustředí na téma řešení bytové nouze. V rámci 

zpracování rozhovorů jsme se zaměřili na definování tzv. blokátorů a motivátorů pro řešení bytové 

nouze na území daného města. 

Mezi základní kategorie blokátorů pro řešení bytové nouze byly po analýze rozhovorů zařazeny 

následující: 

- zodpovědnost (status quo), 

- nedostatek lidí, 

- komplikovaná spolupráce na úřadech a neznalost, 

- neschopnost komunikovat s veřejností,  
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- rizikovost řešení bytové nouze, 

- nesystémovost,  

- chybějící legislativa, 

- komplikované prosazování řešení, 

- nenaplněná očekávání, 

- chybějící bytové kapacity, 

- nedůvěra v řešení,  

- nechuť pomoci.  

V jednotlivých fázích jsme se v týmu snažili lépe porozumět našim komunikačním partnerům. Cíl by 

bylo možné pojmenovat: Nenabízet rovnou řešení, něco, co funguje jinde a my víme, že to funguje, 

pokud se to dělá správně. Musíme nejdříve přijmout osobní a mnohdy ambivalentní zkušenost 

všech lidí, kteří v místě bytovou nouzi řeší, abychom mohli nabízet řešení, které jim pomůže, a ne je 

znovu odradí.  

Proběhlé mapování shrnuje několik vcelku známých a intuitivně pochopitelných problematických 

oblastí při zavádění řešení bytové nouze. Mezi širokou veřejností panuje zkrátka velká nedůvěra ve 

stát jako nosiče/iniciátora intervence, každá pomoc musí být adekvátní (pomáhat se má jen tomu, 

kdo si pomoc zaslouží), v rámci pomoci by se měla vymáhat i poslušnost. Pomoc ve své reálné 

podobě však takto nevypadá – pomáhá se opakovaně nejvíce těm, kteří si problémy zavinili sami a 

pravé oběti nespravedlnosti dále trpí. Mezi aktéry řešení bytové nouze rovněž panuje velká 

nedůvěra ve stát, který neposkytuje legislativní systémový rámec pomoci. Kromě toho však selhávají 

běžné komunikační prvky úřadů a širších sítí pomoci, jednotliví aktéři jsou dlouhodobě frustrovaní 

neúspěchem a nedostatkem vůle vzájemně spolupracovat. Panují rovněž obavy z reálných rizik 

zabydlování lidí v bytové nouzi (jsou přece nebezpeční) a neustále se naráží na nedostatečné bytové 

fondy měst.     

3.3.3 Problematika řešení návratu lidí bez domova do bydlení z hlediska Armády spásy 

v České republice 

Jaroslav Vejmola 

Armáda spásy 

 

Armáda spásy a osoby bez přístřeší 

Armáda spásy je prioritně zaměřena na pomoc lidem bez domova a také těm, kteří jsou 

bezdomovectvím ohroženi. V současné době Armáda spásy v České republice poskytuje celkem 9 
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druhů sociálních služeb,65 působí v 6 krajích a ve 14 městech. Začátkem roku 2018 byl v Ostravě 

zahájen provoz Ordinace pro chudé, která poskytuje zdravotní služby osobám, jež mají omezený 

přístup ke zdravotní péči.  

Sociální služby, které Armáda spásy v České republice poskytuje, lze rozčlenit podle stadia podpory 

takto: 

- preventivní (sociálně aktivizační služby pro seniory, sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi, sociální bydlení v rámci prevence bezdomovectví, ordinace pro chudé), 

- krizové (terénní programy, nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy, ordinace 

pro chudé – včetně pouliční medicíny), 

- řešící a návazné (domovy se zvláštním režimem – přístavy, služby následné péče, sociální 

bydlení, ordinace pro chudé). 

Sociální bydlení jako efektivní způsob podpory 

Za zásadní nástroj, který vede k účinnému řešení fenoménu bezdomovectví, považujeme sociální 

bydlení. Tedy bydlení, které je poskytované osobám, jež jsou v bytové nouzi nebo jsou bytovou 

nouzí ohroženi. Domácnostem je poskytována podpora ze strany sociálního pracovníka, který má 

dostatečnou kapacitu na poskytování intenzivní i méně intenzivní podpory – tj. podle situace a 

potřeb podporovaného člověka. Sociální bydlení je vždy poskytováno formou standardních, 

zkolaudovaných bytů určených k trvalému bydlení (MPSV, 2015) v místní obci, které se zpravidla 

nacházejí mimo segregované či sociálně vyloučené oblasti. Při realizaci sociálního bydlení musí být 

zajištěna odpovídající míra kvality. Měřítkem efektivity nemůže být pouze kvantita – tj. množství 

bytů, které provozujeme za účelem sociálního bydlení, ale zejména skutečnost, jak kvalitní je 

podpora, kterou v domácnostech poskytujeme.  

Problémy na cestě návratu lidí bez domova do bydlení  

Absence návazných sociálních služeb a sociálního bydlení 

Jako primární problém vnímáme situaci, kdy člověk, který například využíval sociální službu 

azylového domu, nemá po ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby kam odejít, neboť v daném 

městě nejsou návazné služby, a ocitá se tak bez podpory a pomoci – a hlavně bez střechy nad hlavou. 

Nezvratným důsledkem takového stavu je pak skutečnost, že člověku nezbude nic jiného než 

obnovit využívání sociální služby, kterou před nedávnem opustil – tj. opětovný návrat do azylového 

domu. V takových případech můžeme hovořit o tzv. procesu zacyklení, který je způsoben absencí 

vhodné sociální služby nebo sociálního bydlení. Je smutné, že i v současné době v některých 

městech nefungují návazné sociální služby nebo systém sociálního bydlení. Taková situace přináší 

četné problémy do života lidí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 

bydlení. 

                                                      
65 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy, domovy se zvláštním režimem, služby 

následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež. 
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Délka trvání bezdomovectví 

V případě poskytování sociálního bydlení hraje důležitou roli, jak se osoba, která žila krátkodobě, 

střednědobě či dlouhodobě na ulici, zadaptuje na nové prostředí. Jedním z významných indikátorů 

toho, zda si člověk udrží vlastní bydlení, je právě i skutečnost, jak dlouho byl bez domova. Dle našich 

dlouhodobých zkušeností jsou na tom v této oblasti lépe osoby, které byly bez domova méně než 

jeden rok, naopak mnohem hůře jsou na tom ti, kteří jsou bez přístřeší pět a více let. Například v 

terénních programech (streetwork), které poskytujeme osobám bez přístřeší, se snažíme s klienty, 

kteří odcházejí do vlastního bydlení, spolupracovat i nadále a poskytovat jim přiměřenou míru 

sociální podpory s ohledem na jejich možnosti a potřeby.  

Absence funkčních vazeb 

Jedním z dalších problémů na cestě k návratu lidí bez domova do bydlení může být na straně osob 

bez domova absence zdravých funkčních vazeb v jejich blízkém okolí. Což se může negativně 

projevit právě v souvislosti s jejich zabydlováním.66 Například člověku, který žil dlouhodobě bez 

přístřeší, byl přidělen byt k užívání a on navzdory tomu, že už nemusí trávit dny venku, odchází na 

celý den (ale i noc) do míst, kde předtím přebýval. V rámci našich služeb, které poskytujeme, 

zaměřujeme sociální pomoc a podporu nejen na tzv. „tvrdé“ cíle spolupráce (vyřídit si doklady, 

sociální dávky, najít si zaměstnání, najít si bydlení…), ale i na „měkké“ cíle, přičemž poskytovaná 

podpora cílí zejména na vytváření a posilování sociálních kompetencí k udržení si bydlení, zdraví a 

životní spokojenosti. Je důležité zaměřit se na oblast jeho rodinného nebo jiného sociálního zázemí 

či na síť funkčních vztahů a vazeb v blízkém okolí. V této klíčové oblasti je třeba položit si otázku: 

Když přijde do jeho života krize, má někoho, kdo mu pomůže krizi překlenout?  

Další vnější a vnitřní faktory  

Dalšími faktory nepříznivě ovlivňujícími život člověka, který žil na ulici a nyní již bydlí v bytě, mohou 

být například tyto: 

- prožívaní pocitu osamělosti,  

- nezvyk na život v bytě, 

- alkoholová či jiná závislost, 

- absence konstruktivní životní strategie,  

- duševní onemocnění, 

- duální diagnóza, 

- nedostatečná sebedůvěra,  

- stigmatizace ze strany okolí, 

- nedůvěra ze strany okolí, 

- sankční vyřazení z úřadu práce.  

                                                      
66 Pojem „zabydlování“ obsahuje v sobě počáteční proces bydlení osoby ve svém bytě v rámci sociálního bydlení, 

přičemž zahrnuje tyto specifické aktivity: prohlídka bytu, uzavření nájemní smlouvy, nastěhování do bytu, vybavování 

bytu, seznámení se sousedy, adaptace na nové prostředí, dojednání míry sociální podpory ze strany sociálního 

pracovníka atd. 
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Sociální pracovníci, kteří poskytují klientům našich služeb podporu, pracují s vědomím, že bydlet 

umí každý a jen je zapotřebí mu vhodným způsobem poskytnout podporu. Když dojde k selhání ze 

strany klienta, je to důvod nikoliv k ukončení spolupráce, ale ke změně, která povede ke zlepšení. 

Tématem společných setkání je práce s osamělostí, práce se selháním, podpora při získávání 

konstruktivních životních strategií, podpora při změně životního stylu apod. Ze strany pomáhajícího 

zaměstnance je důležité, aby uplatňoval partnerský a nesoudící přístup. Pro klienta je důležité 

vědomí, že v případě selhání nebo krize se má na koho obrátit, přičemž ten někdo může být právě 

sociální pracovník. Naše zkušenost potvrzuje, že když je dobře nastavený systém a podpora, tak se 

i lidé dlouhodobě žijící na ulici zabydlují bez větších obtíží.  

Závěrem chci uvést slova mého kolegy Jana Desenského, ředitele terénního programu Armády spásy 

v Praze, který zastává tento názor: „Pokud je dobře nastavená podpora, není nic nemožného. 

Nemusíme se obávat poskytnout byt člověku, který žije třeba 20 let na ulici. Je důležité, aby takový 

člověk šel do bytu nebo do specializované sociální služby. Z naší strany je důležité uplatňovat v práci 

s klienty partnerský přístup. Podporu nerealizujeme úkolově, aby klienti plnili domluvené úkoly, ale 

zaměřujeme se na posilování jejich sociálních kompetencí. Jde o individualizovanou podporu – tzn. 

u každého zvolit jiný přístup.“ 

 

Zdroje 

MPSV. (2015). Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025. 

3.3.4 Hlavní překážky pro návrat lidí bez domova do bydlení 

Luboš Turzík 

NADĚJE Praha 

 

Ve svém příspěvku vycházím z dlouhodobých zkušeností služeb NADĚJE pro lidi bez domova v Praze. 

Jedná se o terénní programy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, azylové domy (9 sociálních 

služeb). Dále pronajaté byty, které jsou poskytované lidem bez domova (počet se za několik let 

ustálil na 21 bytech). Nezahrnuji ordinaci lékařů pro lidi bez domova.67 

Étos pracovníků NADĚJE je (a vždy byl) pomáhat lidem bez domova, kteří byli všude jinde 

odmítnuti.68 Přesto při poskytování služeb vycházejí najevo překážky a dilemata, která komplikují 

práci s lidmi bez domova a v důsledku úspěšné řešení jejich situace. Zmíním některé dilematické 

situace, aniž bych měl ambice je řešit. 

                                                      
67 Hodnocením výsledků propojení zdravotní péče a sociální práce (v rámci navázaných sociálních služeb) se zabývá 

projekt Ministerstva zdravotnictví ČR. NADĚJE je do tohoto projektu zapojena relativně krátkou dobu (od léta 2020). 
68 Nechci se dotknout pracovníků jiných organizací, naopak jsem přesvědčen, že mají podobný přístup. „Putování“ lidí 

bez domova napříč organizacemi pak ukazuje na dilemata/překážky, se kterými se pracovníci při ubytování klientů 

setkávají. 
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Důležité je zdůraznit, že návrat lidí do standardního (důstojného) bydlení je vždy při práci s lidmi bez 

domova pro pracovníky NADĚJE tím hlavním (ovšem často vzdáleným) cílem. 

V první části příspěvku se zaměřím na problematiku kvantifikace lidí bez domova v ekonomických 

souvislostech s cílem odhadnout počet/strukturu lidí, pro něž je problematické získat důstojné 

bydlení. Poté se zaměřím na překážky při ubytování na azylových domech, resp. jiného bydlení a 

související dilemata.  

Kvantifikace lidí bez domova  

SOUVISLOST POČTU LIDÍ BEZ DOMOVA S EKONOMICKOU SITUACÍ, RESP. NEZAMĚSTNANOSTÍ 

Graf 2 – Souvislost mezi počtem lidí bez domova a podílem nezaměstnaných 

 

 

Počátek nárůstu počtu lidí bez domova – klientů NADĚJE zřejmě souvisí s hypoteční krizí v USA 

(2008), která se v ČR projevila prudkým zvýšením nezaměstnanosti. Na situaci reagovala vláda 

reformními balíčky (2010 Topolánek, Janota: snížení sociálních dávek, přehodnocení invalidních 

důchodů, zvýšení důchodového věku, zavedení karenční doby nemocenského pojištění, zastavení 

valorizace důchodů, snížení stropu u odvodů na sociální pojištění). V roce 2013 počet lidí bez 

domova kulminoval. Každý den přicházeli do NADĚJE v průměru tři noví lidé bez domova. Obtížnost 

řešení důstojného bydlení pro takový počet lidí je zřejmá. Vyšší podíl nezaměstnaných v r. 2020 

(covid krize?) hrozí obrácením dosud příznivého – sestupného – trendu, který by při necitlivé sociální 

politice mohl v následujících letech výrazně navýšit počet lidí bez domova. 
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ZMĚNA STRUKTURY LIDÍ BEZ DOMOVA 

Graf 3 – Počet a zastoupení klientů 65+ 

 

 

Růst ekonomiky vytváří podmínky pro vyřešení bezdomovectví především u práceschopných lidí bez 

domova. U ostatních skupin lidí bez domova (senioři, lidé s určitým handicapem) již není vliv 

výkonosti ekonomiky tak zřejmý. Pozorujeme dlouhodobý trend navyšování zastoupení seniorů 

mezi klienty NADĚJE. K mírnému navyšování dochází i v zastoupení žen bez domova (poslední 4 roky 

přes 22 %). Samostatnou kapitolou jsou lidé bez domova cizinci, jejichž situace ohledně získání 

bydlení je zpravidla mnohem komplikovanější (dlouhodobé zastoupení cizinců se pohybuje kolem 

14 %, bez výraznějších trendů). 

 

EFEKTIVITA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE – KOLIKA LIDEM SE PODAŘÍ VYŘEŠIT BEZDOMOVECTVÍ 

Jak již bylo částečně zmíněno, ideálním řešením pro lidi bez domova je důstojné a trvalé bydlení, 

které je ve stanovené míře podpořeno sociální prací. Místo přístupu „musí se snažit, aby bydlel“ 

preferovat přístup „bydlí, aby se mohl snažit“. Sociální služby prevence podporují a aktivizují zdroje 

člověka bez domova, aby své bezdomovectví vyřešil. Jaký je podíl těch, u kterých se to podaří, a jaký 

těch, kteří v „síti sociálních služeb uvíznou“ a potřebují zejména ohledně bydlení zvýšenou podporu?  

Odpověď není snadná. Lidé bez domova využívají opakovaně různé typy služby více poskytovatelů. 

Všichni se setkáváme s případy, kdy pobytová (či jiná) služba je vyhodnocena jako úspěšná a za 

určitou dobu stejný klient požádá opět o pomoc v jiném typu služby. 

Možnou metodou, jak velikost „úspěšných/neúspěšných“ skupin odhadnout, je dlouhodobé 

sledování trajektorie lidí bez domova s velmi jednoduchou operacionalizací – „je klientem soc. 

služeb“ a „sociální služby již nevyužívá“. Vycházím z teze, že klient, který nevyužívá žádnou službu 

dostatečně dlouhou dobu, uspokojivě vyřešil svoji situaci. Aby tento přístup byl možný, je nezbytné 

98 95 100 121 145 180 190 187 199 205 236 235 250

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 let a více celkem klientů % 65+ Lineární (% 65+)



108 
 

trajektorii klienta sledovat dlouhou dobu napříč více službami (v našem případě po dobu 10 let, 9 

různých typů služeb).69 

Graf 4 – Trajektorie klientů z hlediska doby využívání služeb (v %) 

 

Z grafu 4 vyplývá, že téměř polovina klientů využívá služby (soubor služeb) soc. prevence max. do 

jednoho roku a poté už služby (nikdy) nevyužívá. Služby prevence splnily svůj účel. Skupinu, u které 

je vhodné zavést nové přístupy, zejména z hlediska podpory při zajištění bydlení, tvoří 7 % klientů. 

Toto číslo jsem odvodil ze skupiny, která využívala služby i po šesti a více letech (21 %). Zahrnul jsem 

pouze ty klienty, kteří využívali služby pravidelně, tj. každý sledovaný rok (bez víceletých přestávek).  

Dlouhodobý (13 let) roční průměr nových klientů NADĚJE v Praze je 984, v posledních 4 letech to je 

v průměru 694 nových klientů každý rok. Tzn. že při příznivém vývoji celkového počtu lidí bez 

domova (graf 2) můžeme každý rok očekávat 40 až 50 nových lidí, kteří bez inovativního zajištění 

podpory při bydlení „uvíznou v síti sociálních služeb napořád“.70 Lze předpokládat, že v průběhu 

času u této skupiny vznikají nové překážky k získání bydlení.  

Navíc budou přibývat překážky související se změnou struktury lidí bez domova – zejména vyšší podíl 

starších lidí (graf 3) a související zhoršený zdravotní stav. 

Překážky získání bydlení 

Nebudu se zabývat otázkou ceny bytů a podnájmů ani dilematem, zda je bydlení vůbec dostupné 

pro sociální pracovníky, kteří mají řešit bydlení lidí bez domova.71  

                                                      
69 Není prostor se uvedené metodě věnovat podrobněji vč. možných zkreslení. Zastoupení jednotlivých kategorií 

uvedených v grafu 4 (doby využívání služby) vychází ze sledování 1 659 klientů z roku 2008 do roku 2018. Po aktualizaci 

výzkumu k roku 2020 se mohou výsledky mírně lišit. 
70 Novým řešením je např. přístup MHMP motivovaný principem „bydlení především“; v rámci zabydlování v bytech 

MHMP/MČ podporovala NADĚJE úspěšně 24 lidí (r. 2020). 
71 Je vhodné ocenit MHMP, kde se zabývají nejen bytovou otázkou lidí bez domova, ale i sociálních pracovníků. 
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NADĚJE má především zkušenosti s ubytováním lidí na azylových domech. Na další bydlení klientů 

mají pracovníci jen nepřímý vliv. Tzn. omezuje se na vyhledávání příležitostí72 a pomoci klientům 

plnit předpoklady pro získání bydlení. Tyto předpoklady se samozřejmě případ od případu liší. I 

z těchto důvodů se zaměřím na „vnitřní překážky ubytování na azylových domech“.  

Vycházím z ankety mezi sociálními pracovníky, kteří analyzovali situaci náhodně vybraných klientů. 

Pracovníci terénního programu a nízkoprahových denních center hodnotili, jak vidí překážky 

k ubytování jejich klienti a poté, jak je vidí ze své pozice sami.73  

Graf 5 – Klienti terénního programu (street), překážky ubytování z pohledu poskytovatele (odpovědi v %) 

Graf 6 – Klienti NDC – překážky ubytování z pohledu poskytovatele (odpovědi v %) 

 

 

 

 

                                                      
72 V současné době se např. podařilo získat nájem vily, která je za několik let určena k demolici. NADĚJE následně 

umožnila podnájem mladým lidem, kteří se nastěhovali přímo z ulice. 
73 Anketa proběhla v r. 2018, pracovníci NDC a terénních programů posuzovali situaci 368 klientů. V tomto případě 

byly zahrnuty i mimopražské pobočky NADĚJE. 
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Graf 7 – NDC – terénní program společně, překážky ubytování z pohledu klientů 

  

Závěry, teze 

- Přestože položky v grafech představují určité zjednodušení a zobecnění jednotlivých 

překážek (ve skutečnosti se bude zpravidla jednat o sdružení více překážek), jde o materiál, 

který umožňuje zamyšlení, jakým způsobem dále upřesňovat a v důsledku odstraňovat 

možné překážky k ubytování na azylových domech, potažmo v bytech. 

- Zařazením výsledků z terénních programů (práce na ulici) a nízkoprahových denních center 

(grafy 5 a 6) jsem chtěl ukázat na rozdíly mezi překážkami ubytování u klientů různých služeb. 

Rozdílné vnímání překážek může být i u pracovníků různých typů služeb. Lze předpokládat, 

že při pohledu pracovníků azylových domů by se výsledky lišily ještě výrazněji (již by měl vliv 

„určitý filtr“ při vstupu do azylových domů). 

- Průniky pohledů pracovníků a klientů jsou položky „žádná překážka“ a „jiné“. Zejména zde 

je prostor pro další zkoumání. Pokusím se stručně nastínit alespoň některé, méně často 

zmiňované oblasti překážek a související teze:74  

- Pořadníky. Služba vede pořadník žadatelů (pořadník může blokovat volná místa, resp. žádná 

místa se neuvolní). Zde je dilema, zda rezervovat místa pro klienty (propuštění z nemocnice, 

vězení, ukončení v jiném AD, exekuce), kterým hrozí pobyt na ulici a předcházet tak zhoršení 

jejich zdravotní i sociální situace, nebo zda mít kapacitu k okamžitému řešení akutní situace 

(zpravidla až/když je klient na ulici).  

- Komplikované jednání se zájemcem. Požadavek dostavit se ve stanovený čas do azylového 

domu, podrobně projednávat sociální situaci, aniž je jasné, zda dojde k ubytování, může 

některé klienty odrazovat. Jde o podobné dilema jako předchozí, kdy jsou 

„upřednostňováni“ klienti schopní a ochotní plnit zákonné požadavky (usnadnit/umožnit 

jejich plnění pracovníkovi) před klienty ne tak disponovanými, ale v akutní nouzi ubytování.  

                                                      
74 V anketě posuzovali pracovníci překážky bez ohledu na kapacitu – tuto možnost tedy vynechávám, i když v praxi 

hraje zásadní roli. 
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- Opakované pobyty. Jde o určitou frustraci pracovníků, kdy se do azylového domu 

opakovaně klienti vracejí.75 Pro pracovníky je zde dilema „závislosti klientů na službě“ vs. 

situace, kdy pro klienty je pobyt na azylových domech již základní, dlouhodobou strategií při 

zvládání bezdomovectví. Sem patří i dilemata vyplývající z předchozích zkušeností s klienty. 

Např. jak přistupovat ke klientům, kteří mají vysoký dluh z předchozích pobytů, zda 

podmiňovat pobyt absolvováním nějakého typu adiktologických či jiných specializovaných 

služeb (psycholog, psychiatr).  

- Dostatek/nedostatek zdraví.76 Nedostatek zdraví je překážka zřejmá.77 Problémem může 

být i dostatek (nejenom) zdraví, a to z pohledu definování cílové skupiny. Vznikají paradoxní 

situace: klient není ubytován – „překážkou“ je, že jeho sociálně zdravotní situace není tak 

závažná (má objektivně dostatek zdrojů, aby ji vyřešil sám), za krátký čas klienta dovezou na 

azylový dům terénní pracovníci nehledě na pořadník v tristním zdravotním stavu, který je 

způsoben přežíváním na ulici.78  

 

KVANTIFIKACE, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ, DOBRÁ PRAXE 

Podle nabídnuté metody by každoročně bylo potřeba pro 40–50 lidí získat trvalé řešení ohledně 

jejich bydlení. V případě nepříznivého vývoje počtu lidí bez domova by se toto číslo mohlo až 

ztrojnásobit.79 Zároveň je důležité dále odstraňovat překážky ubytování pro azylové domy. 

V některých případech se to daří.80 V dalších případech by řešení bylo „snadné“, ale finančně 

nákladné – v podstatě jde o úpravu azylových domů, aby bylo zajištěno více soukromí pro klienty, a 

zřízení multidisciplinárních týmů. Tyto azylové domy by lépe zvládaly pracovat s lidmi trpícími 

závislostmi, duševními problémy, poruchami chování, resp. s obecným problémem „nezvládání 

společného soužití“. Také by řešily problematiku párů. Tzn. ošetřily by většinu překážek z pohledu 

klientů i zaměstnanců. 

Obecně řešením problematiky překážek ubytování na azylových domech může být jejich další 

(pružná) specializace podle hlavních problémů cílových skupin při rozvíjení vzájemné spolupráce 

(sdílení kapacit a multidisciplinárních týmů). Samostatnou kapitolou je prevence – zamezit přírůstku 

lidí bez domova. 

                                                      
75 Tomuto jevu se věnuje jiný výzkum NADĚJE. Do AD se vrací cca 25 % klientů, důležité je zohlednit i dobu, po jaké se 

klient vrací. 
76 V prezentované anketě je z pohledu pracovníků streetu a NDC překvapivě málo lidí, u nichž je překážkou ubytování 

snížená sebeobsluha. 
77 Problematika fyzických bariér, duševně nemocných, míry sebeobsluhy apod. 
78 Navíc se může jednat o klienty, kteří již dříve byli ubytováni a naplnili všechny stanovené cíle – viz 1. část příspěvku. 

Zde jsem se dotkl široké problematiky hloubky a trvalosti pozitivních změn, které nastaly díky sociální službě. 
79 Číslo by se s velikou pravděpodobností navýšilo i při použití jiné metody (např. prostý počet lidí na ulici, počet 

klientů a podíl těch, u kterých jsou překážky k ubytování, počet klientů azylových domů, u kterých je AD nucen 

suplovat jiné „péčové“ služby, jiné, resp. „přísnější“ parametry použité metody). Také je důležité uvědomit si, že se 

jedná o roční přírůstek, ne o aktuální stav. 
80 Např. MHMP zřídil zařízení pro lidi bez domova ve zhoršeném zdravotní stavu. Do zařízení docházejí zdravotní sestry 

a funguje spolupráce s ordinací NADĚJE. NADĚJE i další organizace zřizují/provozují bezbariérová lůžka pro lidi bez 

domova, kteří potřebují zvýšenou péči (např. ADOS nebo Dům Naděje Záběhlice). 
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Otázkou je pokračování dobré praxe v Praze ohledně ubytování lidí bez domova v hostelech v době 

nouzového stavu.  

Zcela na závěr je vhodné ještě jednu ocenit nasazení pracovníků i nové přístupy MHMP při 

ubytování, resp. zabydlování lidí bez domova, a to i v současném ne příliš příznivém sociálně-

politicko-ekonomickém terénu. 

3.3.5 Největší překážky ve spolupráci Armády spásy v České republice, z. s., a místních, 

okresních a krajských institucí při řešení návratu lidí bez domova do bydlení – výsledky 

výzkumných šetření mezi klienty a pracovníky 

Tomáš Surovka 

Armáda s pásy 

 

Ukotvení sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a obcích 

Armáda spásy v Moravskoslezském kraji poskytuje spektrum sociálních služeb pro cílovou skupinu 

osob bez domova. V rámci kraje zajišťuje celkem 40 sociálních služeb, které jsou součástí krajské 

sítě. Do této sítě jsou zahrnuty všechny služby, které působily na území kraje do roku 2015. Od roku 

2016 je podmíněn vstup do sítě tzv. veřejným zadavatelem, který garantuje financování oprávněné 

provozní ztráty ve výši 20 % terénních, 25 % ambulantních a 30 % pobytových služeb. 

Poskytování sociálních služeb je zahrnuto do komunitních plánů v jednotlivých obcích, ve kterých se 

plánuje potřebnost služeb. 

Struktura poskytovaných služeb Armády spásy 

Armáda spásy poskytovala služby do roku 2004 ve čtyřech obcích – Ostrava, Havířov, Opava a Krnov 

– s těžištěm práce v původním schématu: noclehárny, nízkoprahová denní centra, azylové domy pro 

jednotlivce a azylové domy pro matky s dětmi, doplněné o cílové skupiny dětí v nízkoprahových 

zařízeních pro děti a mládež a v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a seniory. V roce 

2004 byla podle vídeňského modelu poskytování sociálního bydlení zřízena sociální služba Prevence 

bezdomovectví v Ostravě. 

Na základě vzniku zákona o sociálních službách došlo v roce 2007 k transformování domova pro 

seniory na domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova v Ostravě. Takto nově koncipovaná 

služba byla rozšířena v roce 2013 o další službu v Ostravě a v roce 2016 ve Frýdku-Místku. K dalšímu 

navýšení služeb došlo v těchto oblastech: 

o služby následné péče Dům pod svahem, Havířov, v roce 2009, a služba Vyhlídka v bytech v 

Havířově v roce 2013, 

o street služby v rámci terénního programu vznikly 

- 2014 v Havířově,

- 2016 v Opavě,

- 2017 v Ostravě,
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o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi převzala Armáda spásy v Kopřivnici v roce 

2018, přičemž se rozšířila v roce 2021 o města Příbor a Štramberk. V roce 2018 otevřela 

Armáda spásy ordinaci pro lidi bez domova v Ostravě. 

Rozvoj sociální práce v bytech 

Na základě poznatků s cílovou skupinou v azylových domech vzniklo dotazníkové šetření za účelem 

zmapovat sociální situaci uživatelů azylových domů Armády spásy z hlediska jejich možností pro 

využívání dané služby. Záměrem bylo otevřít prostor pro hledání alternativních služeb, které by více 

vyhovovaly možnostem uživatelů. V rámci výstupů z dotazníkového šetření uživatelů azylových 

domů pro jednotlivce a domů pro matky s dětmi Armády spásy, které bylo realizováno v roce 2015, 

bylo mimo jiné zjištěno, že bydlení s různým typem podpory ze strany sociálního pracovníka by bylo 

vhodné a žádoucí pro 49,8 % respondentů (tj. 265 z celkového počtu 532), a samostatné bydlení bez 

podpory sociálního pracovníka by bylo vhodné a žádoucí pro 17,2 % respondentů (tj. 92 z celkového 

počtu 532). 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření a diskuse nad možností posunutí uživatelů z azylových domů 

se projevily v rozvoji sociální práce v bytech, která vznikla již v roce 2014 v Krnově a později v dalších 

městech 

- 2016 v Bohumíně a Havířově,

- 2017 ve Frýdku-Místku,

- 2018 v Kopřivnici – v tomto městě do roku 2017 fungoval azylový dům pro matky s dětmi 

s kapacitou 5 matek s dětmi. V rámci vyjednávání o převzetí této služby přistoupila obec 

na návrh zrušení azylového domu s tím, že sociální práci s cílovou skupinou bude 

zajišťovat terénní služba Prevence bezdomovectví v kombinaci se sociálně aktivizační 

službou pro rodiny s dětmi. Díky tomuto nastavení bylo ve spolupráci s městem zajištěno 

30 bytů pro cílovou skupinu osob bez domova,

- 2020 ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Rozšířením do těchto měst zajišťujeme sociální podporu v cca 340 bytech na území 

Moravskoslezského kraje. 

Systém sociální práce při podpoře bydlení 

V rámci Prevence bezdomovectví kombinujeme přístup bydlení především, primárně určený 

osobám, které žijí v kontinuálním bezdomovectví a mají potřebu komplexní podpory, s tzv. 

prostupným bydlením pro uživatele služeb, které přicházejí do sociálního bydlení, mají motivaci 

řešit svou situaci a vstupují do bydlení z různých stupňů sociálních služeb. Doba, po kterou je sociální 

bydlení poskytováno, se odvíjí od potřeb a dovedností uživatelů. V Ostravě v rámci sociálně 

aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené poskytujeme tzv. sdílené bydlení. Toto sdílené 

bydlení se vyznačuje tím, že byt obývají dvě nebo více osob se zásadou, že každá osoba má 

minimálně jeden pokoj a společné prostory užívají na základě předem stanovených pravidel. 

Sociální pracovníci těchto služeb s uživateli pravidelně spolupracují na zvýšení jejich kompetencí k 

udržení nájemního bydlení, především tím, že dohlížejí na pravidelné hrazení nájemného a plateb 

za energie, spolupracují na řešení jejich často problematické situace (mezilidské vztahy, hledání 
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práce), řeší problémy spojené s užíváním bytu (technické věci, opravy). Cílem služby je totiž posílit 

dovednosti, znalosti a informovanost uživatelů tak, aby byli schopni samostatně a vlastními silami 

zvládat nároky spojené se sociálním fungováním, vedením domácnosti, rodičovstvím a 

samostatným životem ve společnosti. 

Cílové skupiny pro vstup do sociální služby s podporou bydlení: 

- bez střechy nad hlavou – osoby přežívající venku (na ulici, pod mostem) nebo v noclehárně,

- bez domova – osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. v komerčních ubytovnách, 

azylových domech, ve věznicích, zdravotnických zařízeních, v zařízeních pro děti,

- v nejistém bydlení – lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, v bydlení bez 

právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím,

- v nevyhovujícím bydlení – osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v 

neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech.

Šetření u vedoucích služeb 

Na konci roku 2020 bylo provedeno dotazníkové šetření v rámci terénních, ambulantních a 

pobytových služeb s cílem zaznamenat překážky, které uživatelům brání v získání samostatného 

bydlení. Šetření se zúčastnilo 18 respondentů, z toho 11 vedoucích sociálních služeb s převládající 

cílovou skupinou rodin s dětmi. 

Výroky sociálních pracovníků ve vnímání překážek při řešení návratu osob bez domova do bydlení 

na úrovní obcí: 

- zadluženost uživatelů a uživatelek služeb, 2 respondenti,

- kauce na byty, 2 respondenti,

- nedůvěra v socializaci lidí bez domova ze strany města – obavy z devastace bytových 

prostor, stížnosti jiných nájemníků, 2 respondenti,

- vysoká kritéria pro získání bytu, např. trvalý pobyt, práce ve městě, 4 respondenti,

- bez doplatkové zóny, 1 respondent,

- nedostatek sociálních bytů, 9 respondentů,

- malá kapacita návazných sociálních služeb s bydlením: chráněné bydlení, domovů s peč. 

službou, popř. absence domova s peč. službou pro osoby se specifickými potřebami, 

startovacích bytů, nedostatek návazných služeb pro starší uživatele nebo uživatele s 

handicapem – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, DOZP,4 respondenti,

- neochota poskytovat větší byty pro vícečetné rodiny, 1 respondent,

- z našich služeb NC a NDC většinou uživatelé přecházejí následně do AD. Do samostatného 

bydlení odchází minimum uživatelů.

Respondenti uvádějí, že pro cílovou skupinu není dostatečný počet dostupných sociálních bytů, 

druhá překážka je identifikována v podobě nedostatku sociálních služeb reagujících na specifické 

potřeby cílové skupiny, chráněné bydlení atd. Stejný počet respondentů uvedl, že jsou vysoká 

kritéria pro získání bytů. 
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Výrok o vnímání překážek na úrovni okresů 

V této oblasti sociální pracovníci nevnímají žádné překážky, pouze jeden výrok byl přesunut z 

předchozí otázky, a to, že místní samospráva posuzuje trvalé bydliště v jiném okrese. 

Výroky sociálních pracovníků ve vnímání překážek při řešení návratu osob bez domova na úrovni 

kraje: 

- nedostatek návazných služeb pro starší uživatele nebo uživatele s handicapem – domovy 

pro seniory, DOZP, CHB,

- nedostatečně provázaná spolupráce mezi subjekty,

- chybí návazné služby s nižší mírou podpory, než je pobytová služba – např. sociální bydlení,

- nedostatečné financování sociální služby.

V této oblasti jsou pouze čtyři samostatné výroky, které odkazují na poptávku koordinace 

spolupráce mezi subjekty na daném území a kapacitu služeb pro nízkopříjmové osoby. 

Výroky sociálních pracovníků (celkem 14) ve vnímání překážek při řešení návratu osob bez domova 

dalších řešitelů, např. úřady práce: 

- neposkytování dávek hmotné nouze na zařízení bytu, kauce, 2 respondenti,

- lidé nemají na kauci na byt, pokud je mimo okres, problém s proplácením dávky na 

bydlení, 2 respondenti,

- negativní pohled pracovníků úřadů práce na cílovou skupinu, nepřizpůsobení stylu 

komunikace cílové skupině, nedostatečná podpora při řešení tíživé situace, sankční 

vyřazování klientů bez posouzení individuální situace (mentální způsobilost k jednání, 

omezené možnosti přebírání pošty a komunikace s úřadem, neschopnost hlídat termíny s 

ohledem na život na ulici, 3 respondenti,

- GDPR, pozdní šetření v terénu, později došlé dávky, 2 respondenti,

- dobrá je spolupráce s UP a pracovníky z dávek hmotné nouze v našem městě. Je to tím, že 

probíhá dlouhodobější spolupráce, s mnohými pracovníky se známe osobně. S mnohými ÚP 

jiných obcí je to složitější (např. ochrana osobních dat uživatelů apod.)2 respondenti,

- pokud lze považovat za „návrat do bydlení“ i umístění uživatele do domova pro seniory, tak 

překážkou je požadavek domova na přiznání příspěvku na péči ve vyšším stupni = neoficiální 

podmínka přijetí uživatele do služby, 1 respondent,

- někdy nepříliš velká vstřícnost při řešení proplácení noclehů z dávek hmotné nouze, a to 

zejména u ÚP mimo Opavu (Ostrava, Olomouc) a v situacích, kdy je uživatel společně 

posuzován s partnerkou, se kterou v dané chvíli nebydlí, problémy spojené s převedením 

spisů uživatele na ÚP do Opavy, 1 respondent,

- neochota schvalovat dávku mimořádné okamžité pomoci pro účely nákladů bydlení na 

ubytovnách, 1 respondent,

- tlak na obsazování lůžek – člověka z ulice chce úřad (magistrát) hlavně umístit – ve chvíli, kdy 

je člověk umístěn do služby, již pro úřad není důležité řešit jeho situaci, zodpovědnost za 

řešení jeho sociální situace nechávají na nás, 1 respondent,

- bezdoplatková zóna, 1 respondent.
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Ze 14 odpovědí respondentů je 10 nespokojeno se spoluprací s pracovníky úřadu práce, ať s 

individuálním posouzením přiznání dávek, které mohou vést ke zlepšení bytové situace, či s 

přihlédnutím k individuální situaci uživatele při sankčním vyloučení z úřadu práce. 

V rámci dalších volných komentářů se pracovník vyjádřil, že spolupráce v daném městě je výborná, 

a druhý respondent uvedl, že je důležité ze strany sociální služby navázat s pracovníky ÚP osobní 

kontakt, který umožní lépe hájit zájmy cílové skupiny. Dále byla jedním respondentem uvedena 

překážka v zadluženosti uživatelů, která způsobuje komplikace při připojení k energiím. 

Shrnutí 

I přes rozvoj sociálních služeb podporujících uživatele v podnájmu, dispozičních, startovacích bytech 

a rozšíření služeb do dalších obcí, pracovníci vnímají nedostatek dostupných bytů pro cílovou 

skupinu. Pracovníci vnímají ztížení vstupu do systému bytových fondů jednotlivých měst vzhledem 

k východiskům cílové skupiny: dluhy na poplatcích, energiích, psychická a mentální zátěž. Pravidla 

pro získání městských bytů či soukromých pronajímatelů požadují tzv. lustraci žadatele o byt, zda 

daný uchazeč nedluží na nájemném, poplatcích apod. Toto východisko je velkou překážkou pro 

naplnění zásady u přístupu bydlení především. Většinou převládá zásluhový systém, který očekává 

prokázání kompetencí v udržení bydlení v oblastech hrazení poplatků a služeb v pobytové službě, 

že bydlení v bytě tzv. zvládne. 

Pokud vznikne zákon o sociálním bydlení, lze předpokládat, že jednotliví aktéři zajišťující bydlení 

budou systematizovat procesy zavádění dostupného bydlení, které umožní rychlejší posun uživatelů 

ze služeb do vlastního bydlení v rámci všech obcí, a systém sociálního bydlení tak nebude záviset na 

osvícenosti aktérů sociálních politik v daných městech, jak je tomu doposud. 

Dostatek bytů pro „sociální bydlení“ je nezbytným předpokladem pro nastavování systému 
intervencí sociální práce i hledání dalších variant, které budou odpovídat specifikům cílové skupiny. 

3.4 Reflexe a širší souvislosti 

Tak se jmenovala čtvrtá sekce konsensuální konference. Shrnovala témata, která „se nevešla“ do 

programu předchozích sekcí, název tudíž vystihuje zahrnutá témata velmi volně. Moderátorem byl 

Libor Prudký. Práce sekce se účastnilo kolem 40 osob, diskuse asi 20 z nich. Záznamy jednání jsou 

k dispozici. 

Rozptyl studií v této sekci je velký, takže jsme se pokoušeli uspořádat je tak, aby pro čtenáře 

vyjadřovaly návaznosti, pokud je možné. Nicméně jednotlivé studie mohou sloužit jako 

pozoruhodné podněty pro další poznávání.  

Text zahajuje studie věnovaná velmi ranému období prevence před ztrátou bydlení a existence 

v sociálním vyloučení. Druhá studie se věnuje rovněž opomíjenému tématu – péči o zdravotní stav 

lidí bez domova. Třetí studie je pozoruhodná vysokou aktuálností a zároveň dává jasně najevo, že 

péče o lidi bez domova – včetně jejich přípravy na samostatné bydlení – je mnohem úspěšnější, 

pokud s nimi sociální pracovníci a především úředníci a další oficiální aktéři pracují jako 

s rovnocennými partnery, zvláště skrze respekt vůči jejich názorům a skutečným potřebám. Studie 

věnovaná sociálním dávkám pro lidi bez domova uvádí pozoruhodný výčet jednoho druhu dávek, 

avšak zároveň ukazuje na vzdálenost současné podoby dávek od posilování možností k dosažení 
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bydlení u lidí bez domova. Poslední dvě stati mají výrazný přesah tematiky. Dana Nedělníková 

shrnuje bohaté zkušenosti ze sociální práce s lidmi bez domova a ukazuje na podstatné 

institucionálně-politické zábrany v možnostech naplnění cesty k domovu lidí bez střechy nad 

hlavou. Poslední text prezentuje poučené zkušenosti ze zahraničí v pomoci právě k této cestě. I 

v něm se ozývá výrazný kritický tón vůči institucionální pomoci lidem bez domova k bydlení v ČR.  

3.4.1 Studie k tématu Prevence bezdomovectví v aktivitách dětských domovů  

Radka Soukupová 

ředitelka DD Alice Masarykové, Praha-Zbraslav 

 

Popis stávající situace 

V dětských domovech nebo jim podobných zařízeních žije v České republice zhruba 8,5 tisíce dětí. 

Přes veškerou snahu o přednostní umisťování dětí do náhradní rodinné péče je zde tedy stále 

poměrně velká skupina dětí, které žijí mimo běžnou rodinu.  

Systém péče o děti je rozdělen mezi několik resortů: malé děti do 3 let jsou umisťovány do 

kojeneckých ústavů nebo dětských domovů vedených pod resortem zdravotnictví. Větší děti jsou 

pak umisťovány do dětských domovů zřizovaných podle školského zákona – tedy vedených pod 

ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Děti, které jsou postižené, jsou pak umisťovány do 

domovů pro osoby se zdravotním postižením, které má v gesci ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Toto resortní členění vede k tomu, že se dítě několikrát za život přemisťuje z jednoho zařízení do 

jiného, čím přichází ze dne na den o vytvořené vztahy, sociální kontakty a běžné zázemí.  

Pokud se dítě v dětském domově ocitlo hned po narození nebo ve věku do jednoho roku, je pro něj 

prostředí dětského domova jakousi základní „bydlicí normou“. Dítě nepoznalo nic jiného než 

prostředí dětského domova a nemá ponětí o tom, jak žijí jeho běžní vrstevníci.  

Pokud žilo dítě v běžném bytě a teprve pak se ocitlo v dětském domově, ví, jak běžný byt vypadá a 

má schopnost pochopit, že existuje jiný model bydlení, než je prostředí dětského domova.   

Část dětí, které do dětských domovů přicházejí, pochází z rodin, které nežijí ve stabilním prostředí. 

Z různých důvodů se s rodiči přemisťují nejprve z bytu do bytu, pak z bytu na ubytovnu, pak z 

ubytovny na ubytovnu, pak z ubytovny do azylového domu, až končí v dětském domově. Takové 

děti sice zažily život v běžném bytě, ale zároveň pro ně přemisťování z prostředí do prostředí bylo 

běžnou normou.  

Některé děti žily v tak podstandardních podmínkách (spaní na podlaze, krysy v bytě, blechy, vši, 

hlad, zima, násilí v rodině), že přechod do dětského domova je pro ně vstupem do materiálního 

blahobytu a často i vztahového nadstandardu. Pro takové děti je prostředí dětského domova novou 

normou, skrz kterou poměřují svůj dosavadní život, a to i z hlediska bydlení.  

Většina malých dětí, které poznaly rodiče, si přeje návrat do rodiny, bez ohledu na to, jací jsou jejich 
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rodiče. I děti vlastními rodiči týrané často touží po tom, aby se k rodičům vrátily. Tato motivace je 

mnohdy tak silná, že dětem podstandardní bytové podmínky nevadí. S tím, jak děti rostou, chápou 

postupně i důvody svého pobytu v dětském domově a dokážou porovnávat standard bydlení v 

dětském domově a doma.  

Život v běžném bytě je provázen mnoha situacemi, které dítě v dětském domově nezažívá. Malé 

děti z kojeneckých ústavů žijí ve zcela odlišné realitě od svých malých vrstevníků (centrální kuchyň, 

centrální úklid, jen tety ženy, společné toalety a koupelny, děti jsou trvale obklopeny jinými dětmi, 

jedna „teta“ se vždy stará o více dětí, jen zřídka je možná individuální péče).   

Větší děti, které žijí v dětských domovech školského typu, pak na rozdíl od svých vrstevníků   

 nesdílí s dospělými finanční, technické či logistické starosti o chod bytu,  

 jsou díky velikosti dětských skupin stále s jinými dětmi, 

 jsou stigmatizovány tím, že jsou z dětského domova, což hraje roli např. ve vztahu k jiným 

dětem či dospělým, 

 nejsou v přirozené rodinné skupině, sdílejí svůj prostor s cizími dětmi a dospělí se u nich 

střídají.   

Část dětských domovů pro starší děti je již situována do běžných bytů, které jsou dle školského 

zákona obývány 6 až 8 dětmi. S touto skupinou dětí je pak v bytě vždy přítomen jeden vychovatel či 

vychovatelka. Tento krok přiblížení bydlící normy k běžnému životu je důležitou změnou v modelu 

ústavní péče. Velikost dětské skupiny a počet dětí na jednoho dospělého však nevede k běžným 

situacím, ale k nezbytným režimovým opatřením.  

Jak se výše popsané prvky ústavní péče promítají v dospělosti do postoje dětí k bydlení, není zcela 

zřejmé. Část dětí se dokáže na běžnou normu adaptovat, část však toho není schopna. Je fakt, že v 

kojeneckých ústavech žije zhruba 15–20 % dětí, jejichž matky samy prošly výchovou v dětských 

ústavech. Na první pohled se zdá, že problémem těchto žen jsou spíše vztahy než normy v oblasti 

bydlení. Bezdomovectví je však důsledkem mnoha situací a samotné chování rodičů často vede k 

tomu, že rodina buď běžný byt vůbec nezíská, nebo o něj přijde.  

Rodičům, kteří sami žili v dětském domově, nestabilní situace v oblasti bydlení často nevadí. Sami ji 

zažili, není pro ně něčím devastujícím, naopak, ve svém dětství zažívali totéž a nepřijde jim proto 

divné, že putují i s dětmi z bytu do bytu, z ubytovny na ubytovnu, že neschopností udržet si byt 

vystavují své děti riziku. Některé maminky, které samy žily v dětském domově, hodnotí umístění 

svých dětí do dětského domova jako něco, co je pro děti vlastně lepší, než život v chudobě a 

nestabilitě. Udržují s dětmi víkendový kontakt, ale nákladnou péči o děti ponechávají na státu. 

Vysvětlují dětem, že si je nemohou z dětského domova vzít zpět, protože bydlí na ubytovně, kde 

malé děti žít nesmějí. Životní normou se tak pro děti stává prostředí dětského domova s občasným 

pobytem v rodině.  

Systémové překážky  

Je zřejmé, že stávající systém podpory vykazuje mnohé nedostatky:  
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 Díky resortně koncipovaným službám se děti několikrát za své dětství stěhují.  

 Nedostatečná je kapacita krizových bytů sloužících pro řešení aktuální krizové situace v 

rodině. 

 Chybí zácvikové byty, jež by umožnily edukaci rodičů, kteří selhávají ve svých kompetencích.  

 Nedostatečná je podpora ohrožených rodin, které vyžadují dlouhodobou intenzivní, 

zejména psychosociální podporu.  

 Absentuje nabídka moderních pobytových služeb neústavního, komunitního charakteru, 

poskytovaných podle individuálních potřeb dětí. 

 Přetrvává ústavní pojetí péče o děti do 6 let bez vlastní či náhradní rodiny. Péče na bázi 

resortně pojatých zařízení neumožňuje vytvoření stabilního prostředí, v němž by dítě žilo se 

stálým týmem pracovníků.  

 Děti, pro něž se nenajde náhradní rodina, jsou často umísťovány do přechodné pěstounské 

péče, kde mohou setrvat jen omezenou dobu. Po jejím uplynutí jsou často přemisťovány do 

ústavní péče.  

 Ohrožené děti zpravidla do tří let věku jsou umisťovány do zdravotnického zařízení, následně 

jsou přemisťovány do některého z dětských domovů školského typu, děti s vážným 

zdravotním znevýhodněním jsou umisťovány v zařízeních sociálních.  

 Kvalita péče je výrazně ovlivňována počtem dětí ve skupině (6–8) na jednu dospělou osobu.   

 Život dětí ve stávajícím modelu péče se jen málo blíží běžnému životu jejich vrstevníků.  

Východiska řešení 

 Dítě má žít ve své nebo náhradní rodině; není-li to možné, má žít v prostředí, které se co 

nejvíce blíží běžnému životu.  

 Systémová opatření mají působit tak, aby se výsledek co nejvíce blížil běžnému životu. 

 Služby mají být koordinovány do komunitní podoby (koordinované uspokojování potřeb 

zejména psychických, sociálních, vzdělávacích, zdravotních) co nejblíže bydlišti rodiny a 

dítěte. 

 Děti mají právo na individuální podporu. 

 Náhradní rodinná i komunitní péče je zajišťována v rámci definovaného materiálního 

standardu.  

 Dítě má být od raného dětství připravováno na budoucí samostatný život. 

Nový přístup k řešení  

Aplikace výše popsaných východisek vede k rozdělení dětí bez rodin do dvou skupin: 

a) děti velmi malé, u nichž je možné budovat přirozený soubor kompetencí umožňující budoucí 

samostatný život, 

b) děti, které jsou již starší a zažily bydlení v ústavní péči či v nestabilní rodinné bytové situaci.  
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Čím víc se podmínky života kteréhokoli dítěte bez rodiny budou blížit běžnému životu jejich 

vrstevníků, tím je větší pravděpodobnost, že v dospělosti dítě v oblasti bydlení neselže.  

Model péče o malé děti bez rodiny  

 Ideální variantou života malého dítěte bez rodiny je život ve standardním bytě se skupinou 

stabilních dospělých osob (vychovatelů).  

 Počet dětí v bytě by se měl co nejvíce blížit běžnému počtu dětí v běžné rodině. Navrhován 

je proto maximální počet čtyř dětí v jedné rodinné skupině.   

 V domácnosti by s nimi měli žít stejně jako v běžné rodině dva dospělí.  

 Děti by se měly stěhovat jen se „svými“ dospělými. 

 Děti by měly v rodinné skupině spolu se „svými“ dospělými osobami vyrůstat, resp. stárnout. 

Život v domácnosti by měl být co nejpodobnější životu běžného dítěte, kdy dítě postupně sdílí s 

rodiči vzorce chování, které mu v dospělosti zajistí schopnost žít běžným životem. Mezi tyto vzorce 

chování patří také starost o: 

 bydlení, resp. respekt k pravidlům pro jeho udržení (např. hrazení nájmu a energií, respekt 

k nájemním vztahům), 

 starost o soužití s dalšími osobami (např. schopnost soužití s ostatními členy domácnosti, 

schopnost soužití s cizími osobami v domě), 

 starost o fyzické prostředí v bytě (např. schopnost udržování vybavení bytu v čistotě, 

provozuschopnosti, přiměřenosti vybavení s ohledem na počet osob v bytě žijících), 

 starost o fyzické prostředí v domě (např. schopnost péče o společné veřejné prostory či 

zodpovědné chování k nim), 

 starost o fyzické prostředí v okolí domu (např. schopnost péče o veřejné prostory či 

zodpovědné chování k nim). 

Dítě, které žije v domácnosti, jež běžně řeší situace spojené s životem v bytě, se učí sdílení a v 

dospělém životě pak s velkou mírou pravděpodobnosti naučené aplikuje.         

 

Model péče o děti, které zažily bydlení v ústavní péči či v nestabilní rodinné bytové situaci 

Děti, které samy zažily nestabilitu v prostoru i ve vztazích, neměly příležitost osvojit si potřebné 

vzorce chování nutné pro běžný život. U nich je třeba tyto vzorce chování poměrně náročně 

budovat. Mladí lidé, kteří opouštějí ústavní péči ve věku 18–26 let, jsou nazýváni care leavers.  Práce 

s nimi vyžaduje systémový a koordinovaný přístup, v němž nestačí budovat pouze schopnosti k 

samostatnému životu v bytě, ale je třeba je podporovat v mnoha dalších oblastech. 

Zahraniční statistiky uvádějí, že ve srovnání se svými vrstevníky mladí lidé opouštějící péči dětských 

domovů  

 mají častěji nižší úroveň dosaženého vzdělání, 

 je u nich větší pravděpodobnost, že budou nezaměstnaní, 

 častěji žiji v nestabilním a nekvalitním bydlení,  
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 jsou ohroženi bezdomovectvím,  

 jsou častěji mladými rodiči, 

 mají častější problémy v oblasti duševního zdraví, 

 jsou náchylnější k užívání návykových látek, 

 jsou více ohroženi kriminalitou.  

Nezávislý život je pro care leavers mnohem náročnější a vyžaduje proto intenzivní přípravu. Tato 

příprava se týká celého komplexu jevů, jako jsou vztahy, občanské aktivity, bydlení, zdraví, 

schopnost samostatného života (vaření, sociální dovednosti, finanční kompetence), vzdělání, 

zaměstnání apod.  

Příprava na nezávislost musí být systematická. Vyžaduje mapování konkrétních potřeb, plánování 

přechodových aktivit, flexibilní podporu (např. personální, finanční, informační, psychologickou 

apod.) a spolupráci i po odchodu z ústavní péče.   

S přípravou na nezávislý život by se mělo začít co nejdříve, nejpozději ve věku 15 let. Care leaver by 

se měl intenzivně zapojit do vytváření plánu přechodových aktivit, jejich realizace, zpětnovazebních 

mechanismů. Systém vyžaduje expertní kapacitu poučených mentorů, kteří care leavera provázejí 

přípravným obdobím a následně mu jsou k dispozici i po odchodu z ústavní péče. 

Z dostupných dat vyplývá, že větší naději na dobrý přechod do nezávislého života mají ti mladí lidé, 

kteří jsou ukotveni v kvalitních vztazích. Osobní stabilita a schopnost překonávat životní obtíže se 

rodí z vnější personální podpory, z víry v možnost opřít se o ostatní v těžkých situacích, z osobních 

vzorů, ze sdílených hodnot. 

Care leavers jsou ohroženou cílovou skupinou a je ve veřejném zájmu podpořit je tak, aby byli 

schopni žít samostatný život jako jejich vrstevníci vyrůstající v běžné rodině.  

Pokud se přechod dětí vyrůstajících v ústavní péči nezdaří, je pravděpodobné, že jejich životní osudy 

si vyžádají veřejné výdaje na kompenzaci nežádoucích projevů. Investice do schopnosti žít běžným 

životem se společnosti vyplatí. 

3.4.2 Zdraví a bezdomovectví – informace, specifické potřeby a hledání řešení 

Jakub Dutka 

vedoucí Domu Naděje Praha-Žižkov 

 

V předkládaném příspěvku se zaměříme na zdraví lidí bez domova81 a problematiku faktické 

(ne)dostupnosti zdravotní nebo sociálně-zdravotní péče. Výběr tématu rozhodně nepovažujme za 

                                                      
81 V textu budu užívat pro zjednodušení sousloví „člověk bez domova“ a „bezdomovectví“. Chápu tak široce pojatou 

značně heterogenní skupinu osob, které se ocitají v tzv. bytové nouzi různé míry intenzity a vlastní zranitelnosti, tedy 

nejen těch „na ulici“.  
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arbitrární – oblast zdravotních rizik spojených se sociálním vyloučením, zdravotní stav 

bezdomovecké   populace a bariéry v přístupu ke zdravotní péči patří k naprosto zásadním nejen z 

hlediska řešení, tedy ve smyslu hledání a rozvoji nezbytných nástrojů pomoci těmto lidem. 

Nezabývat se touto problematikou totiž nutně znamená rezignovat na vlastní pochopení 

fenoménu bezdomovectví. O to více vyniká, že se v rámci příprav konsensuální konference 

pravděpodobně nikdo specificky tématu zdraví nevěnuje, neparticipuje na ní ani nikdo z 

Ministerstva zdravotnictví ČR nebo kdokoli jiný ze zdravotnického segmentu. Nabízí se povzdech 

„jak symptomatické!“. Tuto tematickou mezeru se tak pokusí vyplnit níže předkládaný text. Autor 

nemá ambici popsat komplexně problematiku zdraví u lidí bez domova, může však podat základní 

přehled, odkázat na další zdroje informací a nenechat podstatné nevyřčené. Postupně se 

dotkneme tří základních úrovní: roviny informací – kolik toho o zdravotním stavu lidí bez domova 

víme, roviny bariér – co tito lidé ze zdravotních důvodů specificky potřebují, a roviny samotných 

řešení – jak pomoci. 

Co skutečně víme o zdraví lidí bez domova? Disponujeme potřebnými daty, která nám doloží, čím 

lidé bez domova trpí a jak je na tom tato populace v porovnání s většinovou společností v ČR? Jistě 

nebude pro většinu z nás složité souhlasit s jednoduchým výrokem, že žít v bytové nouzi je z 

hlediska zdraví jedince násobně rizikovější – tomu odpovídá i výrazně horší zdravotní stav 

bezdomovecké populace v porovnání s většinovou společností. Nepotřebujeme mnoho zkušeností 

nebo fantazie, abychom dovodili, že se „na ulici“ mnohem hůře naplňují základní životní potřeby, 

dodržuje životospráva, lidé jsou vystaveni nepřízni počasí, nemají adekvátní hygienické zázemí, 

očekáváme u nich rizikové chování vedoucí k infekcím a úrazům. Asi nás také napadnou dopady na 

psychiku – stres a nedostatek pocitů bezpečí budou vytvářet tlak a zhoršovat duševní zdraví těchto 

lidí.  Možná budeme i přemýšlet nad tím, že duševní onemocnění může být samo o sobě jednou z 

příčin, pro kterou se člověk ocitne „na ulici“, tudíž budeme logicky předpokládat vyšší výskyt v této 

subpopulaci. Podobně lze v našich úvahách pokračovat u lidí bydlících v nejistém, nevhodném či 

přechodném bydlení, u nichž nás také napadnou relevantní důvody, proč považovat jejich 

zdravotní stav za pravděpodobně mnohem horší než u standardně bydlící většiny občanů ČR. To 

vše jsou plausibilní hypotézy, ale samy o sobě příliš užitku nepřinesou. Ovšem jakmile budeme 

hledat přesnější informace o zdravotním stavu lidí bez domova, dostaneme se brzy do potíží. 

Pojďme si teď ve zkratce načrtnout, jaká data máme, co nám chybí a k jakému účelu by nám tyto 

informace posloužily. 

České prostředí disponuje několika pokusy o ucelenější zpracování tématu zdraví bezdomovců, 

můžeme k nim počítat např.  práci Danuše Šupkové a kol. (2007) „Zdravotní péče o bezdomovce v 

ČR“ nebo obsáhlejší studii Miroslava Bartáka (2011) „Bezdomovství v ČR: zdravotní stav 

bezdomovců a jeho determinanty“ navazující na šetření IZPE z roku 2004. U první práce 

identifikujeme limity neaktuálnosti informací a nepochybně se setkáme s kritickým upozorněním 

odkazujícím na absenci reprezentativnosti zkoumaného vzorku populace a také nepoužívání 

diagnostických metod. Bartákův výzkum zase zkoumal zdravotní stav pouze na základě dotazníků 

vyplňovaných samotnými lidmi bez domova, tedy to, čemu říkáme subjektivně vnímané zdraví.82 

                                                      
82 Podobně je tomu i s aktuální prací Nešporové, O. a Holpucha, P. (2020). 
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Tyto dva příklady pochopitelně nereprezentují veškeré tuzemské snahy – parciální práce 

informující o zdravotním stavu populace lidí bez domova průběžně vydávali především 

poskytovatelé sociálních služeb, jsou to však vždy údaje dílčí a z hlediska lékařské vědy rezervovaně 

přijímané. Zájemce o podrobnější přehled problematiky zdraví lidí v různých kategoriích typologie 

ETHOS odkážu na stručný syntetický text „Zdraví obyvatel postrádajících standardní bydlení“ z roku 

2018, ve kterém jsme se snažili shrnout v komprimované formě konkrétní informace o zdraví lidí 

bez střechy, v azylových domech, na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách, a to včetně 

maxima dostupné literatury, nejen české, ale i zahraniční (Dutka a kol. 2018). 

Z uvedeného vyplývá první klíčová skutečnost: v ČR nemáme žádná přesná data a nevznikla doposud 

žádná analýza, která by se otázkami zdravotního stavu bezdomovecké populace zabývala 

komplexně a zároveň diagnosticky. To znamená lékařskou diagnostikou vyšetřit reprezentativní 

výběr populace lidí v bytové nouzi v kombinaci se sociodemografickými daty a klíčovými údaji 

respondentů o jejich bezdomovecké fázi života. Tedy tak, aby splňovala parametry epidemiologické 

studie zacílené nejen na zdraví fyzické, ale také duševní. Zdá se vám požadavek na přípravu a 

realizaci epidemiologické studie zbytným? Jsem opačného názoru. A to nejen proto, že nám umožní 

zlepšit standardní plánovaní rozvoje sociálních služeb pro lidi bez domova. Může být klíčem k 

posunu při vyjednávání se zdravotnickým sektorem a impulsem vedoucím k systémovým změnám 

v oblasti zdravotní péče a onoho (mýtického) zdravotně-sociálního pomezí určeného sociálně 

vyloučeným skupinám obyvatel. Moje anekdotická evidence83 mne nabádá k tvrzení, že bez 

podložených důkazů (tomu, co bude lékařský svět ochotný zařadit do množiny přístupu evidence-

based medicine) je nalezení společné řeči mezi dotčenými resorty MPSV a Ministerstvem 

zdravotnictví ČR, mezi službami sociálními a zdravotnickými, i nadále iluzorní a rozvoj těchto typů 

služeb pro osoby bez domova je prakticky nemožný. 

Předpokládejme nyní, že se nám podařilo na základě takovéto studie získat mnohem více informací 

o zdravotním stavu naší populace. Ani tyto skvělé údaje ovšem nemusejí vést k posunu – jsou 

podmínkou nutnou, nikoli však dostačující. Abychom se dostali až na úroveň řešení adekvátní 

pomoci lidem bez domova, musíme prozkoumat potřebnost těchto osob a holá fakta o četnosti 

diagnóz nás k němu nedovedou. Potřebnost zde chápu v užším smyslu jako specifické nástroje 

pomoci/péče cílové skupině ve vztahu ke zjištěnému zdravotnímu stavu. Zjistit tyto specifické 

potřeby znamená znát faktickou dostupnost a překážky při poskytování zdravotní péče lidem bez 

domova. A právě bariéry v přístupu ke zdravotní péči jsou druhou nezbytnou úrovní, kterou se na 

cestě k řešení problematiky musíme zabývat. 

Bezdomovectví s sebou – jako extrémní forma sociálního vyloučení – přináší i ztížený přístup ke 

zdravotní péči, případně až její faktickou nedostupnost.84 A pokud platí výše uvedené, že život „na 

ulici“ či v dalších formách bytové nouze je z hlediska zdraví jedince v porovnání s většinovou 

společností mnohonásobně rizikovější  (a tomu  odpovídá i výrazně horší  zdravotní stav  těchto 

                                                      
83 Získaná účastí na řadě meziresortních vyjednávání MPSV a Ministerstva zdravotnictví (leckdy se spoluúčastí 

poskytovatelů sociálních služeb, ÚZIS a zdravotních pojišťoven) ohledně zlepšení přístupu vědeckých informací o 

zdravotním stavu bezdomovecké populace. 
84 O bariérách a nedostupnosti zdravotní péče osobám bez domova výstižně viz Hradecký, I. a kol. (2015). 
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lidí) a zároveň mají tito lidé ztížený přístup ke zdravotní péči, měli bychom začít uvažovat o 

specifických nástrojích, jak se s tím vypořádat. Jenže právě teď narážíme na druhý klíčový moment, 

je tato potřebnost specializované zdravotní péče všeobecně a nezpochybnitelně přijímána? A kolik 

toho o těchto bariérách můžeme říci, jsou v našem prostředí dobře analyzované? Obávám se, že 

na obě otázky si opět musíme odpovědět záporně. Potřeba snižovat bariéry v přístupu ke zdravotní 

péči u sociálně vyloučených bývá naopak zhusta odmítána. Setkáme se s argumenty „nevyžádané 

péče“, pokud chceme jít „naproti“ klientům do jejich prostředí, s odkazem na výstupy WHO o 

špičkové dostupnosti zdravotní péče v ČR v rámci celosvětového srovnání, svobodné vůli občanů 

apod.  

Výzkumná práce zabývající se postoji k této problematice u laiků a odborníků nám chybí.  Podobně 

jako pečlivá analýza bariér v českém prostředí. Pokud tak budete v dnešní době vést diskusi o 

problematice faktické nedostupnosti zdravotní péče u bezdomovců a bariérách, můžete se opřít 

jen o řadu kazuistik poskytovatelů sociálních služeb nebo třeba o zobecňující popis výše 

odkazované práce Hradeckého, I. a kol. (2015). 

Jako doplnění, že ztížený přístup lidí bez domova ke zdravotní péči není pouze jednostranným 

pohledem sociálních pracovníků, by mohlo posloužit dotazníkové šetření provedené i mezi lékaři 

a záchranáři z roku 2006 (Šupková a kol., 2007). 

Zajistit si, jak jistě tušíme, dostatečnou informační a analytickou oporu v předešlých dvou 

oblastech, stále neznamená, že se objeví řešení, které lidem bez domova pomůže a podpoří jejich 

zdraví. Samotné řešení a jeho hledání proto uvažujme jako třetí rovinu problematiky. Je dobré si 

uvědomit, že se nemusí nutně jednat o rovinu s pořadovým číslem tři. Vždyť víme, jak se často 

návrhy „řešení“ tvoří ad hoc, bez odpovídajících vazeb na známá data a identifikované problémy. 

Na rychlém příkladu z Prahy, regionu potýkajícím se významně s fenoménem bezdomovectví,85 si 

na závěr ukažme, jak vypadá rovina hledání a realizace řešení. 

Na začátku roku 2020 jsme připravovali zjednodušený podkladový materiál dotýkající se 

specifických potřeb klientů pobytových kapacit naší organizace Naděje Praha v souvislosti s jejich 

zdravotním stavem. Do těchto měsíčních statistik bylo zahrnuto pět celodenních pobytových 

zařízení, čtyři registrované sociální služby azylového domu a jeden humanitární provoz pro 

zdravotně znevýhodněné, o celkové kapacitě 169 lůžek.86 Každý měsíc jsme v těchto zařízeních 

sledovali počty osob (ať již ubytovaných, nebo zájemců o službu), které byly jednoznačně 

zdravotně znevýhodněny a vyžadovaly tudíž specifický přístup ubytovací služby. Jelikož účelem 

těchto specifických statistik byla prezentace a argumentace směrovaná lokálním politikům,  

úředníkům a pražské veřejnosti, vymezili jsme pro přehlednost čtyři základní kategorie 

znevýhodnění: 1) osoba potřebuje bezbariérové zařízení (je na invalidním vozíku či má jinak 

zásadně omezenou pohyblivost); 2) snížená pohyblivost významně limituje daného člověka ve 

                                                      
85 K počtům lidí bez domova viz např. Nešporová, O. a kol. (2019). 
86 Jednalo se o dva azylové domy pro muže o kapacitách 25 a 50 lůžek, z čehož 10 bylo v bezbariérovém režimu, jeden 

azylový dům pro ženy s kapacitou 40 lůžek, 30lůžkový azylový dům pro ženy i muže v důchodovém věku (nebo se 

zdravotním znevýhodněním) a přízemní podlaží pronajaté komerční ubytovny s 24 lůžky pro starší a zdravotně 

hendikepované. 



125 
 

využívání sociálních služeb (např. neumožňuje umístit na horní lůžko, do patra budovy apod.); 3) 

stav duševního zdraví klienta významně limituje (specifické požadavky jednolůžkového pokoje či 

nízkokapacitního zařízení atd.); 4) celková devastace organismu, ztráta sebeobsluhy aj. znamená 

pro osobu potřebu služeb sociální péče. Nemáme prostor k pečlivějšímu popisu výsledků, proto 

jen heslovitě shrňme data za leden   2020. V tomto měsíci uvedená zařízení evidovala 126 klientů 

či zájemců o službu, kteří splňovali kritéria zdravotního znevýhodnění vyžadující zvláštní přístup 

pobytové sociální služby. To je extrémní číslo – připomeňme si, že součet kapacit činil 169 lůžek! 

Tento údaj podtrhne skutečnost, že pouze 55 % z těchto osob bylo v těchto statistikách evidováno 

v předchozím měsíci, 58 lidí byli noví zdravotně hendikepovaní ubytovaní či odmítnutí zájemci. 

Potřeba bezbariérového zařízení byla indikována u 18 % z těchto osob, snížená pohyblivost u 55 %, 

hendikep v oblasti duševního zdraví u 36 % klientů či zájemců a celková devastace organismu u 

11 %. Výše uvedená čísla vytvářejí skicu zdravotních charakteristik cílové skupiny lidí bez domova, 

kterým aktuálně poskytují sociální službu azylové domy nebo kteří o tuto službu žádají a jsou 

odmítnuti; nejedná se tedy o intelektuálně vytvořenou výseč lidí v bytové nouzi, ale momentku 

zachycující jeden z běžných měsíců lidí bez domova pobývajících v Praze, kteří trpí hendikepem a 

žádají či využívají pobytové služby sociální prevence. Zároveň platí, že stav daných pobytových 

zařízení těmto specifickým potřebám vůbec neodpovídá: z oněch sledovaných kapacit jsme za 

bezbariérové mohli označit jen 64 lůžek, jednolůžkovými pokoji disponovalo částečně pouze jedno 

zařízení, bariéry znamenají desítky postelí na horních lůžkách paland či příkré schody do patra. S 

tímto stavem nekorespondujícím s potřebami cílové skupiny rozhodně není spokojen ani 

poskytovatel a samozřejmě ani klienti. A kde je ta rovina řešení, o kterém má být řeč? Jak se 

odpovídajícím způsobem postarat o tyto lidi? Skutečně nám na území Prahy primárně scházejí data 

a analýzy o lidech bez domova, jejich zdraví a potřebách? 

Pro relevantní aktéry není uvedené ničím neznámým a podíváme-li se do schválených 

strategických dokumentů hl. města Prahy, návrh řešení námi diskutovanou oblast zcela 

pregnantně ošetřuje.87 Co vše se ale podařilo změnit od roku 2013? Námi prezentovaný obrázek 

pochází z roku 2020, výmluvně ukazuje závěrečné období pražské strategie (a to jsme se zaměřili 

víceméně jen na oblast sociálních služeb). V diskusích s politickými aktéry je vždy přítomna i další 

vrstva rozšiřující tuto rovinu hledání a realizace řešení: v různé míře, leč kontinuálně, jsou 

předchozí návrhy zpochybňovány (třeba zda Praha potřebuje stále neexistující domov se zvláštním 

režimem pro lidi bez domova), setkáváme se s kritikou efektivity sociálních služeb  (jako  by  samy  

o  sobě  mohly  za  to,  že  nemohou  plnit  cíle,  ke kterým nejsou určeny, pomyslím si…) a 

tendencemi hledat  univerzální  nástroj  (nyní jím je sociální bydlení). 

Má-li předestřené rozlišení tří rovin problematiky zdraví u lidí bez domova nějaký smysl, spočívá v 

odmítnutí jednoduchého receptu. Chtěl jsem ukázat, že sběr dat, analýza bariér a hledání/realizace 

řešení existují do jisté míry autonomně.  Soustředit se pouze na některou z rovin bude znamenat 

redukcionismus a ohrožení našich cílů, tedy účinné pomoci potřebným. K věci můžeme přistupovat 

vědecky – a jistě je toho zapotřebí –, ovšem bez dialogu, ochoty vyjednávat a snahy o permanentní 

                                                      
87 Viz schválená Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013–2020. 

https://www.praha.eu/public/11/dd/1c/1456401_300534_Koncepce_navrhu_reseni_problematiky_bezdomovectvi_v_Praze_v_letech_2013_2020.pdf
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reflexi vlastní ideologie zůstaneme stejně opuštění jako tolik našich klientů. 
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V příspěvku se věnujeme popisu inovativní praxe hlavního města Prahy, které během nouzového 

stavu v souvislosti s koronavirem na jaře roku 2020 začalo ubytovávat lidi bez domova v komerčních 

hotelech / hostelech. V úvodu stručně představujeme výsledky evaluací programů, kterými se Praha 

inspirovala. V první kapitole představujeme sled událostí, které vedly ke spuštění programu v Praze, 

dále se věnujeme popisu provozu dvou hostelů včetně personálního zabezpečení a hodnocení 

funkčnosti z perspektivy sociální pracovnice. Nakonec představujeme hodnocení hostelů ze strany 

hostů, které zpracovala v samostatné výzkumné zprávě agentura Median. 

Úvod 

K využívání hotelů a hostelů pro lidi bez domova během pandemie konoraviru přistoupila řada zemí: 

v Evropě se jednalo v největší míře o Velkou Británii, kde samosprávy během jara 2020 oslovily s 

nabídkou ubytování 90 % osob, které registrovaly jako osoby bez domova (Fitzpatrick, 2020: 2). 

Britská opatření dle modelu publikovaného v časopise Lancet předešla díky ubytování více než 36 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Zdrav%C3%AD_obyvatel_postr%C3%A1daj%C3%ADc%C3%ADch_standardn%C3%AD_bydlen%C3%AD.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Navrh_na_reseni_vybranych_zdravotne-socialnich_aspektu_problematiky_bezdomovectvi_s_vazbou_na_re.pdf/31dfc035-71c9-eb88-08c2-c729305654f1
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Navrh_na_reseni_vybranych_zdravotne-socialnich_aspektu_problematiky_bezdomovectvi_s_vazbou_na_re.pdf/31dfc035-71c9-eb88-08c2-c729305654f1
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_478.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_478.pdf
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000 osob bez domova v hostelech celkem 21 092 infekcím covidu-19 mezi lidmi bez domova, 

zabránila 266 úmrtím, 1 164 hospitalizacím a 338 příjmům na JIP (Lewer et al., 2020: 181). Evaluace 

fungování hostelů v Londýně ukázala, že hosté si nejvíce cenili vstřícnosti personálu a tepla, 

bezpečnosti a soukromí spojených s možností mít vlastní pokoj. Pouze minimum bylo testováno 

pozitivně na covid-19, avšak všichni dobře rozuměli, jak se před covidem chránit, a pro většinu bylo 

díky hotelu jednodušší udržovat sociální odstup. Hostům pomáhaly trávit čas v pokoji bezplatně 

poskytnuté mobilní telefony a Wi-Fi, díky distribuci substitutů nikotinu a e-cigaret klesla spotřeba 

tabáku. Zatímco před ubytováním v hostelu byli schopni získat pouze materiální podporu, v hostelu 

šlo i o podporu emocionální (Neale et al., 2020: 30–31). Britská asociace samospráv uvedla, že 

úspěch této iniciativy ukazuje, že pokud „samosprávy dostanou mandát a financování, ve spolupráci 

s partnery mají nástroje pro ukončení bezdomovectví u naprosté většiny osob bez přístřeší“ (LGA, 

2020). 

Vznik a fungování hostelů/hotelů pro lidi bez domova v Praze  

Začátkem března 2020 svolal pražský magistrát jednání poskytovatelů sociálních služeb pro osoby 

bez domova na území zejména těch, kteří se každoročně účastní na provozu zimních opatření pro 

osoby bez domova. Z pohledu poskytovatelů byl již v tu chvíli provoz zimních nocleháren kvůli riziku 

nákazy koronavirem v kongregovaných uspořádáních a kvůli nedostatku personálu neudržitelný. 

Noclehárnami, které Praha v rámci zimních opatření provozovala, byly velké objekty s kapacitou 

100–200 lidí, riziko rychlého šíření nákazy mezi lidmi bez domova bylo tedy značné. V nové situaci 

upozorňovali poskytovatelé také na zvýšený počet zaměstnanců, kteří budou muset v době 

uzavřených škol a nouzového stavu například pečovat o děti, vedle toho v noclehárnách chyběly 

jakékoliv ochranné pomůcky pro personál i klienty, stejně jako všude v sociálních službách. Skupina 

vyhodnotila situaci jako neudržitelnou a de facto schválila skončení provozu zimních nocleháren již 

v polovině března (oproti standardnímu konci března). Toto rozhodnutí se odehrálo v situaci, kdy 

zahraniční doporučení88 navrhovala naopak provoz zimních nocleháren z důvodu epidemie covidu-

19 prodlužovat a vytvořit strategie a protokoly předcházení a řešení nákazy koronavirem mezi 

klienty a personálem. V horizontu týdne měl být ukončen pobyt 330 klientům ze zimních 

nocleháren.  

K uzavření zimních nocleháren skutečně v polovině března došlo a 330 klientů bylo před víkendem 

posláno na ulici. Těm, kteří noclehárny opouštěli, byly alespoň rozdány stany, deky a spací pytle. 

Poskytovatelům zimních opatření se tak uvolnily personální kapacity, a tak mohly následující den 

Naděje a posléze Charita otevřít dva stanové tábory pro osoby bez domova – jeden v areálu kempu 

na Císařské louce, druhý v Troji vedle rušné silnice na pozemku HMP. Současně poskytovatelé 

zimních opatření dostali možnost svým klientům bez přístřeší uhradit pobyt na komerční ubytovně 

v rozsahu tří měsíců, max. 20 000 Kč na osobu.  

Koordinační skupina se také dohodla na sdílení informací o kapacitách služeb a zdrojích pro osoby 

bez domova na území HMP v reálném čase: po vzoru Lyonu byl zřízen Google dokument, kde každý 

poskytovatel upravoval svoji aktuální nabídku, aby ostatní mohli směrovat klienty na správná místa. 

                                                      

88 Opatření pro ochranu osob bez domova v souvislosti s nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 

https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2020/03/new_Opat%C5%99en%C3%AD-pro-ochranu-lid%C3%AD-bez-domova_COVID19.pdf
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Vedle této koordinační skupiny řešil témata bezdomovectví a covidu-19 také krizový štáb hlavního 

města Prahy. Základním připraveným řešením pro osoby bez domova, se kterým přišel krizový štáb 

hlavního města Prahy, bylo vybudování střeženého tábora, kde budou koncentrovány osoby bez 

domova, nehledě na to, zda vykazují symptomy nákazy, či ne, a bude jim zamezen volný pohyb. 

Tento úkol by plnily represivní složky. 

V téže době pracovaly týmy radního pro bydlení a radní pro sociální věci na zajištění ubytovacích 

kapacit, které by vyhovovaly ubytování osob bez domova z epidemiologického hlediska. Byly 

prověřovány různé objekty patřící hlavnímu městu – od objektu internátu v Písnici přes nevěstinec 

v Holešovické tržnici či administrativní zázemí Strahovského stadionu až po bývalou vojenskou 

nemocnici v kasárnách Karlín. U prověřovaných objektů se ukázalo, že buď k takovému použití 

nejsou technicky vhodné, nebo jim brání „NIMBYismus“ místních politiků, či by jejich zprovoznění 

vyžadovalo rozsáhlé stavební úpravy a velkou časovou i finanční investici. Začátkem března světová 

média začala publikovat inovativní řešení zahraničních měst, zejména ve Velké Británii, kde kabinet 

Borise Johnsona a na prvním místě město Londýn začaly využívat pro ubytování osob bez přístřeší 

během pandemie komerční hotely. Mimořádná opatření zavedená v ČR této možnosti silně 

nahrávala, protože vláda zakázala krátkodobé ubytování a celý hotelový sektor byl paralyzován. 

Tým radního Zábranského a CSSP sledoval vývoj v zahraničních městech a radní následně inicioval 

jednání o možnostech pronájmu či užívání hotelů hlavním městem s primátorem. Na sociálních 

sítích byly publikovány výzvy, současně majetkový odbor poptával ubytování přes vlastní kanály. 

Vyjednávání s majiteli hostelů a hotelů trvala několik týdnů, majitelé chtěli finanční garance, 

předplacení ubytování, či řešení případných potíží s hmyzem a parazity. Ukázalo se však, že zejména 

v hotelech a hostelech v centru Prahy jsou provozovatelé zvyklí téměř na všechny typy zákazníků a 

případného problematického chování: například hosté pod vlivem alkoholu či jiných omamných 

látek pro ně nebyli ničím novým. Během nouzového stavu bylo možné napřímo objednávat 

ubytovací kapacitu: první smlouvy s hostely a hotely byly objednávkami ubytování plně hrazeného 

hlavním městem. Následujícím smluvním modelem bylo uzavření rezervační smlouvy na kapacitu 

ubytování, avšak jednotliví hosté dostávali vlastní ubytovací smlouvy, se kterými mohli následně 

žádat o podporu dávek v hmotné nouzi. Část vynaložených prostředků se tak hlavnímu městu 

vrátila. Tento model byl používán do léta, kdy zasmluvnění hotelů dostalo úkolem Centrum 

sociálních služeb Praha, příspěvková organizace hlavního města, které následně uzavíralo nájemní 

smlouvy a smlouvy o poskytnutí služeb s jednotlivými hotely.  

Souběžně s hledáním ubytovacích kapacit v hotelech a hostelech šla i iniciativa zajištění podpory 

sociální práce a podpory chodu hostelů. V první fázi celé týmy jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb, které měly uvolněnou či doplněnou kapacitu, přebíraly provoz jednotlivých hotelů. V 

hotelech až na jednu výjimku byly recepce, úklid a facility zajišťovány provozovateli hotelů, 

poskytovatelé služeb se však starali o všechny další provozní a sociální potřeby, včetně zajišťování a 

roznosu jídla, po dobu nouzového stavu. Tímto způsobem se rozeběhl provoz v hotelu Harfa 

(Naděje) a Sir Toby’s (Armáda spásy). Do provozu hostelů byly zapojeny také sociální služby, které 

po dobu nouzového stavu nemohly vykonávat svoji činnost, jako například sociálně aktivizační 

služby či nízkoprahová zařízení. Z těchto služeb se pod vedením sociálního odboru magistrátu 
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stavěly ad hoc týmy podpory na jednotlivých hotelech (Sophie’s, Czech Inn, Florenc). Posledním 

modelem bylo plné zajištění provozu, sociální práce a dalších služeb nad rámec stávající sítě – to 

nastalo v případě hostelu Amadeus (Jako doma). 

Jedním z nejzajímavějších momentů nouzového stavu a akce s hotely byla nová úroveň koordinace. 

Systém podpory osob bez domova v Praze dlouhodobě trpí fragmentarizací a nízkou koordinací. 

Strukturálním nastavením, soutěží, ale i historickým vývojem se poskytovatelé dostali do stavu, kdy 

zajišťují komplex služeb pro své klienty, ale ani na klientské ani na kapacitní úrovni nejsou 

koordinováni. Prvním semínkem změny byl již zmíněný online dokument, který podával přehled 

aktuálně dostupných kapacit podpory a zdrojů. Dalším krokem byl aktuální přehled kapacity hotelů 

a hostelů a koordinovaný nábor hostů: nezáleželo na tom, z jaké služby či od jakého poskytovatele 

host přichází, ale v ideálním případě byla sociálním pracovníkem terénní služby vyhodnocena jeho 

zranitelnost (vyšší ohrožení smrtností v důsledku koronavirové nákazy) a následně byl přednostně 

umístěn do hotelu. To se nepodařilo ve všech případech, nicméně v těch, kde tento přístup fungoval, 

nábor probíhal tak, že tým podpory v hostelu (u třech hotelů byly týmy složené ze zaměstnanců 

jedné organizace, u třech hotelů z více organizací) vyhlásil ostatním poskytovatelům nábor ve 

společné facebookové skupině a e-mailem a následně po několik dní přijímal pouze klienty z 

prioritních cílových skupin (senioři bez přístřeší, vážně nemocní). Ve chvíli, kdy terénní pracovníci již 

neměli další klienty, které by doporučili do ubytování, mohli být do hotelu přijímáni i hosté mimo 

prioritní skupiny. Výsledkem pak bylo obsazení ubytování, které překračovalo fragmentarizovaný 

přístup „můj klient, tvůj klient“, ale dávalo přednost na základě sdíleného klíče. 

Tento způsob obsazování hostelů a hotelů však také vyvolal potřebu specializovaných služeb pro 

různé cílové skupiny: na jednom hostelu se objevili hosté s potřebou zdravotní péče, se závislostními 

problémy, které omezovaly jejich stabilitu v ubytování, a hosté s dalšími potřebami. Proto bylo třeba 

rozvinout síť návazné podpory: do hostelů začali pravidelně docházet Medici na ulici89, kteří 

obyvatelům hostelů poskytovali zdravotní ošetření, případně indikovali, kdy je třeba převoz do 

zdravotnického zařízení. Do provozu hostelů se zapojily také služby pro lidi trpící závislostí, které v 

hostelech poskytovali adiktologické poradenství či výměnu injekčního materiálu. K dispozici byly i 

terapeutické služby – na počátku pandemie jen distančně (přes telefon či Skype), posléze i v 

prezenční formě, kdy terapeuti docházeli za svými klienty přímo na hostel. 

Hostel Sir Toby’s během jara 2020 (vypráví Nikol Hladíková) 

Hostel Sir Toby’s v Dělnické ulici byl v provozu od 26. 3. do 17. 5. s kapacitou 55 klientů. V prvním 

období zajišťovalo provoz hotelu a sociální práci osm zaměstnanců Armády spásy (2 SP a 6 PvSS, 

12hodinové směny – 2 denní, 2 noční, 4 dny volno), v noci byl přítomen jeden zaměstnanec hostelu, 

který seděl u kamer (většinou cizinec bez znalosti češtiny). Hostům byla pětkrát denně podávána 

strava. Ve druhém období byl na hostelu pouze jeden sociální pracovník na plný úvazek od pondělí 

do pátku, zajišťoval pouze sociální práci a provoz přešel kompletně na zaměstnance hostelu. Vzniká 

předávací období, ale až do konce fungování hostelu se děje to, že SP spolupracuje s hostelem i 

                                                      
89 „Medici na ulici“ sdružují studenty medicíny, kteří dobrovolně poskytují zdravotní péči lidem bez domova. 
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mimo rámec sociální práce, k řešení záležitostí kolem provozu s klienty, z důvodu lépe navázaného 

vztahu s klienty. Hosté již nedostávali stravu, ale stravenky. 

Všichni zaměstnanci byli z pobytové služby nebo nízkoprahu, proto pro ně aklimatizace na provoz 

hostelu nebyl problém, jako to mohl zpočátku být pro terénní služby, které jsou zvyklé na jiný typ 

fungování.  

Přestože při prvotním výběru klientů byla dávána přednost osobám v seniorském věku, v hostelu 

byl poměr velice různorodý a věková hranice klientů byla od 19 do 73 let. Většina klientů měla 

zdravotní obtíže, ať už to byly fyzické, či duševní, užívání návykových látek aj. Různorodost se 

odrážela i v tom odkud klienti přišli (z jiné sociální služby, přímo z ulice, přišli o 

zaměstnání/ubytování z důvodu covidu-19), jaké měli sociální vazby, druh příjmu apod. 

Předávání informací mezi kolegy fungovalo v rámci záznamové knihy, kam se psaly důležité události 

a následně se předávaly střídající směně, pokud byly důležité i slovně.   

Vzhledem k tomu, že hostel fungoval pouze dva měsíce, a to ještě v období první vlny, která byla, 

co se týká vycházení ven a hledání zaměstnání, velice náročná a striktní, měl za cíl poskytnout 

základní sociální práci, jako je evidence na ÚP, žádost o dávky v HN, vyřízení dokladů, zajištění 

základní lékařské péče aj. Výhodou bylo, že v tomto období se např. s úřady práce vše řešilo online, 

tudíž odpadla starost, že klient kamkoliv musí jezdit, a vše se velice urychlilo.  

Zaměstnanci AS seděli na recepci u vstupu do budovy, pro klienty neexistovaly konzultační hodiny 

ani pevně dané schůzky – když klient něco potřeboval, přišel na recepci a řešilo se to rovnou, pokud 

bylo potřeba více soukromí, byla možnost jít na karanténní pokoj. Zdá se to jako nefunkční systém, 

ale za mě to fungovalo naprosto dobře a na rozdíl od klientů v azylovém domě, kteří mají dopředu 

domluvené schůzky a často se stává, že přijdou, jenom že musejí, a ne že potřebují něco řešit, tak 

na hostelu se klienti „naučili“ řešit problémy. Schůzky byly rychlé, jasné – co je potřeba vyřešit, jaké 

jsou možnosti a jak se to udělá, ale hlavně přišli sami, že něco potřebují, nějaké věci se mohly řešit 

komunitně na dvoře, u cigarety apod. V případě potřeby sdělení důležitých informací byl svolán celý 

hostel, aby se k tomu mohli všichni vyjádřit a říct svůj názor. Následně byly důležité informace 

vyvěšeny na nástěnce u vchodu.  

Tady za sebe vnímám jako extrémně přínosné propojení pozice SP a PvSS, kdy SP je „ten úředník v 

kanceláři” a PvSS je „ten na ten provoz a pokec, a když něco zjistí, tak to neřekne SP“. Jako SP klienty 

nevidím večer / v noci / brzy ráno u snídaně a opravdu se z toho stala taková „škola v přírodě“. To, 

co si například vztahově s klientem buduji 4–5 měsíců v azylovém domě, jsem si na Dělnické zvládla 

vybudovat za měsíc.  

Domovní řád byl běžný jako na azylovém domě (zákaz vnášení a aplikace/konzumace návykových 

látek, verbální a fyzické agresivity, kouření na pokoji aj.). Vzhledem k tomu, že v prvopočátku jsme 

měli za cíl udržet klienty ubytované, museli jsme brát pravidla velice „se zavřenýma očima“, jinak 

by za prvních pár dní ubyla půlka klientů, což se následně velice osvědčilo. Při jakémkoliv porušení 

pravidel se s klientem mluvilo, kladl se důraz na to, zda klient pravidla pochopil, proč k porušení 

došlo a jaký to mělo důvod, zda se mu dalo předejít a co dělat příště, a to se opakovalo. A pokud 

došlo k opětovnému porušení, tak následovalo stejné kolečko a většina klientů, kteří se „nevyhodili“ 
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za porušení pravidel na první či druhou dobrou, se velice posunula (stihli si vyřídit doklad, evidenci 

na ÚP, dávky HN aj.) a bydlí doteď na Florenci – a je to například po 20 letech na ulici, kdy už skoro 

rok bydlí a nejsou úplně mimo systém. Samozřejmě existovaly výjimky, jako např. fyzická agrese, o 

které jsme se sice následně bavili, ale k ukončení poskytované služby došlo i tak. Konfliktům jsme 

také předcházeli tím, že jsme klienty sestěhovávali podle toho, jak chtěli, podle potřeby, a klienti se 

mohli rozhodnout, s kým chtějí být na pokoji (pokud to bylo kapacitně možné). Dělo se i to, že klienti 

domlouvali a vysvětlovali domovní řád jiným klientům a nezdálo se, že by to bylo z nějakého pocitu 

nadřazenosti, ale z důvodu „nedělej blbosti, tohle je naše šance“. 

Specifika hostelu a klientů Sir Toby’s na Dělnické:  

 navázaná terénní drogová služba – Progressive – nečeká venku před hostelem z důvodu 

stigmatizace ubytovaných, ale chodí do hostelu do vnitrobloku, kde si s klienty promluví a 

proběhne výměna/edukace v HR apod.,  

 lokace – pro klienty známá, z důvodu blízkosti jiných sociálních služeb, ale zároveň dál od 

„rizikového centra“. Často se s klienty bavím, že to, že se přesunuli na Florenc, je pro ně 

problém, protože na Florenci není vnitroblok, a pokud chtějí ven, vyjdou a ihned jsou v 

rizikové oblasti (minimálně u 5 klientů to znamenalo navýšení UNL), 

 vnitroblok/dvorek/zahrada, který byl extrémně důležitý, díky tomu, že klienti měli omezené 

vycházky a nechtěli celou dobu trávit jen na pokojích, protože na hostelu nebyla společenská 

místnost (pouze jídelna s kuchyní). Dvorek hrál důležitou roli v rychlém vytvoření komunity. 

Na dvorku byly keře/stromy/květiny a klienti tam trávili velké množství času, což urychlilo 

seznamování a velice rychle se vytvořila semknutá komunita. Na dvorku se hrálo na 

kytaru/grilovalo se apod., 

 úklidy – jednou týdně přišla úklidová firma a uklidila chodby a převlékla postele. 

Zaměstnanci AS podporovali samovolně vzniklé úklidové týmy, kdy sami klienti si určovali, 

kdo a kde uklízí (přebrání zodpovědnosti/uplatněnost), 

 každý pokoj měl vlastní soc. zařízení – většina klientů toto uváděla jako velké plus, ať už v 

otázce soukromí, nebo toho, že si ho udržovali v čistotě a sami si na to dohlédli, což je 

jednodušší, než když máte koupelnu na jedno celé patro, 

 design pokojů a hostelu celkově – dřevěné podlahy/postele, reálné matrace, obrazy na 

zdech, v každém pokoji TV, dostupná wi-fi. Klienti se k zařízení hostelu chovali s úctou, po 

celou dobu pobytu se nic nezničilo, až na 2 ručníky a pár dřevěných latěk na lavičkách, které 

praskly tíhou klientů. Také si začali hostelové pokoje přetvářet na své minidomovy, kdy každý 

pokoj byl něčím specifický, ať už že si klienti pořídili ubrus na stůl, nebo si koupili svoje vlastní 

povlečení na postel, 

 možnost docházet na terapie a využití adiktologa. 

Hostel Sophie v Melounové ulici (stav v prosinci 2020, Josefína Schneiderová) 

Sociální práci na hostelu zajišťují terénní programy neziskových organizací. Většina z 54 

ubytovaných spolupracuje s terénními pracovnicemi a pracovníky z Armády spásy, ostatní pak s 

terénními pracovnicemi a pracovníky z organizací Asistence o.p.s., Maltézská pomoc, Farní charita, 

Jako doma, Fokus komunitní tým, Arcidiecézní charita a R-mosty. 
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Tým Armády spásy sestává z 6 pracovnic a pracovníků, kteří dohromady pracují v rámci 4 úvazků. 

Kolegyně a kolegové, kteří se do týmu připojili, měli povětšinou zkušenost s dobrovolnickou činností 

na hostelu, měli tedy již zkušenost s provozem zařízení v původním režimu, kdy se o zajištění celého 

objektu a ubytovaných staral sbor Armády spásy ve spolupráci s recepcí hostelu. Po skončení 

provozu v režimu 24/7 vznikla potřeba zajistit každému ubytovanému možnost čerpat podporu 

sociální služby. Tým je složen z kolegyň a kolegů na pozici sociální pracovnice/pracovník a 

pracovnice/pracovník v sociálních službách. 

Terénní sociální pracovnice a pracovníci mají různé úvazky od 0,4 do 1,0, podle svých možností. 

Jejich pracovní doba je flexibilní, aby mohli být pro uživatele služby na hostelu přítomni, když je to 

potřeba. Tým se každý týden schází na pravidelných poradách, které mají technickou část, kde jsou 

informováni o provozních věcech ohledně chodu hostelu, jsou jim předávány informace od Centra 

sociálních služeb Praha a kterých se účastní také koordinátor sociální práce na hostelu. Druhá část 

porad se věnuje přímé práci s uživateli a slouží jako prostor pro brainstorming nad jednotlivými 

případy a prostor pro sdílení mezi kolegyněmi a kolegy. Nastavené jsou také pravidelné individuální 

intervize s vedoucím přímé práce 1x za 14 dní a týmové supervize 1x měsíčně v rozsahu 1,5 hodiny. 

Na základě potřeb týmu se nad rámec nastavených setkávání nárazově odehrávají další setkávání 

ke konkrétním zakázkám uživatelů služby, jako je například práce s domácím násilím, duševním 

onemocněním a podobně. 

Každý z terénních pracovnic a pracovníků je klíčovou pracovnicí/pracovníkem pro určitý počet 

ubytovaných. Na plný úvazek by měl/a být terénní pracovnice/pracovník schopen poskytnout 

podporu 8 až 10 uživatelům služby. Služba uživatelům garantuje, že je k dispozici v rozsahu 

minimálně tři hodiny týdně. V praxi se ukazuje, že u některých uživatelů služby je vhodné, aby 

terénní pracovnice/pracovníci pracovali ve dvojicích. Práce ve dvojicích funguje ve třech různých 

formátech:  

- terénní pracovnice/pracovník využívá podporu kolegyně/kolegy, ale vede problémy 

samostatně (zejména v případě, kdy je potřeba zajistit hodně doprovodů a spolupráce je 

časově náročná), 

- terénní pracovnice/pracovník vedou jednotlivá řešení společně, mají nastavený systém 

předávání informací, zvyšuje se intenzita schůzek, které probíhají ve formátu 1na1 (zejména 

v případě, kdy je spolupráce časově náročná a terénní pracovnice/pracovník nemají dostatek 

času zajistit potřeby uživatele), 

- terénní pracovnice/pracovník vede případ samostatně, ale na schůzkách přísedí 

kolegyně/kolega (zejména v případech, kdy si terénní pracovnice/pracovník přejí 

konzultovat zakázku s kolegou, řešíme etická dilemata apod.).  

Formu práce ve dvojicích určuje tým na poradách na základě společné domluvy ohledně potřeb 

terénní pracovnice/pracovníka a uživatele služby. 

Cílem sociální služby na hostelu je poskytnout ubytovaným podporu v rámci udržení současného 

bydlení, řešení jejich bytové situace po skončení humanitárního ubytování a zotavení. Terénní 

pracovnice/pracovníci navazovali spolupráci s uživateli služby na základě shody na společných 
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cílech. Naplňování jednotlivých cílů se u uživatelů služby liší, pro každého znamenají něco jiného. V 

úvodu spolupráce se tato nejčastěji týkala zajištění dokladů, registrace na úřadě práce, zajištění 

finančních prostředků, základní lékařské péče a žádosti o přechodný pobyt u cizinců. Následné 

zakázky, které se ve spolupráci objevují, jsou tak různorodé jako i samotná skupina ubytovaných, 

které mnohdy spojuje pouze současná bytová nouze. 

Na hostelu jsou ubytováni lidé všech věkových kategorií (převažuje seniorský věk), někteří ubytovaní 

mají zdravotní potíže (ať už jde o pohyby hybnosti, neurologická onemocnění, duševní onemocnění 

včetně závislostí, nebo jiné), jsou různých národností, mají různé příjmy a různě funkční sociální 

vazby. Z toho vyplývá i diverzita v zakázkách, se kterými za svými terénními pracovnicemi/ 

pracovníky přichází a které je nutné řešit. Velký rozdíl je i ve způsobu práce s jednotlivými uživateli. 

Jinak bude terénní pracovnice/pracovník přistupovat k uživateli, který má problémy s pamětí a 

orientací v čase a prostoru, a jinak k uživateli, který v první vlně epidemie přišel o práci a přišel o 

bydlení na ubytovně. Co sociální práci na hostelu spojuje, je tedy nutnost pracovat individuálně a 

volit různé přístupy a metody sociální práce. 

Kromě individuálních zakázek, které se týkají řešení sociálně nepříznivé situace uživatelů služby se 

ve spolupráci s terénními pracovnicemi/pracovníky objevují i témata společného soužití a chodu 

hostelu. Sociální služba nemůže přehlížet fakt, že hostel je velmi specifické prostředí, kde je na 

malém prostoru ubytováno hodně lidí, z nichž někteří nemají z minulosti zkušenost se 

spolubydlením, popřípadě jsou zvyklí na ubytování v pobytových sociálních službách s přísným 

režimem. Nastavování pravidel společného soužití v hostelu, která musí všichni dodržovat, se v 

průběhu času měnilo. V rámci domluvy byla účastna sociální služba, koordinátor sociální práce, 

pracovníci recepce, zástupce provozovatele hostelu, ale i samotní ubytovaní, kteří se k pravidlům 

vyjadřovali. Současné nastavení vychází z potřeb ochránit majetek hostelu, zdraví ubytovaných a 

nastavit příjemné prostředí pro společné soužití. Na hostelu je zákaz držení a užívání alkoholu a 

návykových látek, je vymezen prostor pro kouření, nastaven noční klid a kontrola pokojů. Ve 

spolupráci s recepcí se podařilo nastavit funkční systém, kdy nedochází k represivní kontrole, ale 

ubytovaní jsou dopředu upozorněni, pokud má ke kontrole dojít a mají možnost zjednat předtím 

nápravu. 

Dlouhodobě se snažíme o jasné vymezení rolí terénních pracovnic/pracovníků, koordinátora 

hostelu a recepce. V některých momentech se práce překrývá a ukazuje se, že všichni zúčastnění 

společně sanují chybějící pozici komunitního pracovníka, který by poskytoval podporu ubytovaným 

a recepci v rámci společného soužití a mohl realizovat komunitní aktivity pro ubytované. 

Hodnocení hostelů ze strany hostů 

Zkušenosti klientů hotelů popsala Analýza situace bezdomovectví v Praze, zpracovávaná v průběhu 

léta 2020 firmou Median pro Centrum sociálních služeb Praha. Výzkumníci využili při sběru 

informací od klientů několik metod, včetně dotazníkového šetření, hloubkových rozhovorů a 

pozorování. Z dotazníků vyplynulo, že tento typ ubytování vnímali klienti pozitivně, v hloubkových 

rozhovorech pak respondenti uvedli, že zažívají nezvyklý komfort. Ocenili zejména možnost bydlení 
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partnerů pohromadě, možnost si vyprat a uvařit, TV na pokoji, wi-fi apod. Častěji byl zmiňován i 

vstřícný přístup sociálních pracovníků. 

Z terénního pozorování a rozhovorů výzkumníci usoudili, že lidé z ulice hodnotí poměry v hostelu (a 

stanovém městečku) lépe než lidé, kteří byli doposud mimo ulici a systém služeb (převážně jde o 

prekarizovaně pracující, resp. pracující chudé, kteří však aktuálně práci ztratili, často jako přímý 

následek pandemie). 

Zatímco však lidé z ulice v tomto smyslu zmiňují jako hlavní potřebu získat byt (sociální byt), zástupci 

druhé jmenované skupiny mají tendenci zdůrazňovat na prvním místě získání práce s tím, že bydlení 

si sami najdou (spoléhají na komerční ubytovny).  

Klienti hodnotili ubytování v hotelech pozitivněji než v azylových domech: „Je tam wi-fi, je tam 

sprcha, dobrá hygiena, možnost praní, bezpečí věcí... prostě není třeba se bát, dobrý lidi. Recepce 

slušný lidi, jednají s člověkem s nějakou úctou.“ (resp. č. 28)  

„No tak velmi sa mi páčí ten přístup od sociálních pracovníkov, od magistrátu to všetko, a ještě se 

spýtajú, či vám niečo nechybuje. Máme všetko a ještě se spýtajú, či nám niečo nechybuje.“ (resp. č 

.27)  

„No určitě, pořád nás kontrolujou, třeba 3x za tejden přijde pan vedoucí, podívá se, jestli tam 

nemáme alkohol, jestli máme uklizíno, ale chová se k nám uplně jinak než k ostatním lidem, ty ostatní 

tam třeba nemaj uklizíno, on je vyhazuje, on to neřeší, tak jsou každej tejden nový lidi. Snaží se to 

vyselektovat, aby tam byli normální lidi. Hlavně vyhazuje ty feťáky, Ukrajince. On jako dostává 

peníze za ty lidi, ale úplně nejradši je, když tam jsou normální lidi, on to vyselektuje.“ 

„Tisíc procent super jako. Fakt jako i ty teréňáci, teda ty sociální pracovníci perfektní. Hele na 

vrátnici, co jsou, tak ty si nás nějak nevšímají. No tak jako většinu lidí, co nás tam nechali, protože 

oni to docela pročistili jo, takový ty problematický, co fakt jako tam chodili vožralý a dělali bordel a 

nafetovaný a nedodržovali tady ten řád a tady to, protože opravdu tam je krásnej nábytek, jako 

všechno. Vyperou ti, čistý povlečení, když potřebuješ, okamžitě máš. Věci ti vyperou zadarmo, když 

potřebuješ jako vyprat. No vlastně do prvního tam dávali jídlo. Třikrát denně jsme měli normálně 

snídani, teplej oběd i s polívkou, véču teplou, takže bylo i třikrát denně teplý jídlo. Pak to nějak jakože, 

oni ta dohoda s magistrátem, ten majitel to tam nějak ne to, že to je moc jako, protože vlastně 6 

900 to stojí na osobu, no.“ (resp. č. 15) 

„R: To jo, ale jako abych Vám řekla pravdu, jako líbí se mi tady. Nemůžu si stěžovat. Tady pro nás 

dělají jako prostě všechno, jo. I nám tady vyperou, jo, protože na pokojích není pračka, takže tam to 

nemá cenu a já myslím, že na každým hotelu taky není pračka, ne na pokojích.“ (resp. č. 26) 

„R: Mně se tam líbili i ty pečovatele armády, i ten personál. Když jsme se setkali s nějakým blbem, 

my bysme to hned řešili s nima. V klidu, neřvali na nás, v klidu řešilo se to.“ (resp. č.  34) 

Naopak jako problematické se ve výzkumu ukazovaly zejména mezilidské vztahy mezi ubytovanými, 

ale také obtížná možnost uspokojování základních potřeb daná kombinací „postkaranténního“ 

režimu a faktu, že někteří obyvatelé stále neměli vyřízeny dávky hmotné nouze.  
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Ve fungování hostelů se podle výzkumu odrazily dva režimy správy – karanténní, ve kterém lidé bez 

domova dostávali jídlo a stravenky, a postkaranténní, v rámci kterého přešla správa hostelů pod 

Centrum sociálních služeb Praha. Hodnocení v postkaranténním období bylo ovlivněno 

nedostatkem jídla a peněz, který řada klientů v době realizace výzkumu zakoušela (související s 

průtahy při vyřizování sociálních dávek či jejich nedostatečnou výší). Kromě toho výzkum 

zaznamenal, že vedle nedostatku jídla a peněz z pohledu klientů v hostelech scházel v tomto období 

také přístup k některým základním lékům (např. ibuprofen) či obecně k lékařskému ošetření (to v 

době karantény suplovali Medici na ulici, avšak v době léta už tomu tak nebylo). Jednomu klientovi 

chyběla v minulém režimu správy možnost odcestovat na víkend bez hrozby ztráty ubytování. 

Výzkumníci se tak setkali s tvrzeními, že na předchozím hostelu „to bylo lepší“ (někteří lidé byli 

přesunuti ze „zrušeného“ hostelu na nový). Přesně v tomto smyslu se vyjadřoval například klient 

(respondent č. 31), který byl přesunut z hostelu ve Francouzské ulici (Czech Inn):  

„Bezkonkurenčně ta Francouzská. Líbilo se mi, že sem byl sám na pokoji, že nám tam nosili jídlo na 

pokoj, každej den. Vždycky ve dvanáct zaťukali a přinesli oběd.  Ale dobrý. Já jsem se tam spravil asi 

o osm kilo (…) Bylo tam čisto. Já jsem hrozně alergickej na špínu. Tady, co já prožívám, ne tady s 

těma klukama, ale my máme záchody ještě s těma vedle a ty v životě na posteli neleželi.“ 

Problémy soužití naznačovalo negativní hodnocení klientů mezi sebou a stížnosti na ty, kteří „dělají 

hluk”, „dělají ostudu v okolí” nebo se chovají jinak excentricky (týká se zejména domnělých 

„narkomanů“). Respondent č. 37, který na Florenc přišel ze zrušeného hostelu v Dělnické ulici (Sir 

Toby´s Hostel), například uvedl: „Nejsem šťastnej tady na tom hostelu, personál mi nevadí, ale jako 

ty lidi, jak se k tomu chovaj. To mě štve, no. Bordel tady dělaj. Když jdeš do koupelny, je tam bordel 

a špína. Já nevím, kdo to tady uklízí. Já jsem chtěl uklízet to patro sám. Když mám čas, tak jako 

uklízim. Celý patro sám si udělám. (…) O lidech to je.“ S největší pravděpodobností bylo toto 

hodnocení dáno skladbou lidí (ti byli přesunuti hlavně ze stanového městečka v Troji a doplněni o 

lidi z dalších hostelů). To doložilo podle výzkumníků i tvrzení samotných pracovnic (respondentka č. 

13 – institucionální aktérka), podle kterých: „… Tady bylo víc jak polovina uživatelů (drog – pozn. 

autora), závislost na alkoholu byla ta druhá polovina, tzn. 95 % lidí závislých (…) Ono to bylo tak 

dáno, že Florenc bude mokrej azylák, mokrý dům, tolerováno to bude do tý chvíle, kdy člověk nemá 

tři promile a nepotácí se tady a nenarušuje součinnost a soužití s ostatníma.“ 

Podobně negativně hodnotili některé klienty i na hostelu v Melounově: „Oni (pozn: novousedlíci) 

některý mají důchody nebo sociální dávky, takže si můžou nakoupit. My jsme tady už sehraný tým 

(…) To, co si přinesem my, oni nám to sežerou. Oni jsou jako supi.“ (respondentka č. 35) Na začátku 

července byli totiž do obou hostelů přestěhováni noví klienti (například na Melounovu asi 25 osob). 

Důvodem těchto hodnocení je tak nejspíš nesourodá skladba lidí a z ní vyplývající nenaplněná 

očekávání směrem k dodržování pravidel a společenských norem obecně. Neformální rozhovory 

výzkumníkům naznačily, že negativněji klienti i pracovnice hodnotí hotel na Florenci. To je dáno 

celkově horším materiálním zázemím – hotel například postrádá společný prostor (v hotelu je pouze 

malá kuřárna) a celkové vybavení, zdá se, že je v porovnání s hostelem v Melounově ulici horší, navíc 

interiér je laděn do temných barev. 
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Výzkum dále popsal, jak se v průběhu času vyvíjela „Pravidla domu“, jak pracovníci/pracovnice a 

klienti v hostelech nazývali pravidla obývání hostelu. V hostelu v Melounově ulici (Sophie´s Hostel) 

jsou sepsána na flip chart, který je umístěn před vstupem k výtahu tak, aby byl dobře viditelný. 

Pravidla byla sestavována na společné schůzce s ubytovanými, mohli je komentovat a přidávat jim 

váhu, podle toho, jak jim které připadalo důležité. Jejich součástí bylo: zákaz kouření na pokojích, 

zákaz užívání jakýchkoliv látek na pokoji, včetně jejich pronášení, zákaz všech forem agrese a v 

neposlední řadě také důraz na dodržování hygienických zásad a zanechávání karet od pokojů při 

odchodu na recepci. Podobná pravidla byla vyžadována i v hostelu na Florenci. V obou hostelech 

nicméně navzdory tomu docházelo podle výzkumníků k pronášení i konzumaci alkoholu. Recepce v 

Melounově to řešila kontrolováním soukromých věcí klientů hostelu, na Florenci kontroly záměrně 

nedělali (ani recepce, ani pracovnice) a konzumaci a pronášení mlčky tolerovali. Koordinátor hostelu 

(respondent č. 4 – institucionální aktér) v Melounově ve výzkumu rovněž poukázal na to, že se snaží, 

aby se klienti vyloženě nezdržovali před vchodem: „Hostel nechce, aby se kouřilo přímo před 

vchodem a jakoby na těch oknech, na ulici jsou parapety, na kterých se dá relativně pohodlně sedět, 

ale hostel si to nepřeje, právě kvůli shlukování lidí, kvůli hluku na ulici.“ Během pozorování však bylo 

výzkumníky zjištěno, že toto pravidlo nebylo uplatňováno zcela striktně – v případě absence 

sociálních pracovníků ho recepce tolik neuplatňovala. Toto na hostelu na Florenci nebylo nutné řešit 

– hostel se nachází v oblasti, kde je veřejnost na přítomnost lidí bez domova zvyklá, navíc vchod do 

hotelu je v průjezdu, kde jsou kouřící klienti částečně skryti. 

Výzkum ukázal, že denní rutina sociálních pracovníků a pracovnic, kteří docházeli do hostelů, byla 

vyplněna nejčastěji vypisováním žádostí o sociální dávky, sociální byty a sháněním brigád. Mimo to 

doprovázeli klienty při kontaktu s institucemi nebo jim jinak prakticky vypomáhali (např. 

vyzvednutím léků z lékárny).  

Denní rutina klientů byla podle zjištění výzkumníků velmi individuální. Pokud byl klient bez práce, 

nebo měl nějaký zdravotní problémy či handicap, zdržoval se větší část dne na svém pokoji. V 

hostelu v Melounově ulici někteří tito klienti také využívali společných prostor kavárny. Pokud klienti 

trávili čas společně s jinými klienty, pak šlo většinou o spolubydlící nebo přátelské vztahy. Podle 

pracovnic hotelu na Florenci bylo trávení času jejich klientů ovlivněno dvěma faktory: počasím a 

„složenkami“ (tzn. zda klienti mají, nebo nemají peníze). Pokud bylo hezké počasí anebo klienti měli 

finanční prostředky, trávili velkou část dne venku. 

Závěr 

Využití hotelů a hostelů pro lidi bez domova ve Velké Británii zachránilo během tří měsíců roku 2020 

celkem 266 životů. Tento program se podařilo v omezené míře realizovat i v hlavním městě Praze, 

kde od března 2020 začalo fungovat postupně celkem šest hostelů a hostelů pro lidi bez domova. 

Program od začátku soupeřil se standardním řešením v rámci krizového řízení, kterým bylo 

vybudování izolovaného a epidemiologicky nevyhovujícího stanového města, kam by byli sváženi 

lidé bez domova z celé Prahy a nuceni k izolaci. Tento přístup by možná zabránil šíření epidemie z 

populace osob bez domova směrem k obyvatelům Prahy, kteří mají kde bydlet, nezabránil by však 

nákaze mezi lidmi bez domova, a tedy ani nadbytečným úmrtím, hospitalizacím či využívání JIP. 
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Krize bývají příležitostí pro inovaci. Koronavirová pandemie znemožnila standardní fungování 

velkokapacitních pobytových služeb pro lidi bez domova a donutila veřejnou správu i poskytovatele 

sociálních služeb improvizovat. Nevíme, jaké části hostů hotelů se podaří díky této nové možnosti 

ukončit bezdomovectví. Nicméně je jisté, že hotely zachraňovaly životy, přiměly různé stakeholdery 

spolupracovat, alespoň částečně překročily optiku „můj klient, moje služba“ a posunuly hranice 

možného na cestě k integrovanému řešení bezdomovectví a ukončování bezdomovectví. 

V únoru 2021 hledalo Centrum sociálních služeb Praha kapacitu pro posílení zimních opatření pro 

lidi bez domova, protože přišly tuhé mrazy a očekávaly se po dobu nejméně dvou týdnů. Namísto 

vyhřívaných stanů pro lidi bez domova, které se dřívější roky při obdobných příležitostech využívaly, 

se rozhodl pražský magistrát navázat na dobrou zkušenost s hostely pro lidi bez domova a otevřít 

kapacitu ochrany před umrznutím právě v hostelu. Není jasné, nakolik je tato změna v přístupu 

trvalá, nicméně hlavní město Praha, poskytovatelé sociálních služeb i majitelé a provozovatelé 

hostelů a hotelů již učinili zkušenost, že lidi bez přístřeší (a obecněji bez domova) lze bez větších 

problémů ubytovat v důstojných podmínkách. 
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3.4.4 Co v současné podobě sociálních dávek brání v návratu lidí bez domova do bydlení 

Petr Beck 

MPSV, ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek 

 

Záměrem této krátké studie je popsat problémy dávkové podpory pro lidi bez domova a poukázat 

na nevyužívané příležitosti a možnosti řešení tohoto problému. Jelikož se lidí bez domova týkají 

především dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi, zaměřím se hlavně na tento systém. Nebudu 

však popisovat jednotlivé nepojistné sociální dávky, ale rovnou se pokusím uvést překážky v tomto 

systému (a i v dalších dávkových systémech) pro lidi bez domova a návrhy na jejich odstranění, či 

alespoň na jejich zmírnění. 

https://osf.io/rt7j9/
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 Pouze sociální dávky problém lidí bez domova nevyřeší 

Základním problémem současných nepojistných sociálních dávek a zejména pak dávek 

poskytovaných do oblasti bydlení (tj. doplatku na bydlení, příspěvku na bydlení a v konkrétních 

situacích mimořádné okamžité pomoci) je to, že kromě zmíněných sociálních dávek neexistuje jiná 

alternativa ze státní úrovně řešení bydlení pro lidi bez domova, kteří mají svůj určitý hendikep, pro 

který nemohou najít bydlení v segmentu dlouhodobého nebo trvalého nájemního bydlení. Těmto 

lidem nezbývá nic jiného než spoléhat na zástupce obcí, zda chtějí tuto problematiku řešit a využít 

současných nástrojů i mimo dávkovou podporu, a těmto lidem pomoci. V této věci by měl stát 

učinit opatření, která zvýší dostupnost bydlení tak, aby bylo zajištěno i této skupině osob v 

dostatečné míře. A může se jednat i o bydlení v pobytových sociálních službách nebo v 

nestandardní formě bydlení (např. v ubytovacích zařízeních), které by splňovalo alespoň základní 

standardy kvality pro dlouhodobé bydlení.90Tato problematika ale přesahuje dávkovou pomoc, 

proto je zmíněna jen v obecné rovině, ale považuji ji za jednu z nejdůležitějších možností řešení 

bezdomovectví. 

Je bezpodmínečně nutné, aby se tato problematika řešila systémově a vůle ji řešit byla i v těch 

oblastech, kterých se prioritně dotýká. Situaci je potřeba řešit komplexně, nikoli jen skrze dávkový 

systém, který stojí až na konci celého koloběhu. Je nutné řešit příčiny a k tomu je bezpodmínečně 

potřeba zapojení dalších resortů a maximální využití jejich nástrojů. Jedná se zejména o 

ministerstvo pro místní rozvoj z pohledu dostupnosti bydlení, ministerstvo zdravotnictví z pohledu 

dostupné zdravotní péče, ministerstvo spravedlnosti z pohledu exekucí a insolvencí, ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy z pohledu dostupnosti vzdělávání a obecné základní edukace v 

oblasti finanční gramotnosti, ministerstvo financí z pohledu vyšší finanční podpory směřující obcím, 

kde se lidi bez domova převážně nacházejí. 

Nahlížení na sociální dávky jako na pozitivní pomoc lidem bez domova 

Jakákoli úprava dávek pomoci v hmotné nouzi a dalších „chudinských“ dávek je velmi citlivou 

oblastí nejen ze strany příjemců dávek, ale i ze strany odborné a laické veřejnosti a politického 

spektra. V současnosti neexistuje jednotný názor na úpravu dávek a v neposlední řadě je 

problematické i zapojení obcí do podporovaného bydlení. 

V poslední době je většina úprav dávek pomoci v hmotné nouzi v rámci poslanecké iniciativy spíše 

restriktivních (např. souhlas obce poskytovat doplatek na bydlení do ubytovacího zařízení; 

vyhlašování opatření obecné povahy v lokalitách, kde je zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; 

výplata příspěvku na živobytí v poukázkách). Negativní změny v systému pomoci v hmotné nouzi 

totiž reagují především na vleklou krizi na trhu s bydlením a na tzv. boj proti obchodu s chudobou 

                                                      
90 I když Evropská typologie bezdomovectví nazývaná jako ETHOS považuje za osoby bez domova i osoby pobývající v 

ubytovacím zařízení (osoby v nejistém bydlení, což je obdoba skrytých bezdomovců), lze podle zkušeností z praxe tvrdit, 

že ubytovací zařízení jsou i ze strany sociálních pracovníků hojně využívána jako pomoc právě lidem bez domova, aby 

měli alespoň střechu nad hlavou. Tento typ bydlení je také podporován doplatkem na bydlení. Navíc je mnohdy tento 

typ bydlení kvalitativně vhodnější pro dlouhodobé bydlení než některé nabízené bydlení v nájemních bytech, u nichž 

skutečný stav již dnes neodpovídá obyvatelnosti. Bydlení v ubytovacím zařízení pak pro tyto osoby často představuje 

přijatelnou alternativu. 
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a také na zneužívání dávek. Je otázkou, do jaké míry přispívá k rozšířenosti vnímání, že si „dávky 

jejich příjemci spíše nezaslouží a vlastně je zneužívají“, skutečnost, že část veřejnosti91 může mít 

pocit určité nespravedlnosti, dále umocněné fenoménem tzv. „levné práce“, případně vnímáním 

části domácností, že tyto se nenacházejí v centru zájmu podpůrných opatření veřejných politik. Je 

možné, že z tohoto pozadí vychází požadavek na vyvážení práv a povinností, který se odráží 

v požadavcích na přijetí souvisejících adekvátních sankcí za „porušování pravidel“ a navázání 

podmínek nároku na dávky na zásluhovost. 

Proto by byla vhodná široká pozitivní kampaň,  která by laické i odborné veřejnosti a politikům 

přiblížila systém dávek poskytovaných v této oblasti a také by vyvrátila různé mýty o zneužívání 

těchto dávek. Rovněž by stálo za úvahu více seznámit veřejnost se životem lidí bez domova a 

zaměřit se na důvody, proč tito lidé svůj domov ztratili a jaká preventivní opatření lze učinit, aby se 

tak již nestalo, a důvody, proč je potřeba těmto lidem sociální dávky poskytovat do doby, než 

začnou fungovat bez této finanční podpory. Kampaň by mohla být formou odborných seminářů, 

diskusí, a to i na půdě parlamentu, videí na sociálních sítích, odborných článků a proklamací v 

různých médiích apod. 

 Systém pomoci v hmotné nouzi pro lidi bez domova a sociální práce 

Z dosavadních poznatků lze usuzovat, že hmotná nouze je stav, ve kterém nejsou uspokojovány 

základní životní potřeby člověka, což může vést k jeho prokazatelnému ohrožení po fyzické, 

psychické a sociální stránce. V této situaci se lidé bez domova nacházejí a pomoc prostřednictvím 

dávek hmotné nouzi je tedy namístě. Tento systém je postaven na principu potřebnosti a slouží tak 

jako poslední záchranná síť pro ty, kterým v danou chvíli nezbývají jiné možnosti zajištění živobytí.  

U lidí bez domova však nestačí pouze poskytnout dávku, ale je zapotřebí zároveň podpora 

prostřednictvím metod a nástrojů sociální práce. Skutečnému zkvalitnění systému pomůže 

opravdová podpora lidem bez domova – kvalitní poradenství, pomoc při vyřizování např. žádostí o 

dávky či zajišťování osobních dokladů, obnova pracovních dovedností, rekvalifikace (tedy taková, 

kterou je skutečně možné na trhu práce uplatnit a která je pro člověka bez domova vhodná), 

zejména pak ale podpora a spolupráce trvající i nějakou dobu poté, co lidé bez domova naleznou 

ubytování. Kumulativní problémy, které lidé bez domova mají, totiž nezmizí ze dne na den. 

V praxi se ukazuje, že když jsou lidé bez domova nastěhováni do bytů, kam jim jsou poskytovány 

dávky na bydlení, a není s nimi nijak nadále intervenováno, pokračují ve svých špatných návycích, 

což nese negativní ohlasy ze stran starousedlíků. Proto je potřeba vedle poskytování dávek také 

důkladná každodenní sociální práce s těmito lidmi. Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje 

činnosti sociální práce jak na Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR), tak i na úřadech obcí 

v přenesené působnosti (dále jen „úřad obce“). Je potřeba se v rámci těchto úřadů dohodnout na 

realizaci sociální práce s těmito lidmi. Jelikož ÚP ČR je administrativně zatížen vyhodnocováním a 

výplatou dávek a také má nedostatek sociálních pracovníků, je v praxi sociální práce spíše 

praktikována úřady obcí. Pro lidi bez domova by mohly vzniknout např. kluby, kde by se každý den 

scházeli a učili se různým návykům, aby se zapojili do „normálního“ života. V této věci by mohl 

                                                      
91 Především domácnosti pracujících rodin nebo jednotlivců. 
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vypomáhat i neziskový sektor. 

V době pandemie covidu-19 se ukázala jako pozitivní přímá spolupráce sociálních pracovníků úřadu 

obce se zaměstnanci ÚP ČR.92 Vzájemná komunikace a domluva mezi těmito úřady je velice důležitá 

a může usnadnit přístup lidí bez domova k nepojistným sociálním dávkám. ÚP ČR musí k 

podkladům od sociálních pracovníků úřadů obcí přihlížet při vyhodnocování nároku na dávky 

pomoci v hmotné nouzi a uvést v oznámení/rozhodnutí o dávce, jakým způsobem se s těmito 

podklady vyrovnal. 

Člověk bez domova má mnohdy sociální a komunikační bariéry  (někdy i psychické)  a může zcela 

rezignovat na konfrontaci s ÚP ČR nebo o možnosti požádat o sociální dávky vůbec neví. Proto se 

musí takový člověk nejdříve dozvědět např. v rámci sociální práce (depistáž), že může mít na 

sociální dávky nárok a že si o dávky může požádat.  Když už se rozhodne usilovat o státní pomoc, 

je někdy odkázán na „ochotu“ a profesionalitu zaměstnance ÚP ČR, který tyto záležitosti vyřizuje. 

Proto je vhodné pomoci lidem bez domova zorientovat se v těchto dávkách, v jednotlivých 

formulářích a potřebných potvrzeních. Pro řešení situace osob bez domova prostřednictvím dávek 

by mohl být sepsán ze strany ÚP ČR podrobný doporučený postup  (metodika), který by byl k 

dispozici sociálním pracovníkům   z úrovně obcí, neziskovým organizacím, dalším zainteresovaným 

subjektům a i samotným klientům. Také by zaměstnanci ÚP ČR měli být proškoleni na práci s těmito 

klienty. 

Základní podmínka pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi – aktivita 

Jednou ze základních podmínek, aby osoba byla považována za osobu v hmotné nouzi, je 

předpoklad aktivity v rámci pracovního trhu nebo v rámci služeb zaměstnanosti.  Jedná se o 

podmínku, kdy osoba musí být buď v pracovním nebo obdobném vztahu (alespoň 20 hodin za měsíc 

a mít v rozhodném období příjem), nebo samostatně výdělečně činná nebo v evidenci uchazečů o 

zaměstnání. Z této podmínky jsou osvobozeny rizikové skupiny osob z důvodu věku či zdravotního 

stavu (osoby starší 68 let, osoby dočasně práce neschopné, osoby invalidní ve 3. stupni invalidity, 

poživatelé starobního důchodu apod.). 

U lidí bez domova je občas tato základní podmínka nenaplněna a ÚP ČR pak žádosti o dávky zamítá. 

ÚP ČR má však možnost tuto podmínku tolerovat a člověka bez domova i přes skutečnost, že 

podmínku nesplňuje, uznat za osobu v hmotné nouzi. Pro aplikaci této tolerance by ÚP ČR mohla 

postačovat „záruka“ sociálního pracovníka úřadu obce (či i jiného subjektu), že s takovým člověkem 

bez domova bude vykonávána sociální práce a tento člověk bude směrován k tomu, aby podmínku 

co nejdříve splnil. Do té doby mu může ÚP ČR poskytovat „alespoň“ mimořádnou okamžitou 

pomoc (dále jen MOP) z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví.93 ÚP ČR ale nic nebrání tuto toleranci 

                                                      
92 V Praze bylo vyčleněno pracoviště ÚP ČR, kam sociální pracovníci úřadů městských částí a magistrátu směrovali lidi bez 

domova, aby si tam uplatnili žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi. O případech se mezi ÚP ČR a sociálními pracovníky 

diskutovalo a při sebemenších problémech se vzájemně hledalo řešení, aby každá osoba bez domova na dávku dosáhla 

a mohla si zaplatit mj. nabídnuté ubytování. 
93 MOP z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví lze poskytnout v případě, že v daném měsíci nemá osoba nárok na 

opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi. Její výše se stanoví k doplnění příjmu max. do výše existenčního minima u 
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aplikovat i u opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Pobírání příspěvku na živobytí déle než 6 měsíců a snížení dávky 

Jestliže příjemce příspěvku na živobytí pobírá tuto dávku déle než 6 kalendářních měsíců a není 

nijak aktivní či nepatří do skupiny osob chráněných kvůli věku či zdravotnímu stavu, snižuje se mu 

dávka na existenční minimum. Mezi aktivitu patří např. výkon veřejné služby v rozsahu alespoň 20 

hodin za měsíc, aktivní účast na projektech ÚP ČR, rekvalifikace. I když má ÚP ČR volná místa na 

veřejné službě94 není o tato místa ze strany příjemců zájem.95 

Pokud se do takové situace dostanou lidi bez domova, měli by být motivováni v rámci sociální práce 

k tomu, aby určitou aktivitu k navýšení dávky vykonávali. Další možností, jak toto negativní 

opatření zmírnit, jsou již legislativní změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jedna ze změn by 

mohla být, že pokud by ÚP ČR žádnou aktivitu odpovídající možnostem, schopnostem a kvalifikaci 

příjemci příspěvku na živobytí nenabídl, dávka by se nesnížila. Nebo by se do zákona pro tuto situaci 

mohlo zakotvit správní uvážení (např. případ hodný zvláštního zřetele), a pokud by bylo 

odůvodněné, proč příjemce aktivitu nevykonává, dávka by se nesnižovala. Další otázkou je, zda by 

měla být veřejná služba více bonifikována, čímž by se třeba zvýšila motivace příjemců ji vykonávat. 

Výplata příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek 

Příjemcům, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, je tato dávka poskytována 

částečně v poukázkách (stravenkách), a to v rozmezí min. 35 % a max. 65 % v rámci celkové výše 

dávky. I když zákon umožňuje v určitých výjimkách dávku formou stravenek nevyplácet, může i 

přesto ÚP ČR v odůvodněných případech (např. pokud má ÚP ČR podezření, že by dávka nebyla 

využita k účelu, na který byla poskytnuta) část dávky ve formě stravenek poskytovat. 

Tato výplata může být pro lidi bez domova v určitých situacích problematická, protože stravenkami 

nelze platit ve všech obchodech nebo jsou tyto obchody vzdálené od „bydliště“ příjemce, navíc na 

stravenky většinou obchodníci nevracejí peníze  (člověk je tak nucen koupit i v tu chvíli nepotřebné 

zboží nebo ztratí část hodnoty stravenky), za stravenky nelze koupit všechno zboží (např. léky). 

Aby měl ÚP ČR jistotu, že příspěvek na živobytí bude člověkem bez domova využit v souladu se 

zákonem, může stanovit zvláštního příjemce (tímto zvláštním příjemcem může být např. sociální 

pracovník úřadu obce).96 Dále má ÚP ČR možnost v odůvodněných případech rozhodnout o výplatě 

příspěvku na živobytí v kratších intervalech (týdně, popř. denně).  

                                                      
dospělé osoby (tj. 2 490 Kč) nebo max. do životního minima u nezaopatřeného dítěte (tj. do 6 let 1 970 Kč, do 15 let 2 

470 Kč, do 26 let 2 770 Kč). O tuto dávku žádá každý sám za sebe (za nezletilé dítě zákonný zástupce), tzn., že se 

nehodnotí okruh společně posuzovaných osob. Jedině tuto MOP lze poskytnout občanům EU, tak i cizincům z tzv. 

třetích zemí, i když nejsou na území ČR legálně přihlášeni. 
94 V měsíci červnu 2020 bylo v rámci ČR 3 280 neobsazených pozic na veřejné službě a 2 026 obsazených pozic. 

95 Důvody jsou různé: nemusí se potkávat nabídka s poptávkou; příjemci volí jinou alternativu aktivity; špatný 

zdravotní stav, který ale nespadá do výjimek; péče o děti či jiného člena rodiny; nezájem, že se dávka sníží aj. 
96 Zvláštní příjemce může být stanoven i v situaci, kdy člověk bez domova nemá platné doklady totožnosti a nemohl by 

si výplatu dávky vyzvednout např. na poště. 
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Zastoupení člověka bez domova v řízeních o dávkách 

V rámci řízení o dávkách lze člověka bez domova zastupovat na základě zmocnění, které nemusí 

být úředně ověřené. Plná moc může být udělena pro zastupování při vyřízení žádosti v plném 

rozsahu (či jen na některé úkony), včetně jejího podání. Zmocněn může být např. sociální pracovník 

nebo jiná osoba, která bude člověku bez domova pomáhat vyřídit vše potřebné pro účely nároku 

a výše dávek. 

Toto opatření lze využít v situaci, kdy člověk bez domova nebude disponovat platným dokladem 

totožnosti ani náhradním dokladem.97 Také lze opatření aplikovat v situaci, kdy je s člověkem bez 

domova vykonávána sociální práce pracovníkem úřadu obce či jiného subjektu a je potřeba 

reagovat na výzvy ÚP ČR např. ohledně dokládání rozhodných skutečností pro nárok na dávky,98 aby 

kvůli tomuto nedoložení člověk bez domova nepřišel o tento nárok. 

Místní příslušnost v systému pomoci v hmotné nouzi 

Místní příslušnost ÚP ČR v řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi je v první řadě dána místem, kde 

je žadatel o dávku hlášen k trvalému pobytu v rámci celého kraje. Pokud je žadatelem cizinec, pak 

místem, kde je hlášen k pobytu podle zákona o pobytu cizinců. Pokud není hlášen k pobytu na území 

ČR, řídí se místní příslušnost podle místa zaměstnání. 

Zákon nespecifikuje místní příslušnost přímo jednotlivých kontaktních pracovišť určité krajské 

pobočky ÚP ČR. Proto platí, že je-li žádost o dávku podána u kteréhokoliv kontaktního pracoviště v 

rámci krajské pobočky, v jejímž správním obvodu má osoba hlášený pobyt,  je žádost podána u 

věcně a místně příslušného správního orgánu. Pokud člověk bez domova podá žádost o dávku u 

kontaktního pracoviště krajské pobočky ÚP ČR, kde nemá hlášený trvalý pobyt, je nezbytné 

bezodkladně postoupit takovou žádost místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. Dnem 

podání žádosti je pak den, kdy žádost obdrží místně a věcně příslušná krajská pobočka ÚP ČR (resp. 

její kontaktní pracoviště). 

V případě, že se člověk bez domova zdržuje dlouhodobě mimo místo svého trvalého pobytu, lze 

využít možnosti, kterou dává v souvislosti se změnou místní příslušnosti správní řád. Člověk bez 

domova může požádat o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi v místě trvalého bydliště a zároveň 

požádat o postoupení žádosti k vyřízení ÚP ČR v místě, kde se nyní dlouhodobě zdržuje.99 V 

takových případech je však nutné, aby člověk bez domova odůvodnil a prokázal svůj pobyt mimo 

trvalé bydliště, v čemž mu může napomoci např. vyjádření sociálního pracovníka úřadu obce či 

                                                      
97 Na pořízení dokladů lze ÚP ČR poskytnout MOP z důvodu nezbytného jednorázového výdaje 
98 V tomto případě nemusí zplnomocněná osoba vždy vše vykonávat za člověka bez domova. Může se s ním dohodnout, 

v čem přesně mu v rámci správního řízení vypomůže (i když bude zplnomocněna na celé řízení), aby měl i člověk bez 

domova nějaké své povinnosti a zkušenosti s vyřizováním dávky. Důležité v těchto případech bude, aby zplnomocněná 

osoba především věděla o výzvách, které ÚP ČR zasílá a co v nich od člověka bez domova (třeba již ubytovaného) 

požaduje. 
99 Lze uplatnit žádost o dávku i u místně nepříslušného ÚP ČR a zároveň sepsat žádost o postoupení z důvodu vhodnosti. 

V tomto případě místně nepříslušný ÚP ČR postoupí obě žádosti místně příslušnému ÚP ČR, ten žádost o dávku zaeviduje 

v systému a na základě žádosti o postoupení z důvodu vhodnosti postoupí již zahájené správní řízení zpět na ÚP ČR, kde 

se člověk bez domova zdržuje. 
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sociální služby, kterou člověk bez domova využívá. 

Speciálně je upravena místní příslušnost krajské pobočky ÚP ČR při řízení o žádost o MOP. Obecně 

se řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Jestliže však k situaci, která vyžaduje 

poskytnutí MOP, dojde mimo správní obvod krajské pobočky ÚP ČR, v němž je člověk bez domova 

hlášen k pobytu, je místně příslušnou ta krajská pobočka ÚP ČR, v jejímž správním obvodu k této 

situaci došlo. Tzn. že u MOP se žádosti nepostupují. V této věci by bylo nejvhodnější legislativně 

změnit zákon o pomoci v hmotné nouzi a místní příslušnost upravit tak, že místně příslušný bude 

vždy ten ÚP ČR, kde se člověk zdržuje, a ne ten, kde má hlášen trvalý pobyt 

Opatření obecné povahy (bezdoplatkové zóny) 

Obce mohou na svém území vyhlásit opatřením obecné povahy tzv. lokalitu se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů (dále jen OOP). V důsledku vyhlášení OOP znamená, že v této oblasti 

nevznikne nárok na doplatek na bydlení osobám, kterým vzniklo vlastnické právo nebo právo na 

užívání bytu (jiného než obytného prostoru, ubytovacího zařízení) po datu, kdy bylo toto opatření 

vydáno.100 OOP se nedotýká klientů pobytových sociálních služeb. Také se netýká příjemců doplatku 

na bydlení, kterým je prodlužována nájemní smlouva (nebo jiný právní titul) k užívání bytu. To 

znamená, že jedná-li se o prodlužování nájemních smluv k užívání bytu a datum prodloužení začíná 

po datu, odkdy bylo v oblasti vydáno OOP, vzniklo právo k užívání bytu příjemci dávky prvotní 

smlouvou, která je novou smlouvou nebo dodatkem prodloužena. Znamená to, že v tomto 

případě nárok na doplatek na bydlení zůstává zachován. Pro úplnost je třeba doplnit, že právní 

úprava OOP nijak nedotýká dávky ze systému státní sociální podpory příspěvku na bydlení. 

Pro člověka bez domova může být vyhlášení OOP překážkou dostat se do ubytování právě v 

lokalitě, kde je OOP účinné, protože bez doplatku na bydlení nemusí mít na úhradu takového 

ubytování. V současné době lze jen „tlačit“ na zastupitele obcí, aby OOP nepožadovali a namísto 

toho posílili finančně a personálně sociální práci v lokalitách, kde je zvýšený výskyt sociálně 

nežádoucích jevů. V rámci možnosti udržení si střechy nad hlavou alespoň dočasně je možné osobě 

poskytnout MOP z důvodu nezbytného jednorázového výdaje, než si nalezne jiné ubytování. Avšak 

toto řešení není systémové, neboť nelze MOP poskytovat dlouhodobě. Jestliže není osobě v 

důsledku vydaného OOP přiznán doplatek na bydlení, informuje ÚP ČR o této skutečnosti úřad obce, 

aby v rámci sociální práce této osobě byla poskytnuta pomoc s nalezením jiného, vhodnějšího 

bydlení v lokalitě, na kterou se nevztahuje OOP. 

Z hlediska věcných důsledků jde zcela o „inovativní“ úpravu, kdy je pro rozhodování o dávce pro 

konkrétní osobu využito OOP podle správního řádu. Na úpravu lze procesně (z hlediska správního 

práva) a věcně (z hlediska ústavní konsekvence) nahlížet jako na značně problematickou. Dávka se 

vyplácí konkrétní osobě a ta při splnění zákonných podmínek nároku by neměla být 

znevýhodňována na základě oblasti, ve které žije. 

                                                      
100 Do prosince 2020 bylo účinných 100 OOP na území ČR a zamítnuto bylo kvůli vyhlášení OOP 613 doplatků na bydlení. 

Vyhlášená OOP jsou v Ústeckém kraji (38), Moravskoslezském kraji (25), Karlovarském kraji (14), Olomouckém kraji 

(8), Středočeském kraji (6), Jihočeském kraji (4), Královehradeckém kraji (4), Plzeňském kraji (1). V ostatních krajích 

doposud k vyhlášení OOP nedošlo. 
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Dne 6. 12. 2017 podala skupina senátorů proti ustanovení o OOP podle zákona o pomoci v hmotné 

nouzi ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Do současné chvíle Ústavní soud nevydal rozhodnutí ve 

věci. 

Doplatek na bydlení a případ hodný zvláštního zřetele 

Případ hodný zvláštního zřetele se hodnotí u žadatelů a příjemců doplatku na bydlení (tzn. i u lidí 

bez domova, kterým je nabídnuta možnost bydlet), kteří užívají ubytovací zařízení, jiný než obytný 

prostor nebo část bytu. Zásadním předpokladem posouzení případu hodného zvláštního zřetele je, 

že osoba nemá možnost bydlet v místě svého skutečného pobytu v přiměřené standardní formě 

bydlení a nezbývá jí nic jiného než užívat uvedené typy bydlení. Dále se hodnotí, zda jsou osoby s 

obcí, kde se zdržují, nebo s místem, které je z obce běžně dostupné, spjaty (např. tam osoba má 

práci, nebo jí tam ve spolupráci s ÚP ČR shání, má tam rodinu, děti tam chodí do školy) a zároveň, 

zda pro ně v tomto prostoru je, či není dostupné bydlení.101 

U lidí bez domova, kteří se dostanou do některého výše uvedeného typu ubytování, může být 

problém prokázat, že jsou případem hodným zvláštního zřetele. V této situaci je vhodné 

spolupracovat se sociálním pracovníkem pověřeného obecního úřadu, na který se ÚP ČR obrací se 

žádostí o zhodnocení, zda je, či není osoba takovým případem. Sociální pracovník může tedy 

zdůvodnit ÚP ČR, proč takového člověka považovat za případ hodný zvláštního zřetele, a rovněž 

může spolupracovat na řešení této situace s ÚP ČR. 

V situaci, kdy se v průběhu pobírání doplatku na bydlení změní některé skutečnosti, na jejichž 

základě byla osoba vyhodnocena jako případ hodný zvláštního zřetele, je možné tento případ 

vyhodnotit znovu. Avšak pokud se nic nemění, není potřeba situaci přehodnocovat.102 

ÚP ČR musí při posouzení případu hodného zvláštního zřetele dodržovat základní premisu 

správního uvážení a přistupovat ke každému případu individuálně a v rámci jedinečných okolností, 

                                                      
101 Tuto podmínku je nutné chápat v širším kontextu, kdy se hodnotí i předpoklady a kompetence k samostatnému 

bydlení v bytě. Pokud osoba tyto předpoklady nemá, je potřeba osobě nabídnout pomoc v rámci sociální práce. Při  

hodnocení této podmínky lze nedostupnost přiměřeného bydlení rozdělit na objektivní a subjektivní nedostupnost 

(aktivní hledání přiměřeného bydlení se požaduje i mimo hodnocení situace případu hodného zvláštního zřetele – 

žadatel má povinnost mj. dotázat se na obci, zda pro něj nemá přiměřené bydlení). V rámci hodnocení objektivní 

nedostupnosti přiměřeného standardního bydlení se posuzuje, zda má osoba vůbec možnost bydlet v přiměřeném 

standardním bytě. Pokud v místě nejsou takové byty pro osobu dostupné, je tato podmínka splněna. V rámci 

hodnocení subjektivní nedostupnosti přiměřeného bydlení mohou tomuto bránit jak ekonomické důvody (např. 

neúměrně vysoké náklady na bydlení, vysoká vstupní jistota), tak sociální důvody (např. snížená schopnost samostatně 

účelně hospodařit s finančními prostředky vedoucí až k zadlužení osoby). Je nutné identifikovat u osoby jednotlivé 

důvody, které jí brání v získání a udržení si standardní formy bydlení. Při zjišťování těchto důvodů je možné se zaměřit 

např. na historii bydlení osoby, zejména např. z důvodu sociálně patologických jevů (např. dluhy, alkoholová či drogová 

závislost, domácí násilí, problémové soužití). Důvody, které brání osobě k dosažení přiměřeného standardního bydlení, 

je vhodné zmírňovat (např. intervencí u pronajímatelů) a zároveň je vhodné přímo posilovat kompetence této osoby 

(např. dluhovým poradenstvím, posilováním finanční gramotnosti), aby mohla osoba takové bydlení samostatně 

užívat. 
102 Někdy v praxi dochází k tomu, že ÚP ČR přehodnocuje případ hodný zvláštního zřetele vícekrát, i když se nic 

nezměnilo, a dožaduje se vyjádření pověřeného obecního úřadu ve stejné věci. K takovému postupu není důvod.  
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které obnáší. Pokud osobě hrozí při neposkytnutí nebo odejmutí doplatku na bydlení kvůli tomu, 

že není případem hodným zvláštního zřetele, extrémní sociální vyloučení v podobě bezdomovectví, 

je možné situaci řešit vyplacením MOP z důvodu nezbytného jednorázového výdaje po určitou 

přiměřenou dobu. 

Podpora a výplata dávek při získání bydlení 

Lidé bez domova často naleznou bydlení spíše na ubytovnách či v podnájmech než v regulérním 

nájemním bydlení v bytech. Lidé bydlící na ubytovnách nebo v podnájemním bydlení nemají nárok 

na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory, ale pouze na doplatek na bydlení ze 

systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Proto by bylo alespoň příhodné legislativně rozšířit 

podporu příspěvku na bydlení i o podnájemní formu bydlení v bytech. 

Problémem ubytovaných lidí bez domova bývá pravidelná úhrada nákladů na bydlení. Vhodným 

nástrojem je přímá úhrada dávek na bydlení na účet pronajímateli ubytování103, což právní 

předpisy umožňují. 

Jednou z bariér získat nájemní bydlení v bytě, může být pro člověka bez domova pronajímatelem 

požadovaná jistota (kauce). Na jistotu lze poskytnout MOP z důvodu nezbytného jednorázového 

výdaje. ÚP ČR hodnotí pro nárok na tuto MOP, zda je osoba schopna udržet si dlouhodobě nové 

standardní bydlení, zda bude mít osoba finanční prostředky na hrazení nákladů spojených s 

bydlením apod. ÚP ČR se také snaží s pronajímateli bytů domluvit, že by nemuselo být nutné 

složení jistoty a tím i výplata MOP, protože jim může zasílat dávky na bydlení přímo na jejich účet, 

a tak mají garantováno každý měsíc hrazení nákladů na bydlení. Proto v případě, že lze problém s 

bydlením vyřešit jinak, žádost o MOP ÚP ČR zamítá (v Příloze 1 data o MOP na jistotu). V této oblasti 

je při posuzování vhodnosti poskytnutí MOP nezbytná úzká spolupráce se sociálními pracovníky 

úřadů obcí či jiných subjektů. Tito sociální pracovníci mají být pro ÚP ČR „zárukou“, že poskytnutí 

MOP na jistotu je nejvhodnější pomoc. 

Výše uvedená MOP z důvodu nezbytného jednorázového výdaje se také poskytuje lidem bez 

domova v zimním období na přespání, např. v noclehárnách nebo v jiných zařízeních. 

Další bariéry vyskytující se v praxi při hodnocení dávek 

ÚP ČR má možnost vykonávat sociální nebo místní šetření.104 Při podezření, že člověk bez domova 

přeci jenom nějaké bydlení užívá,105 ÚP ČR požaduje přesné určení místa, kde se osoba venku 

                                                      
103  Nelze přímou úhradu aplikovat paušálně ve všech případech, ale jen tam, kde je předpoklad či už se tak stalo, že by 

příjemce dávkou bydlení neuhradil. Možnost ponechání i jiné formy výplaty je vhodnější i pro samotné příjemce dávky, 

neboť je zachována možnost, aby si příjemci s finančními prostředky hospodařili sami, což pro ně může být důležité pro 

jejich finanční gramotnost. V této otázce by opět byla namístě spolupráce sociálního pracovníka úřadu obce či jiného 

subjektu s ÚP ČR. 
104 Sociální šetření vykonává sociální pracovník a v rámci tohoto šetření provádí i sociální práci. Místní šetření je pouze 

za účelem zjištění a kontroly rozhodných skutečností pro účely nároku a výše dávek pomoci v hmotné nouzi. 
105 V praxi se stává, že někteří jedinci se „vydávají“ za lidi bez domova (především se tak děje u zletilých dětí užívajících 

byt s rodiči) nebo tvrdí, že každý den přespávají u někoho jiného,  aby získali příspěvek na živobytí, a přitom jako lidé 

bez domova nevypadají (např. jsou upraveni, čistí, mají značkové oblečení). 
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zdržuje a kde přespává. Pokud má ale ÚP ČR vyjádření od sociálního pracovníka úřadu obce nebo 

jiného subjektu, že se jedná o člověka bez domova, který občas někde u někoho přespí, ale většinu 

času tráví na ulici, nemusí ÚP ČR šetření vykonávat. V Příloze 2 jsou pro informaci údaje o příjemcích 

příspěvku na živobytí, kteří jsou evidováni jako lidé bez domova. ÚP ČR by měl vždy o těchto lidech 

informovat sociální pracovníky úřadů obcí a pokusit se ve vzájemné spolupráci těmto lidem pomoci 

nalézt bydlení a poskytnout na toto bydlení dávku, a to obzvláště u rodin s dětmi či seniorů. Zatím 

se tak v praxi neděje. 

Pro příspěvek na živobytí je v zákoně zakotveno, že se k žádosti o tuto dávku dokládají mj. údaje o 

bydlení106 (právní titul k bydlení, úhrady za náklady na bydlení). Pokud se ale prokazatelně jedná o 

člověka bez domova nebo o člověka, který žádné příjmy nemá, není důvod údaje o bydlení pro účely 

nároku a výše příspěvku na živobytí požadovat. Jestliže se tak děje, ÚP ČR postupuje nesprávně. 

ÚP ČR někdy požaduje od lidí bez domova v rámci prohlášení přiznání příjmů, i když nelze tyto 

příjmy nijak věrohodně ověřit. ÚP ČR chce tak doložit, z čeho lidi bez domova žili a nepostačuje mu 

pouhé vyjádření, že se tito lidé živili z toho, co našli či dostali. V této věci by opět mělo stačit 

vyjádření od sociálních pracovníků úřadů obcí či jiných subjektů, že tito lidé žádné příjmy nemají. 

Také by se mohlo v zákoně legislativně zakotvit správní uvážení u příjmů, že se k některým příjmům 

nemusí přihlížet,107 aby se i zvýšila motivace lidí bez domova k aktivitě (např. prodej Nového 

prostoru). 

Bariérou bývá i dlouhé řízení o žádostech či nepravidelné výplaty dávek. I když podle správního 

řádu je na vyřízení žádosti nejdéle 30 dní (ve složitějších případech až 60 dní),   má ÚP ČR povinnost 

vyhodnotit žádosti co nejdříve (má-li všechny potřebné podklady; jestliže všechny podklady nemá, 

má co nejdříve k doložení podkladů osobu vyzvat). V této věci je potřeba v rámci personálních 

možností si na ÚP ČR logisticky toto vyhodnocování rozvrhnout. Obdobně by to mělo být u výplat 

dávek, u kterých by se měla co nejvíce dodržovat jejich pravidelnost.108 

Jelikož se dávky pomoci v hmotné nouzi odvíjejí od kritérií existenčního a životního minima, měla 

by být tato kritéria vzhledem k jejich významu v systémech sociální ochrany upravena tak, aby jejich 

výše odpovídala nezbytným nákladům na výživu a ostatních základních osobních potřeb. Měla by 

ale být dodržena pozitivní hierarchie minimálního příjmu z dávek s minimální mzdou.109 

 

                                                      
106 I když se jedná o příspěvek na živobytí, údaje o bydlení jsou potřeba z důvodu zjištění tzv. přiměřených nákladů na 

bydlení, které se u příspěvku na živobytí odečítají od příjmu. 
107 Obdobné správní uvážení je v zákoně o pomoci v hmotné nouzi již upraveno pro uplatnění nároků, pohledávek a 

majetku. 
108 Jestliže se u příjemců dávek žádné rozhodné skutečnosti nemění, nemusí nic ÚP ČR každý měsíc dokládat a ÚP ČR 

může dávku vyplatit ve stejné výši jako v měsíci předcházejícím. Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje, že je 

povinnost na straně příjemce dávky, aby změny rozhodných skutečností do 8 dní písemně ÚP ČR hlásil. 
109 To znamená, že dávky by měly umožnit lidem pokrýt důstojným způsobem všechny základní potřeby, avšak příjem, 

který mají lidé pracující za nejnižší mzdy, by měl vždy převyšovat příjmy ze sociálních dávek.  Je to důležité z morálního 

hlediska, ale i z praktického: je potřeba, aby se lidem vyplácelo vrátit se na trh práce, pokud to jejich situace umožňuje. 
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Závěr 

Nejdůležitějším aspektem u lidí bez domova k dosažení sociálních dávek je jejich 

spolupráce se sociálními pracovníky úřadů obcí nebo jiných subjektů, kteří by měli zároveň 

kooperovat v rámci rozhodování o nároku a výše dávek se zaměstnanci ÚP ČR. Lidé bez domova, u 

nichž se předpokládá, že nemají příjmy a žádný majetek, by na dávky pomoci v hmotné nouzi 

dosáhnout měli. Bariérou k uplatnění žádosti o dávku může být jejich sociální a komunikační 

stigma, proto je zapotřebí lidi bez domova prostřednictvím základního sociálního poradenství a 

dalších nástrojů a metod sociální práce instruovat a podpořit. 

Lze diskutovat o proškolení zaměstnanců ÚP ČR ohledně postupů při vyhodnocování dávek 

zaměřených na lidi bez domova a také na práci s těmito lidmi. Je potřeba praxi sjednotit a využívat 

správního uvážení,  které zákon o pomoci v hmotné nouzi obsahuje. Důležitá je důvěra mezi 

sociálními pracovníky úřadů obcí a jiných subjektů se zaměstnanci ÚP ČR při vzájemném 

poskytování si informací a rozhodných skutečností pro účely nároku a výše dávek. 

V rámci současných sociálních dávek lze také uvažovat o určitých parametrických legislativních 

změnách pro jejich větší dostupnost těm, kteří je skutečně potřebují. Vždy je však třeba zvažovat 

zacílení těchto dávek, jejich adresnost a dopady na lidi a zároveň jejich administrativní náročnost 

pro žadatele, příjemce a zaměstnance ÚP ČR. 
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Příloha 1 MOP na úhradu jistoty 

Počet přiznaných a nepřiznaných žádostí o dávku mimořádné okamžité pomoci na úhradu jistoty (stav k 27. 10. 2020) 

Kraj 
2016 2017 2018 2019 2020 (leden–říjen) 

přiznáno nepřiznáno přiznáno nepřiznáno přiznáno nepřiznáno přiznáno nepřiznáno přiznáno nepřiznáno 

Hl. m. Praha 94 14 83 11 70 20 33 47 45 37 

Středočeský 42 26 34 12 30 9 45 21 38 8 

Jihočeský 67 11 29 10 36 5 23 4 19 12 

Plzeňský 22 9 26 9 17 6 17 9 15 8 

Karlovarský 9 10 12 8 7 11 6 4 7 5 

Ústecký 29 38 33 29 39 25 35 34 44 54 

Liberecký 23 7 19 14 19 5 11 12 20 12 

Královéhradecký 18 5 33 13 42 19 24 13 22 14 

Pardubický 21 9 24 9 17 14 26 17 26 16 

Vysočina 11 6 13 4 11 3 15 4 17 3 

Jihomoravský 38 31 22 16 24 16 23 33 18 39 

Olomoucký 93 32 88 20 68 15 56 13 18 15 

Moravskoslezský 68 58 53 64 37 36 42 44 23 47 

Zlínský 10 9 6 2 4 4 3 11 10 9 

Počet přiznaných/ 
nepřiznaných žádostí celkem 

 
545 

 
265 

 
475 

 
221 

 
421 

 
188 

 
359 

 
266 

 
322 

 
279 

 

Z tabulky je zřejmé, že co se týká statistik poskytnutých MOP na úhradu peněžní jistoty (kauce), v uplynulém období se pohybuje počet ročně 
těchto přiznaných MOP v řádech stovek, přičemž převažují případy, ve kterých je dávka poskytnuta, nad případy, kdy je žádost zamítnuta. 
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Příloha 2 V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o příjemcích příspěvku na živobytí,  kteří  jsou   ÚP ČR zadáváni do aplikačního 

programu jako „bez přístřeší“. Tabulky jsou rozděleny podle jednotlivých měsíců, krajů a podle: 

 počtu poskytnutých příspěvků na živobytí – tab. 1, 

 počtu všech příjemců (tedy i osob společně posuzovaných) – tab. 2, 

 počtu nezaopatřených dětí (nezaopatřenost je do 26 let věku dítěte, pokud se připravuje na budoucí povolání – tj. studuje) – tab. 3, 

 počtu osob starších 65 let – tab. 4, 

 počtu osamělých rodin (tzn. jeden rodič a alespoň jedno dítě do 18 let věku) – tab. 5. 

 

Tab. 1 – Počet poskytnutých dávek příspěvků na živobytí lidem bez domova 

 
Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

Počet vyplacených dávek za 

2019 2020 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Krajská pobočka pro hl. m. Prahu 575 561 539 540 516 516 531 565 610 632 664 679 652 

Krajská pobočka v Příbrami 324 322 323 345 357 360 373 385 411 424 448 451 439 

Krajská pobočka v Českých Budějovicích 138 144 154 149 172 193 198 213 225 233 236 224 216 

Krajská pobočka v Plzni 149 159 166 190 198 195 197 205 223 232 236 221 225 

Krajská pobočka v Karlových Varech 242 246 266 287 317 332 350 368 412 450 472 469 454 

Krajská pobočka v Ústí nad Labem 252 235 227 250 279 289 319 354 384 392 406 391 383 

Krajská pobočka v Liberci 139 141 163 172 175 191 212 227 227 246 251 235 211 

Krajská pobočka v Hradci Králové 142 143 158 161 178 180 198 206 207 203 223 191 188 

Krajská pobočka v Pardubicích 180 184 190 194 200 197 189 203 232 248 247 230 210 

Krajská pobočka v Jihlavě 49 55 46 50 57 63 76 80 81 87 86 89 81 

Krajská pobočka v Brně 214 216 216 227 229 232 260 283 293 287 293 284 279 

Krajská pobočka v Olomouci 231 249 238 255 267 287 297 308 337 347 363 380 381 

Krajská pobočka v Ostravě 790 792 833 858 896 920 982 1 020 1 060 1 142 1 147 1 102 1 014 

Krajská pobočka ve Zlíně 127 125 146 150 150 139 156 166 179 174 171 166 154 

Celkem 3 552 3 572 3 665 3 828 3 991 4 094 4 338 4 583 4 881 5 097 5 243 5 112 4 887 
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Tab. 2 – Počet všech lidí bez domova v rámci poskytnutých příspěvků na živobytí 

 
Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

Počet společně posuzovaných osob (SPO) –celkem 

2019 2020 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Krajská pobočka pro hl. m. Prahu 598 589 562 559 532 534 546 583 632 655 686 697 665 

Krajská pobočka v Příbrami 333 333 332 355 367 372 387 391 420 436 465 470 451 

Krajská pobočka v Českých Budějovicích 
146 146 154 149 172 193 199 224 227 244 243 233 220 

Krajská pobočka v Plzni 152 161 168 193 203 199 202 211 229 238 240 226 231 

Krajská pobočka v Karlových Varech 253 262 282 303 328 342 360 377 422 458 491 481 466 

Krajská pobočka v Ústí nad Labem 266 248 235 256 288 298 326 361 396 410 422 401 398 

Krajská pobočka v Liberci 149 148 172 182 189 206 234 245 249 265 266 246 227 

Krajská pobočka v Hradci Králové 144 146 167 166 183 185 205 212 213 209 230 196 192 

Krajská pobočka v Pardubicích 189 193 201 201 208 206 198 212 242 257 255 237 218 

Krajská pobočka v Jihlavě 50 56 47 51 58 64 77 83 85 90 89 92 84 

Krajská pobočka v Brně 220 224 223 234 238 240 273 298 303 296 304 295 287 

Krajská pobočka v Olomouci 236 258 243 261 273 295 305 317 346 359 372 389 395 

Krajská pobočka v Ostravě 840 838 873 891 923 951 1 010 1 039 1 076 1 167 1 174 1 134 1 042 

Krajská pobočka ve Zlíně 129 127 148 152 153 143 161 172 185 179 176 171 159 

Celkem 3 705 3 729 3 807 3 953 4 115 4 228 4 483 4 725 5 025 5 263 5 413 5 268 5 035 
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Tab. 3 – Počet všech nezaopatřených dětí v rámci poskytnutých příspěvků na živobytí lidem bez domova 

 
Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

Počet SPO – 
nezaopatřené děti 

2019 2020 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Krajská pobočka pro hl. m. Prahu 10 11 8 5 1 1 1 4 6 8 8 5 3 

Krajská pobočka v Příbrami 2 4 2 4 0 1 4 0 3 5 3 2 3 

Krajská pobočka v Českých 
Budějovicích 

6 2 0 0 0 0 0 8 1 5 0 2 0 

Krajská pobočka v Plzni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 

Krajská pobočka v Karlových Varech 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 8 3 4 

Krajská pobočka v Ústí nad Labem 5 4 3 1 3 2 0 0 3 7 7 2 6 

Krajská pobočka v Liberci 4 0 0 4 6 6 11 8 12 10 7 5 8 

Krajská pobočka v Hradci Králové 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Krajská pobočka v Pardubicích 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

Krajská pobočka v Jihlavě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Krajská pobočka v Brně 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 2 0 0 

Krajská pobočka v Olomouci 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 

Krajská pobočka v Ostravě 9 14 10 5 5 9 5 5 1 6 4 7 8 

Krajská pobočka ve Zlíně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 40 38 33 23 18 22 28 32 30 44 44 28 38 



152 
 

 

Tab. 4 – Počet všech starších osob 65 let věku v rámci poskytnutých příspěvků na živobytí lidem bez domova 

 
Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

Počet SPO – osoby 65+ 

rok 2019 rok 2020 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Krajská pobočka pro hl. m. Prahu 45 44 44 41 40 37 42 45 44 43 42 43 47 

Krajská pobočka v Příbrami 25 24 27 29 30 32 31 30 30 32 32 30 29 

Krajská pobočka v Českých Budějovicích 
6 9 7 7 8 9 9 9 8 8 10 8 9 

Krajská pobočka v Plzni 7 9 9 8 12 12 11 13 11 11 11 12 12 

Krajská pobočka v Karlových Varech 14 12 13 14 12 12 16 19 19 21 19 20 21 

Krajská pobočka v Ústí nad Labem 28 23 20 26 26 26 25 27 28 28 29 29 31 

Krajská pobočka v Liberci 6 6 7 7 8 9 10 10 9 9 8 6 7 

Krajská pobočka v Hradci Králové 13 12 13 10 15 13 15 13 14 15 15 14 14 

Krajská pobočka v Pardubicích 13 12 11 11 9 12 14 12 14 16 14 11 13 

Krajská pobočka v Jihlavě 3 4 3 3 3 3 4 5 6 5 5 4 4 

Krajská pobočka v Brně 16 15 15 17 15 13 15 15 18 19 18 17 19 

Krajská pobočka v Olomouci 8 9 8 10 10 11 11 13 15 13 13 17 19 

Krajská pobočka v Ostravě 46 43 42 44 40 41 38 38 30 34 46 41 37 

Krajská pobočka ve Zlíně 8 7 5 7 7 7 6 6 6 8 6 8 8 

Celkem 238 229 224 234 235 237 247 255 252 262 268 260 270 
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Tab. 5 – Počet všech osamělých rodičů v rámci poskytnutých příspěvků na živobytí lidem bez domova 

 
Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

Počet osamělých rodičů s alespoň jedním dítětem do 18 
let věku 

rok 2019 rok 2020 

X XI X XI X XI X XI X XI X XI X 

Krajská pobočka pro hl. m. Prahu 4 4 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 0 

Krajská pobočka v Příbrami 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 

Krajská pobočka v Českých Budějovicích 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Krajská pobočka v Plzni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Krajská pobočka v Karlových Varech 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 4 2 2 

Krajská pobočka v Ústí nad Labem 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

Krajská pobočka v Liberci 1 0 0 0 1 1 3 2 4 4 3 2 2 

Krajská pobočka v Hradci Králové 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajská pobočka v Pardubicích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajská pobočka v Jihlavě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajská pobočka v Brně 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 

Krajská pobočka v Olomouci 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 

Krajská pobočka v Ostravě 3 2 3 1 2 3 2 1 0 2 2 5 3 

Krajská pobočka ve Zlíně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 11 9 6 8 8 8 11 7 7 12 13 14 11 
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4 SPOLUPRÁCE S MÉDII 

Radovan Svoboda 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Meritorní kontext  

Média jsou sama o sobě významným faktorem pro úspěch a dlouhodobou udržitelnost politiky 

návratu lidí bez domova do bydlení. Do určité, ovšem v praxi těžko vyčíslitelné míry ovlivňují 

postoje obyvatelstva ke konkrétním programům a k samotné myšlence jako takové. V každém 

případě dotvářejí a v podobě internetových či televizních diskusí i dokládají atmosféru ve 

společnosti.  

Jsou tedy současně hypoteticky neutrální platformou sloužící primárně jako zdroj informací, 

ale i kreativním a mocným aktérem. V jistém smyslu se mohou zájmové skupiny dostat do 

ambivalentní pozice, v každém případě jsou však média důležitým nástrojem pro prosazení 

agendy do veřejného prostoru. Vstupní poznatky a hodnocení médií, které pořadatelský tým 

nabyl před samotnou konferencí skrze kontinuální analýzy, byly pro obě zmíněné role médií 

potvrzeny i samotnými účastníky konference. Média byla v pracovních skupinách 

konsensuální konference i ve výsledném výroku poroty dokonce označena jako jedna z 

významných bariér, která v současné době neumožňuje plnohodnotné a bezproblémové 

prosazení některých konkrétních cílových opatření.  

Věcné poznatky z mediálních analýz 

Z vlastních detailních a fundamentálních analýz, které předcházely konferenci a na kterých 

spolupracovali i externí odborníci, vzešly konkrétní závěry k celkovému mediálnímu diskursu:  

1) Nejedná se o prioritní téma. 

2) Je významně ovlivněn prezentováním úspěchů housing first.  

3) Diferencuje se podle reflexe potřebnosti či nepotřebnosti zákona o sociálním bydlení. 

4) Představuje program finanční podpory výstavby sociálního bydlení jako snadné řešení 

problému namísto zákona o sociálním bydlení (pozice zejména některých? obcí a vlády). 

5) Je silně zaměřen na selektivní skupiny občanů – pojmy „lidé bez domova“ či „bezdomovci“ 

v tomto smyslu většinou vyvolávají negativní konotace. 

Tento diskurs se lehce pozitivně pozměnil během jara 2020, kdy vypukla epidemie covidu-19. 

Ovšem zároveň se jak v mainstreamových, tak i v alternativních, tzv. nezávislých médiích 

postupně měnil i způsob výběru a vymezení prostoru pro poskytované informace. A zde došlo 

naopak k výrazně nepříznivému trendu. Období okolnostmi vynucené péče o lidi bez domova 

ve smyslu jejich přechodného ubytování a zajištění prevence před roznášením choroby bylo 

bohatší na zprostředkování terénních, ryze zpravodajských článků ze života lidí „bez střechy“. 
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Souběžně s tím se v médiích začalo stále častěji objevovat téma obecné nedostupnosti 

bydlení. Během roku 2021, tedy roku tzv. volebního, se z tématu začalo s progresivní 

intenzitou stávat jedno z předvolebních témat některých politických stran. S velkou 

pravděpodobností se stane téma bytové politiky a strategie výstavby do podzimu 2021 

stěžejní a prioritní rozsáhlou úlohou státu, tedy minimálně u některých politických subjektů.  

Bohužel specificky pro oblast sociálního bydlení nabyla politická odezva a dopad těchto 

mediálních výstupů spíše efemerního charakteru. Více prostoru dostávaly, a především 

návazné dlouhodobé pozornosti médií se těšily senzační zprávy, kauzy a problémy konkrétních 

osob veřejného prostoru. Tento trend v žurnalistice sice není vyloženě novinkou, nicméně 

recyklování stále stejného tématu a jeho široké amatérské analyzování dostalo v souvislosti 

s epidemií nový rozměr. Následně při jejím odeznívání byla nahrazena tématy jinými, někdy i 

objektivně zástupnými a marginálními. Většinou však souvisejícími s politickými osobnostmi. 

Média tak pokračovala v linii, kterou vědomě zavedla a na kterou si příjemci po čase v epidemii 

zvykli natolik, že se seriálový přístup ukotvil jako norma.    

Komunikace s médii 

Pořadatelský tým vycházel z dobrého přehledu o relevantních mediálních výstupech za období 

více než dvou předešlých dekád, a to z vlastní zevrubné analýzy. Zároveň se mohl opřít o 

dobrou znalost stavu současného zájmu o dané téma i díky další kvantitativně a statisticky 

zaměřené externí analýze. Analýzy přitom sledovaly několik cílů – za prvé pomoci 

rekonstruovat politickou arénu v případech opakovaně neúspěšného legislativního procesu 

stran sociálního a dostupného bydlení, za druhé zmapovat si množinu žurnalistů, expertů a 

politických reprezentantů na lokální úrovni za účelem robustního adresáře pro pozvané 

účastníky konsenzuální konference, a v neposlední řadě i k identifikaci a navázání komunikace 

s publicisty, kteří by měli zájem stigmatizované téma v mediálním prostoru důstojně a 

adekvátně propagovat.  

V období raných příprav, kdy se konala běžná osobní setkání, byl navázán kontakt se zástupci 

Hospodářských novin, Deníku N a několika dalšími nezávislými žurnalisty. Realizováno bylo 

dokonce focus group i za účasti zástupců MPSV, kde se vedla živá diskuse nad uchopením 

jednotlivých aspektů. Zejména nad nedostatkem zákonem definovaným termínů, se kterými 

je v mediálním prostoru tím pádem volně zacházeno, a o společenských rizicích 

vyplývajících z nepatřičného paušalizování nebo naopak přílišného akcentu na tzv. 

storytelling.  

Vlivem nuceného odložení termínu konference a organizace do online formy kvůli vládním 

opatřením v boji s pandemií se však ze strany novinářů minimalizoval zájem o účast na 

samotné konferenci, respektive v její aktivní podobě. Vědom si toho, že online formát 

konference je pro média událost nedosahující atraktivity fyzicky pořádané varianty se vším, co 

k tomu náleží, zaměřil se pořadatelský tým na zvýšenou aktivitu networkingu. Zde byly využity 

jak kontakty získané díky profesionálnímu automatizovanému monitoringu, tak i vlastní 

dosavadní kontakty jednotlivých členů týmu a rovněž aktivní pomoc tiskového oddělení 



157 
 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na jejíž „půdě“ se konference realizovala.  V průběhu 

konference pak byl realizován brífink pro přizvané novináře. Na konto toho byla zveřejněna 

podrobná zpráva ČTK, vycházející z obsahu brífinku i v předstihu připravené a publikované 

tiskové zprávy.  

Ve fázi po úspěšné realizaci konference a před navazujícím školením a seminářem k výroku 

poroty vyšly na základě účasti na brífinku a následné spolupráce články na téma problematiky 

bydlení a pomoci lidem bez domova. Konkrétně v podobě volně navazující série článků 

v deníku Právo a jeho online verzi novinky.cz. 

Zároveň s rozvíjením adresné spolupráce s médii byla také věnována pozornost online 

prostoru. Zveřejněny tak byly brífink i záznamy z plenárních jednání, které byly živě přenášeny 

formou stream videa na YouTube. Pro samotnou technickou archivaci byl využit oficiální 

YouTube kanál FSV UK. Pro propagaci těchto záznamů pak byl, kromě stránek FSV UK, využit i 

web Centra pro sociální a ekonomické strategie a webové stránky samotné konference.110 

Závěr 

Konsensuální konference jako nástroj pro řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh nevyžaduje a 

priori spolupráci s médii. Ovšem konkrétně v případě návratu lidí bez domova do bydlení a 

v kontextu politiky bydlení jako takové v České republice se toto ukázalo být jedním z faktorů 

pro úspěšné řešení dané problematiky. Cílem tedy nebyla samoúčelná propagace 

konsensuální konference ani nebylo prakticky třeba využít mediálního prostoru pro zajištění 

účasti na ní. Z metodologického hlediska je proto významná především analýza mediálních 

výstupů.  

Pokud jde o hodnocení přínosu spolupráce s médii, je třeba konstatovat, že osobní vazby a 

důmyslné uchopení tématu, tak aby bylo v současném trendu žurnalistiky a publicistiky 

obecně konkurenceschopné, vyžaduje velké úsilí a pravděpodobně se neobejde bez předchozí 

praxe v této oblasti. Poměrně překvapivé bylo zjištění, že zájem významných médií z tzv. 

„mainstreamu“ byl ve výsledku větší a především přínosnější než kontakty s alternativní 

scénou. To ovšem nemusí být pravidlo, ale spíše důsledek boje o pozornost mezi samotnými 

médii, tak jak bylo popsáno výše.  

  

                                                      
110 https://konkon21.fsv.cuni.cz/ 

https://konkon21.fsv.cuni.cz/
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5 JAK PŘIPRAVOVAT A REALIZOVAT KONSENSUÁLNÍ KONFERENCI 

V KONTEXTU UPLATNĚNÍ DALŠÍCH METOD 

Martin Potůček, Libor Prudký, Radova Svoboda, Michaela Šmídová 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Slovo úvodem 

Pracovníci veřejné správy jsou vystaveni nutnosti potýkat se s náročnými problémy, jejichž 

řešení nebývá jednoduché. Narážejí na to, že tyto problémy jsou často zanedbané a neexistuje 

dostatek hodnověrných informací o jejich povaze, příčinách a důsledcích či o tom, jaká řešení 

by se mohla osvědčit jako účinnější než ta dosud užívaná. Velkou komplikací bývá rozptýlení 

odpovědnosti do několika různých resortů či úrovní veřejné správy. Velmi často je přínosné 

přizvat k přípravě i realizaci zájmové organizace, představitele podnikatelského i neziskového 

sektoru, akademickou obec a novináře. Relativně samostatnou úlohou pak je získat pro 

navrhované řešení podporu politiků, odborníků i širší veřejnosti. Ukazuje se, že jednou 

z klíčových fází řešení takových rozsáhlých rozhodovacích úloh je nalezení co nejširšího 

konsensu všech zúčastněných. 

Jednou z náročných, ale ve výsledku efektivních metod, jak takovým problémům dobře 

porozumět, nalézt pro ně dobré řešení a dostatečnou podporu a efektivně je realizovat v praxi, 

je uplatnění metody konsensuální konference. 

Tento návod je rozdělen do dvou částí. Část A podává souhrnnou informaci pro její zadavatele, 

tedy především pro politiky a vysoké státní úředníky. Podrobnější část B je určena těm, kteří 

se zabývají přípravou, realizací a uplatněním jejích výsledků. 

A Uživatelský souhrn pro zadavatele konsensuální konference 

Příprava a realizace konsensuální konference (dále i KK) je sama o sobě náročná. Náročná na 

čas a lidské i finanční zdroje. Její uplatnění tedy rozhodně přesahuje obvyklý rámec běžné 

politické a správní praxe. Na druhé straně však nabízí lepší předpoklady pro skutečně 

odpovědné a dlouhodobě nosné řešení, založené na podpoře důležitých institucí a 

jednotlivců podílejících se na její přípravě. 

Jaké jsou nároky na její uplatnění? 

- rozhodná politická a správní podpora, trvající po celou dobu přípravy a realizace KK 

- metodická kompetence, meritorní znalost problematiky a dostatečná kapacita 

realizačního týmu 

- zajištění účasti rozhodujících institucí a aktérů na její přípravě a realizaci 

Metodu tedy není možno doporučit v případě, existuje-li pro řešení daného problému pouze 

nízká politická podpora nebo hluboké rozpory mezi klíčovými hráči, kteří se musejí podílet na 
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jeho řešení. Roli může hrát i nedostatek času, finančních zdrojů či personálních kapacit. 

V takových případech přichází do úvahy uplatnění méně náročných, ale také méně přínosných 

metod hodících se spíše pro řešení jednodušších problémů. Jejich výčet podává oddíl 8 části 

B.  

Podstatnou charakteristikou realizace konsensuální konference je průběžná, poučená a 

otevřená rozprava jejích účastníků. V průběhu této rozpravy mají účastníci možnost nejen se 

seznamovat s dalšími poznatky a zkušenostmi, ale také lépe porozumět motivům a hodnotám 

ostatních. Vytváří a rozšiřuje se síť zainteresovaných institucí a konkrétních osobností a 

prostřednictvím této profesionálně moderované komunikace roste porozumění a důvěra mezi 

nimi. 

Následuje několik dalších, techničtějších informací: 

- Pravidelná komunikace a spolupráce mezi zadavatelem a vedoucím realizačního týmu KK 

je velmi důležitá. Může být založena na důvěře, ale někdy může být vhodnější opřít ji o 

formálnější rámec kontrolních konzultací.  

- Jako nejvhodnější realizační rámec se jeví projektová podpora, a to s využitím dostupných 

vnitřních zdrojů veřejné správy, případně se zajištěním kontrahovanou externí institucí. 

- Realizační tým se rekrutuje z řad metodologů (expertů na heuristické metody) a ze znalců 

meritorně zpracovávané problematiky. 

- Náklady na realizaci se pohybují v řádu jednotek milionů Kč. 

- Doba přípravy a realizace KK osciluje mezi jedním a dvěma roky. 

Výstupem KK je především konsensuální výrok nezávislé poroty, která je složena jak 

z odborníků znalých dané problematiky, tak z respektovaných osobností známých ve veřejném 

prostoru. Výrok je zveřejněn obvyklými způsoby mediální komunikace a může být doplněn i 

výzvou politikům, obsahující důležité návrhy ke změnám stávající praxe. Formy zveřejňování 

výstupů mohou kromě tištěných publikací bohatě uplatnit i možnosti komunikace 

prostřednictvím internetu. Další účinnou formou jsou následná metodická i meritorní školení 

zájemců a průběžné konzultace se členy realizačního týmu.  

B Strukturovaný podrobný podklad pro realizátory konsensuální konference111 

Obsah 

1. Obecná charakteristika konsensuální konference 

2. Rozsáhlá rozhodovací úloha, její vymezení a výběr vhodného předmětu jejího uplatnění   

3. Proces přípravy a realizace 

4. Vytvoření sítě potenciálních účastníků 

                                                      
111 Jedna z jeho části (konkrétně 1. Obecná charakteristika konsensuální konference) se v této publikaci již 

vyskytla, ale zde je v poněkud doplněné formě. 
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5. Formy jednání a komunikace 

6. Výstupy  

7. Finanční a personální zdroje 

8. Další metody uplatnitelné při řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh. Možnosti jejich užití při 

přípravě konsensuální konference 

Příloha – Schéma průběhu řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě s vyústěním 

do realizace konsensuální konference 

1. Obecná charakteristika konsensuální konference 

Konsensuální konference (dále též KK) je metoda veřejné skupinové diskuse ke společensky a 

politiky kontroverzní problematice – rozsáhlé rozhodovací úloze. Představuje realizačně 

náročnou metodu hledání konsensu zúčastněných aktérů v nalézání efektivního řešení těchto 

úloh ve veřejné správě. Vybraná skupina účastníků má možnost téma konzultovat s experty a 

poté diskutovat ve veřejném prostoru se zahrnutím širokého spektra dalších zájemců o danou 

problematiku tak, aby výsledkem bylo pokud možno její jednotné (konsensuální) stanovisko coby 

podklad pro politické rozhodování. Podmínkou úspěchu této metody je její pečlivá a dlouhodobá 

příprava (minimálně jeden rok, lépe dva, případně i tři roky). Metoda konsensuální konference 

bývá uplatňována v zahraničí, v České republice k tomu dochází vzhledem k realizačním 

nárokům a předpokladům jejího uplatnění zatím jen ojediněle.  

2. Rozsáhlá rozhodovací úloha, její vymezení a výběr vhodného předmětu jejího uplatnění 

Rozsáhlá rozhodovací úloha ve veřejné správě se vyznačuje minimálně těmito čtyřmi 

charakteristikami: 

- Je legitimizována identifikací nějakého sociálního problému, o němž pracovníci veřejné 

správy předpokládají, že má řešení. 

- Její řešení spadá do kompetence dvou či více resortů. 

- Na jejím řešení se kromě veřejné správy podílejí i aktéři a instituce komerčního a 

občanského sektoru, dotčení občané (klienti) a případně i média. Jde tedy o úlohu 

vládnutí, nikoli pouze veřejné správy. 

- Už v minulosti byl učiněn jeden nebo i více pokusů o její vymezení a řešení, ale problém 

byl vyřešen jen zčásti nebo nebyl vyřešen vůbec. 

- Její řešení přesahuje horizont volebního období jedné vlády.  

Rozsáhlá rozhodovací úloha se může (ale nutně nemusí) vyznačovat i dalšími 

charakteristikami: 

- Úloha má povahu strategického zadání, které překračuje institucionální rámce a praxi 

běžné správní operativy. Podmínkou jejího úspěšného řešení je tedy i odpovědná 

identifikace jak možných budoucích ohrožení, tak i rozvojových příležitostí. 
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- Její vymezení a řešení se odehrává na půdorysu víceúrovňového vládnutí. (Kromě centrální 

úrovně veřejné správy může zahrnovat také úroveň krajskou a obecní, případně souviset 

se správním rámcem EU.) 

- Jak její identifikace, tak i předpoklady o způsobu jejího řešení vyvolávají ve veřejném 

diskursu střet diferencovaných přístupů, odrážejících rozdílné ideové i meritorní pozice 

relevantních aktérů. 

Rozsáhlá rozhodovací úloha tedy, stručně řešeno, bývá formulována na základě sociálního 

problému, který je na základě probíhajícího společenského diskursu identifikován jako veřejně 

politický problém, který je řešitelný. 

V demokraticky spravovaných, dynamicky se vyvíjejících společnostech je dosažení 

dokonalého konsensu vyloučeno. Přesto je právě vymezení společného cíle a způsobu jeho 

dosahování srovnáním různých perspektiv nutným předpokladem zvýšení pravděpodobnosti 

úspěchu zvoleného řešení ve veřejněpolitické a správní praxi. Názory a postoje politiků se 

diferencují podle postavení jejich stran a hnutí ve spektru politických ideologií a programových 

cílů. Bariéry souladu a vzájemného pochopení mezi úředníky vyvstávají mezi různými 

úrovněmi vládnutí (centrální, krajskou, municipální) i mezi jednotlivými zúčastněnými resorty. 

Rozdílný pohled na problémy a jejich řešení mívají experti z různých oborů. Zájmová určení 

aktérů se liší podle emočně ideologického podbarvení (vyskytuje se především u aktivistů a 

politiků) nebo orientace především na procesně administrativní cíle s rizikem cynismu a malé 

empatie s ostatními aktéry (s vyšším výskytem u úředníků a politiků). Hrozící otevřené 

konflikty v komunikaci lze minimalizovat poučenou a diplomaticky vedenou diskusí. Velkou 

pozornost je nutno věnovat získání angažovaných politiků a úředníků, ale i aktivistů a novinářů 

zasvěcených do dané problematiky k tomu, aby věnovali konsensuálnímu řešení potřebný čas 

a úsilí. 

Je nutno předpokládat, že uplatnění konsensuální konference může vést k – v dané situaci 

– jen dosažitelnému konsensu zúčastněných aktérů. Nelze vyloučit odchylná menšinová 

stanoviska některých z nich, případně i identifikaci několika ne zcela kompatibilních ohnisek, 

nicméně blížících se ke konsensu. K vedlejším, ovšem dlouhodobým pozitivním přínosům 

konsensuální konference patří prohloubené porozumění o výchozích předpokladech a podobě 

žádoucích cílů odlišných aktérů a jejich postupné sbližování. V tomto smyslu operuje tato 

metoda podobně jako jednodušší, rychleji uplatnitelné, ale méně reliabilní metody focus 

groups nebo kolokvia. Konsensus se nerovná kompromis: mělo by jít nikoliv o „prostřední“ 

řešení (každý ustoupí a někde se společně potkáme), ale o to nejlepší dosažitelné. Konsensus 

na rozdíl od kompromisu podporuje ochotu k další spolupráci mezi aktéry.112 

Konsensuální konference není vhodná pro hledání konsensu o řešení všech rozsáhlých 

rozhodovacích úloh. Vzhledem k finančním, organizačním a personálním nárokům na její 

realizaci také nemusí být okamžitě uplatnitelná. Je obvykle završením procesu práce na 

                                                      
112 Jednoduchá rozlišení lze nalézt např. zde nebo zde. 

https://vyriesmespor.sk/2020/02/23/kompromis-vs-konsenzus-v-com-je-rozdiel/
https://www.tcbs.cz/cs/blog/kompromis-a-konsensus-vnimate-rozdil/
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vybrané rozsáhlé rozhodovací úloze dlouhodobě vzdorující rychlému a účinnému řešení. 

Posouzení nutných předpokladů a podmínek pro její uplatnění je tedy nutným prvním krokem 

k rozhodnutí, zda bude vhodné a efektivní tuto metodu skutečně použít. Patří k nim: 

Politická a správní podpora 

Politická podpora může být diferencovaná, jak pokud jde o různé úrovně řízení a správy, tak i 

pokud jde o věcnou odpovědnost různorodých politických subjektů za danou problematiku. 

Předpokladem úspěchu jejího uplatnění je sdílená potřeba danou rozhodovací úlohu řešit, byť 

postoje k cestám a způsobům jejího řešení mohou být a často i budou různé.  

Kompetence a znalost problematiky realizačního týmu 

Je důležité, aby realizační tým byl s tematikou a jejími souvislostmi co nejlépe obeznámen a 

zároveň byl ochoten se v dané oblasti dále rozvíjet. Jde o vytvoření stabilního vztahu a trvalejší 

spolupráce mezi členy realizačního týmu a dalšími aktéry. 

Dostupnost empirické evidence včetně dostupnosti aktérů 

Předpokládá se souhrnné zpracování dosavadních výzkumů, studií, dokumentů společenské 

řídící praxe a klíčových legislativních a organizačních norem v dané oblasti.   

Dostupná kapacita realizačního týmu 

Pokud jde o projekty, které se zabývají předmětem, jehož realizace je v kompetenci několika 

oblastí vládnutí, je to vždy spojeno se zastoupením několika resortů a několika úrovní 

rozhodování, včetně časových posunů jejich přípravy a následné realizace. Takový projekt 

proto většinou realizuje externí tým. Externí ve vztahu k resortům, kterých se daný problém 

týká. Přirozeně ve spolupráci s danými resorty a ustanovením jejich zástupců pověřených 

takovou spoluprací. Důvodem je obvykle zahlcení jejich pracovníků operativními úkoly a častá 

nevybavenost resortů i vlády jako celku kapacitami, které by soustavně pracovaly na 

koncepčních, dlouhodobých, strategických a složitých úkolech, přesahujících často hranice 

působnosti jednoho resortu. Zároveň je vhodné, aby řešitelé měli možnost hledat a získávat 

důležité podklady i z aparátu a archivů daných resortů. V řešitelských kapacitách by měli být 

jak teoreticky vybavení odborníci na danou tematiku, tak zkušení úředníci státní a veřejné 

správy a také praktici z terénu poskytujícího veřejné služby občanům. To vše předpokládá, aby 

už samotný návrh projektu byl předmětem oponentury. 

Udržitelnost výběru předmětu v průběhu řešení  

Délka a náročnost přípravy konsensuální konference může být ohrožena fluktuacemi ve sféře 

politiky i správy. Proto je nejvhodnější, když je projekt přijat do soustavy projektů, zajišťujících 

trvalejší politickou podporu i financování. Může jít např. o projekty financované z prostředků 

Operačních programů EU, z prostředků TAČR či z dalších dostupných zdrojů. 

Na základě uplatnění těchto kritérií uvedených výše lze dospět ke kvalifikovanému rozhodnutí, 

zda je pro dotyčnou rozsáhlou rozhodovací úlohu za daných realizačních podmínek tato 

metoda vhodná, a na tomto základě se rozhodnout o její realizaci. Následující příklad vychází 
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z předpokladu, že se realizátor/realizátoři rozhodují mezi více tématy k řešení. Tabulka 

reprezentuje rozhodovací matici pro jednoho respondenta, v případě že se rozhoduje 

vícečlenný tým, bodování se sečte a vydělí se počtem respondentů. 

Příklad uplatnění kritérií při výběru předmětu pro konsensuální konferenci při rozhodování 

mezi několika předměty/tématy 

Hodnocení se realizuje na škále od 1 – minimální předpoklady do 5 – maximální předpoklady 

Kritéria: 1. 2. 3. 4. 5.  

Možné předměty 

výzkumu (příklady): 

Politická a 
správní 
podpora 

Znalost 
proble-
matiky 

Dostupnost 
empirické 
evidence, 
dostupnost 
aktérů 

Udržitelnost 
výběru 
v průběhu 
řešení  
 

Dostupná 
kapacita 
realizačního  
týmu 

Body 
celkem 

Podmínky života lidí  
bez domova 

3 5 4 5 5 22 

Věk odchodu do 
důchodu v kontextu 
dalších parametrů 
důchodového 
systému 

3,5 5 3,5 5 4 21 

Elektronizace a 
optimalizace služeb 
veřejné správy 
(životní události) 

3 4 4 5 4 20 

Reforma 
psychiatrické péče 

4 4 4 3,5 3,5 19 

Národní program 
Průmysl 4.0  

2 3 5 4 3,5 17,5 

 

Zde padla volba na podmínky života lidí bez domova, protože v hodnocení získalo téma 

největší počet bodů.  

3. Proces přípravy a realizace 

Po rozhodnutí o volbě předmětu, ale ještě před zahájením systematické přípravy konsensuální 

konference, je vhodné věnovat dostatečný čas plánování a rámování návazností jednotlivých 

fází přípravy a realizace této metody. Bude se jednat především o tyto kroky: 

A. Meritorní vymezení řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy na základě zevrubné empirické 

analýzy. Znamená to zpracovat sekundární analýzu odborných studií a výzkumů (našich i 

zahraničních), analyzovat relevantní zákony a další legislativní kroky (včetně vládních 

programů, programů politických stran, podstatných usnesení vlád či parlamentů k dané 

problematice apod.), analýzu dalších relevantních politických dokumentů (strategií, koncepcí, 

programů, akčních plánů), identifikaci institucionálních rámců a aktérů a jejich aktivit. Nutnou 

součástí zpracovávání dostupných podkladů je i průběžné seznamování aktérů – úředníků i 

praktiků – s výsledky těchto analýz. 
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B. Vhodný výběr metod, které budou při přípravě a uskutečnění konsensuální konference 

použity, včetně stanovení jejich návazností, pořadí a případně i jejich komplementarit. Výběr 

by měl být opřen o hledání a užívání takových metod, které jsou s to naplnit postup celostního 

řešení a zároveň i co největší spoluúčasti aktérů na jejich přípravě a užití. (Jejich podrobnější 

výčet a další odkazy viz oddíl 8. Další metody uplatnitelné při řešení rozsáhlých rozhodovacích 

úloh. Možnosti jejich užití při přípravě konsensuální konference) Podstatným předpokladem 

úspěšnosti použitých metod je prostřednictvím spoluúčasti aktérů vytvářet atmosféru 

spolupráce, vzájemného poznání a respektu, důvěry a motivace zúčastněných aktérů. 

Rozvíjení možností spolupráce a budování důvěry je nejúčinnější právě prostřednictvím 

kritické a otevřené společné práce. Znamená to rovněž, že pro nastolení takového druhu prací 

je významná i jejich kontrola. Další principy výběru metod by měly spočívat na otevřených 

smluvních vztazích řešitelského týmu a požadavku respektování i odlišných názorů a přístupů. 

Nezbytná je průběžná komunikace uvnitř i vně řešitelského týmu. Efektivní práci týmu 

prospívá také vzájemné předávání zkušeností a možná i odlišného pojetí různých metod. 

C. Transformace akumulovaných poznatků do podoby cca 20 podkladových studií (v rozsahu 

cca 5 stran), sledujících nejdůležitější dimenze pojednávané problematiky a zároveň ty, kterým 

se realizátor chce věnovat v programu konsensuální konference (viz část 5 tohoto textu). 

Kromě autorských vstupů členů týmu je navýsost užitečné angažování aktivnějších a 

zasvěcených členů v širších spolupracujících institucích a sociálních sítích. Je potřeba mít 

dostatečný časový předstih na výběr témat a identifikaci autorů, jejich zadání a zpracování 

(minimálně čtvrt, ale lépe půl roku), aby byly zveřejněny v přiměřeném odstupu od samotného 

začátku konference. Zpracované studie je třeba nabídnout co nejširšímu okruhu 

předpokládaných účastníků konference (příjemců i poskytovatelů služeb, odborníků, 

úředníků, politiků, novinářů a dalších zájemců), s možností jejich prostudování a zpracování 

připomínek, dopracování identifikovaných poznatků a námětů a jejich promítnutí do 

problémových okruhů organizátory konference. 

D. Průběžná spolupráce organizátorů konference se zúčastněnými aktéry (včetně médií). 

E. Příprava poroty o pěti, sedmi nebo devíti členech, která bude jako nezávislý orgán účastna 

přípravy a realizace konference a zformuluje konečné doporučení. 

F. Zpracování odevzdaných studií do klíčových témat a příprava hlavních diskutérů za 

spoluúčasti autorů studií, moderátorů problémových okruhů a přípravy mluvčích diskusních 

skupin a členů poroty. Součástí tohoto kroku je i realizace školení. 

G. Uskutečnění konference a předání přepisů jednání hlavním aktérům a členům poroty. 

H. Porota po jejím skončení vyhotoví nezávislou výslednou zprávu o dosažených výsledcích 

a návrzích. Zde může nebo také nemusí přihlédnout k vyjádření členů týmu k její pracovní 

verzi. 

I. Prezentace výroku poroty (shody, které byli účastníci schopni s ohledem na dané téma 

dosáhnout) odborné i občanské veřejnosti, médiím a politickým reprezentantům na úrovni 

centra, krajů i obcí. 
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4. Vytvoření sítě potenciálních účastníků 

Z hlediska míry úspěšnosti se jedná o zásadní fázi přípravy. Kvantitativní dosah lze 

povzbuzovat a umocňovat i ex post, nicméně kvalita výstupů a především pak integrita 

dosaženého konsensu je zcela odvislá od reprezentativnosti účastníků a přínosu jejich aktivní 

participace. 

Platí, že je vhodné již na samotném počátku plánování konference vytvořit rámcový seznam 

zainteresovaných institucí a konkrétních osobností, které jsou do dané problematiky 

dlouhodobě vtaženy. To je ovšem jenom samozřejmý počátek. Druhým návazným krokem je 

mapování okruhu institucí, které by se o problematiku měly zajímat z pozice své afinitní 

odpovědnosti. Do třetice je pak třeba vysledovat takové formální i neformální instituce, které 

by se o daný předmět zajímat mohly, přičemž by z pozice své autority či prostého vlivu přinesly 

potenciálně prospěšný efekt v daném řešení, ať už ve věcném, nebo vztahovém smyslu. 

V případě druhé a třetí skupiny institucí je pak dlouhodobým úkolem identifikovat, oslovit a 

následně udržovat komunikaci s konkrétními osobnostmi, které jsou shledány vhodnými pro 

aktivní účast na samotné konferenci.  

Byť se to může zdát neadekvátní, z důvodu přirozeně preferované nenucenosti budování 

takového networkingu je důsledná strukturovaná a cílevědomá administrace celého procesu 

nevyhnutelná. Pro maximalizaci informačního i akčního přínosu účastníků je třeba vědět, co 

od každého očekávat a pozitivní motivací (ostatně žádná jiná ani z povahy smyslu konsensuální 

konference v repertoáru není) dosáhnout uplatnění potenciálu eventuálního aktéra. Na místě 

je tedy kategorizace a evidence. Kategorizace pro uvědomění si vlastního očekávání a evidence 

pro procedurální a komunikační funkci.  

Obecně uplatnitelná prvotní kategorizace již byla načrtnuta výše. Heslovitě ji lze označit jako 

rozdělení na aktivní/pasivní/potenciální aktéry. Může jít o formální i neformální aktéry.  

V těchto kategoriích se pak napříč nacházejí následující kategorie aktérů podle jejich 

společenské role:  

- politici, 

- úředníci, 

- odborníci, 

- představitelé zainteresovaných zájmových organizací, 

- novináři, 

- občané – jde hlavně o klienty analyzovaných veřejných a sociálních služeb, přičemž je 

vhodné hledat například mluvčí těch skupin, které mohou být v přístupu k těmto službám 

tak či onak diskriminováni. 

O jejich poměrném zastoupení pak rozhoduje etablovanost dané problematiky ve veřejně 

politickém, odborném či mediálním diskursu. O potřebě spolupráce s konkrétními aktéry by 

pak měl rozhodovat zejména deficit v dané kategorii. Například pokud na úrovni občanských 

aktivistů a výzkumníků panuje shoda na esenciálních tezích, ale mezi politiky je rozpor a 

úředníky zase zdrženlivost, je dobré soustředit se právě na posledně jmenované.  
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Dobrá praxe moderace samotného procesu síťování je pak postupovat promyšleně a zapojit 

vlastní vstupní konexe do zprostředkování dalších kontaktů. Jinak řečeno, nesituovat se do 

středu pomyslné sítě, která se dál větví, ale být v přímém kontaktu s pokud možno co 

největším počtem potenciálně aktivních účastníků. Motivací pro navazování kontaktů může 

být výměna výzkumem či praxí získaných informací, odhodlání na řešení úlohy spolupracovat 

s vidinou znásobené energie apod. Nicméně to nemusí v případě některých pasivních či 

nezainteresovaných aktérů stačit. Zde se proto osvědčuje zapojení osob, ke kterým pořadatelé 

chovají důvěru, a kteří jsou autoritami i v jiné, případně předmětu i zcela vzdálené, disciplíně. 

Pokud se jedná o mediálně známé osobnosti, tím lépe. V případě tématu, které je mediálně a 

politicky přehlíženo a dosah zájmových uskupení je omezený, stojí za úvahu, zda do týmu 

pořadatelů nepřijmout člena s vysloveným zaměřením na síťování. Ať již jde o veřejně známou 

a respektovanou osobu, nebo o člověka s vlastními vazbami na dané kategorie potenciálních 

účastníků či již angažovaných aktérů.   

V kontextu výše uvedeného je třeba nazírat i na výběr členů poroty konsensuální konference. 

Mezi členy by neměly být pouze osobnosti v daném tématu erudované, ale ideálně i 

osobnosti, které mají určitý networkingový dosah a případně, podle specifických potřeb řešení 

konkrétní úlohy, i konstruktivní vazby zejména na politiky či novináře. Je třeba mít na paměti, 

že smyslem konsensuální konference není pouze výměna informací a dosažení elementární 

shody, ale i fáze ex post čili prosazení dané shody do patřičných společenských procesů (např. 

programových, legislativních, institucionálních, fundraisingových aj.).    

K ustavení poroty je proto třeba přistupovat z různých pohledů. Sledování pouze kritérií 

zásluhovosti v daném tématu či vyvážení složení poroty v rámci jmenovaných kategorií nemusí 

nutně zabezpečit úspěšnou aplikaci výsledků samotné konsensuální konference. Naopak je 

pro organizační tým výzvou nominovat a pro věc jako takovou získat významnou osobnost, 

která může mít na posun v řešení příznivý vliv už demonstrováním svého zájmu a podílu na 

propagaci a navazování komunikace tam, kde by to bylo jinak obtížné či dokonce nereálné. 

Docílit podnícení takového zájmu lze skrze vlastní výzkum či výsledky výzkumu ve spolupráci 

se spřízněnými spolupracovníky. V každém případě je právě toto jeden z faktorů, proč je na 

přípravu konference potřeba doba několika čtvrtletí, v případně vyslovené terra incognita i v 

řádu let. Při prvotním plánování je proto nutné zvážit, zda je v silách iniciátorů a organizátorů 

přetavit své ambice, byť inkrementálním a časově náročným způsobem, do efektivního 

výsledku v podobě shody na návrhu efektivního řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy.    

5. Formy jednání a komunikace 

Prakticky každá akce konferenčního typu je uskutečnitelná jak klasicky (face to face), tak 

pouze online, případně jako kombinace obojího. Ve všech třech variantách je však struktura 

a podoba jednání obdobná. V případě využití online nebo kombinované formy důrazně 

doporučujeme kvalitní technickou zkoušku před konáním KK.  

Protože KK se snaží o co nejúplnější pohled na problematiku, je vhodné její jednání rozdělit 

minimálně do dvou dnů.  
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Program konsensuální konference (dále jen KK) vychází z upřesnění rozsáhlé rozhodovací 

úlohy a podmínek a cest jejího řešení, a to v podobě otázek, na které chceme získat odpovědi 

nejen od autorů studií, ale především od účastníků KK a umožnit tak porotě získat dostatečnou 

představu o tom, na co by se měla ve svém výroku zaměřit.  

Program KK se v zásadě dělí na společná (plenární) zasedání a na paralelní sekce, tzn. že má 

tradiční konferenční strukturu s tím rozdílem, že náplní obou těchto částí jsou 1) stručné 

prezentace autorských studií, respektive prezentace výsledků diskuse a 2) diskuse samotné, 

kterým je v rámci KK věnován ve srovnání s „tradičními“ konferencemi větší prostor. (blíže o 

„formování“ programu části 2 a 3 v tomto textu). 

Důležitou roli na jednání KK hrají moderátoři a také mluvčí sekcí. Rozdělení do sekcí závisí na 

studiích, které realizační tým získá od oslovených autorů. To mj. umožní efektivněji diskutovat 

stejné téma z různých perspektiv a zároveň uchovat různost pohledů během plenárních 

zasedání: zde jsou prezentovány všechny sekce „rovnocenně“ a se stejnou vahou. Paralelně 

se strukturací do sekcí již lze uvažovat, kdo z realizačního týmu bude moderovat jakou sekci. 

Zpravidla platí, že každý člen realizačního týmu je zaměřen na některou tematickou oblast více 

a tíhne k ní. Kritérium zájmu (ruku v ruce s nezbytnou mírou expertizy) může být vhodným 

vodítkem pro přiřazení osoby moderátora/ky ke každé sekci.  

Moderátoři musejí být schopni vést diskusi a aktivně do ní vstupovat a současně povzbuzovat 

účastníky k otevřené debatě. Alternativně lze využít profesionální moderátory, ale pouze 

takové, kteří jsou dobře obeznámeni s tématem.  

Moderátor je zodpovědný i za výběr mluvčího skupiny. Mluvčí skupiny/sekce bude formulovat 

závěry z diskuse a bude je reprodukovat před konferenčním plénem. Bude také spolu 

s moderátorem/kou a tvůrcem/kyní souhrnu z jednání, které bude na konci KK poskytnuto 

členům poroty. I z těchto důvodů je podstatné, aby mluvčí skupin disponoval autoritou ve 

vztahu k dalším účastníkům sekce a byl pro ně respektovanou osobností. Nemusí nutně být 

odborníkem na řešené téma, ale musí umět diskusi a její směřování zaznamenat a posléze i 

prezentovat závěry z této diskuse na plénu. 

KK je svou podstatou diskusní konferencí. Její účastníci diskutují nad autorskými studiemi, 

které dostali v dostatečném předstihu (ty jsou většinou ve zkrácené podobě předneseny i 

během jednání KK), a „čelí“ dalším otázkám, které jsou vznášeny v proběhu KK. Principem je 

umožnit vstup do diskuse všem. To s sebou nese nutnost precizního hospodaření s časem a 

dodržování nastavených pravidel.  

Jedním z nejdůležitějších nástrojů, který pro KK máme k dispozici, je internetová platforma 

konference. Je vhodné vytvořit konferenční webovou stránku, kde jsou zveřejňovány 

aktuality k tématu konference, program, a především jsou zde registrovaným účastníkům 

zpřístupněny autorské studie. Heslo je zasláno potvrzovacím e-mailem o úspěšné registraci na 

konferenci. Doporučujeme také zřídit vlastní konferenční e-mail, jehož prostřednictvím je 

účastníkům umožněno v případě potřeby komunikovat přímo s organizátory. 
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6. Výstupy 

Jak již bylo řečeno, konsensuální konference může vést k – v dané situaci – jen dosažitelnému 

konsensu zúčastněných aktérů. Nelze vyloučit odchylná menšinová stanoviska některých 

z nich, případně i identifikaci několika ne zcela kompatibilních ohnisek, nicméně blížících se 

konsensu. Žádoucím výsledkem bude pokud možno jednotné (konsensuální) stanovisko 

poroty coby podklad pro politické rozhodování.  

Výrok poroty, vypracovaný v řádu několika týdnů od ukončení konsensuální konference, 

představuje nezávislé kolektivní stanovisko zpracované pečlivě vybranými znalci dané 

problematiky.  

Typicky obsahuje identifikované překážky a na ně navazující návrhy řešení studované 

rozsáhlé rozhodovací úlohy. Může zahrnovat jak návrhy dílčích změn v rámci stávajících 

institucionálních struktur, tak návrhy systémových (paradigmatických) změn, popřípadě obojí. 

Předjímá změnu chování aktérů a jejich hodnotového ukotvení.  

Návrh poroty lze uplatnit jako konečný návrh řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy, který může 

být předán realizátorům navržené veřejné politiky k uplatnění přímo. Alternativně je možné 

doporučit i uplatnění dalšího kola jeho případného doladění. Jako vyzkoušený a užitečný 

nástroj se jeví návazný pracovní seminář, na který budou pozváni všichni, kteří byli zváni už 

na konsensuální konferenci, ale s důrazem především na rozhodovatele, politiky a úředníky. 

Je vhodné uspořádat jej nedlouho po konsensuální konferenci. Jednou z jeho 

neopominutelných funkcí je školení rozhodovatelů o dané problematice a o cestách uplatnění 

návrhů poroty v praxi řízení. Pracovní seminář může být nicméně otevřen i dalším zájemcům 

a samozřejmě novinářům. 

Konečným výstupem konsensuální konference je zveřejnění výsledné zprávy poroty a dalších 

zpracovaných podkladů, výstupů a návrhů způsobem, který usnadní jejich trvalou dostupnost 

a další šíření. Jejich adresáty jsou všichni, kteří se o danou úlohu zajímají; v první řadě aktéři, 

kteří se podíleli na přípravě a realizaci samotné konsensuální konference. Jejich uplatnění 

v prostoru, v němž se pohybují rozhodovatelé, může usnadnit i veřejná výzva politikům. Ve 

veřejném prostoru bude vhodné uplatnit i všechny další formální i neformální komunikační 

kanály, vycházející z předchozích zkušeností řešitelského týmu se zveřejňováním výsledků jeho 

práce, případně i profesionálně vedené mediální kampaně. 

Pro trvalost výstupů je vhodné zvažovat zveřejnění elektronické a tištěné knižní publikace 

se všemi důležitými závěry z konferenčního jednání včetně všech podkladových studií a 

samotného výroku poroty. 

7. Finanční a personální zdroje 

Konsensuální konference je organizačně i zdrojově náročná, a proto vyžaduje odpovídající 

finanční zabezpečení a také alespoň střednědobé plánování. Pokud se rozhodneme o nějakém 

tématu, že jde o rozsáhlou rozhodovací úlohu a že zároveň chceme posunout diskusi o jejím 

řešení dále, lze naplánovat toto finanční zabezpečení formou projektové podpory, případně 

vyčlenění odpovídající částky v rozpočtu instituce. Protože jde o metodu, která je z dnešního 
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pohledu „nadstavbová“, je projektová podpora pravděpodobně schůdnější variantou pro její 

zabezpečení, byť cesta k ní je časově náročnější (po podání projektu obvykle uplyne min. 

několik měsíců, než dojde k finálnímu rozhodnutí) a nejistá (úspěšnost podání projektů v rámci 

akademického prostředí, ze kterého vycházíme, bývá relativně nízká), ale situace v jiném 

sektoru (typicky státní správa) může být odlišná. 

Finanční náklady 

Jako příklad, ze kterého lze vyjít pro přibližnou kalkulaci nákladů na KK, ale kterou lze použít i 

pro jiné KK, vycházíme z finančního zabezpečení projektu, v jehož rámci jsme tento dokument 

připravili. Vždy je lze uzpůsobit konkrétním podmínkám instituce/organizace, v jejímž rámci 

se KK odehrává, a také domluvou s autory studií, respektive členy poroty. Další možností je 

zadat organizaci agentuře, která konferenční akce organizuje. Avšak ani v tomto případě 

neodpadá požadavek na personální kapacity týmu, který KK organizuje po obsahové stránce. 

Personální náklady (odhad) 

Realizační tým: úvazek v celkové kapacitní výši cca dvou plných ročních úvazků, dále dvě osoby 

administrativní podpory ve výši cca 0,3 úvazku po dobu tří měsíců. Práce na přípravě KK začíná 

v rozmezí dva roky až rok a intenzita práce se zvyšuje zejména v posledních čtyřech měsících 

před a dva měsíce po jejím konání. 

IT podpora (technik pro zabezpečení nahrávek, streamů, online verze a správce webu či 

sociálních sítí): možnost využít vnitřních institucionálních kapacit, případně externisty. 

Kontrakty s autory studií přijdou podle jejich počtu na cca sto tisíc Kč. 

Kontrakty s porotou: 1 člen/ka poroty cca 10 tisíc Kč. Vždy jde ale o dohodu. 

Pro lepší představu o finanční náročnosti uvádíme celkové osobní náklady, které vycházejí 

z projektu, v jehož rámci je tento text připraven: 1,5 mil. Kč.  

Nájem místnosti (případně catering): V případě hybridní či online konference není nutné 

hradit a využít vlastní konferenční místnost, např. pro jednání členů týmu. Catering v případě 

distančních forem rovněž není třeba řešit. V případě konference, která se koná prezenčně, 

může jít o náklady na nájem a případně catering v nižších desítkách tisíc a více (opět podle 

možností). 

8. Další metody uplatnitelné při řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh. Možnosti jejich užití 

při přípravě konsensuální konference 

Zde podáváme výčet metod, které se osvědčily v procesu přípravy konsensuální konference. 

Tento výčet nemusí být vyčerpávající – výběr metod se odvíjí od charakteru řešené 

problematiky a také od stupně jejího poznání řešitelským týmem. 

Tvorba a využití „vztahových rámců“ (frame of references). Základní postup tvorby 

vztahových rámců a jejich využití při uchopení složitých rozhodovacích procesů byl publikován 

v ČR v rámci certifikované metody MPSV z roku 2015 na téma „Metodika učení se dobrým 

hodnotám prostřednictvím rozhodování ve veřejném prostoru“ (Prudký, 2015). Výstupem 
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uplatnění této metody je soubor základních předpokladů nebo standardů, které určují a 

postihují chování aktérů. Je založena na systematickém dotazování a systematickém 

zpracování odpovědí pečlivě vybraného panelu expertů. Lze ji uplatnit i v kombinaci 

s metodou „focus groups“.  

Metoda „focus groups“. Tato metoda umožňuje jednak zásadní otevření dané problematiky 

a zároveň vtažení násobně většího počtu spolupracovníků do řešení projektu, a tudíž je i 

důležitým krokem v prosazování vlivu veřejnosti na přípravu a řešení projektu. Focus groups 

mohou být tematicky diferencovány a mohou na sebe navazovat. Specifikace práce focus 

groups jsou uvedeny v několika literárních pramenech. Jednání focus groups lze nahrávat 

a/nebo zaznamenat do shrnujícího textu a nabídnout zpět účastníkům. (O této metodě 

podrobně pojednávají například publikace Reichel, Jiří. 2009. Kapitoly metodologie sociálních 

výzkumů. Praha: Grada, nebo Morgan, D. L. 2001. Ohniskové skupiny jako metoda 

kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.) 

Telekonferenční varianta školení aktérů. Simuluje fyzické setká(vá)ní a kolektivní diskusi 

účastníků, zprostředkované internetovými nástroji komunikace. Vhodný je předchozí výklad 

disponibilních poznatků, který může zahrnovat zpětnou vazbu zúčastněných ve stručném 

diskusním režimu. Důležité je udržet neformální moderaci diskuse, podporující pocit 

sounáležitosti a připravenost hledat a dosahovat konsensus. (Podrobně v Příloze 7 

„Telekonferenční varianta školení aktérů“ Odborné zprávy o postupu prací a dosažených 

výsledcích projektu za rok 2020) 

Mediální analýza veřejněpolitického problému. Je vhodným nástrojem pro hledání mediálně 

činných aktérů, kteří se věnují vybranému veřejněpolitickému problému. Její výsledky lze 

využít i pro zacílení kolokvia či konsensuální konference, obecně pak pro moderované diskuse, 

které mají sloužit k hledání společného řešení. (Podrobně v Příloze 6 „Mediální analýza veřejně 

politického problému“ Odborné zprávy o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za 

rok 2020) 

Kolokvium. Uplatňuje se v procesu identifikace konkrétní rozhodovací úlohy. Jeho hlavním 

cílem je zvýšit pravděpodobnost dosažení konsenzu na možnostech a způsobech jejího řešení, 

a to formou intenzivní a soustředěné komunikace s předem definovaným cílem zúčastněných 

aktérů. Může navazovat na výsledky uplatnění předchozích metodických postupů 

usnadňujících cestu k tomuto cíli. Zároveň může být přípravou k realizaci konsensuální 

konference.  

Kolokvium je možné a vhodné uplatnit, pokud existuje: 

a. formalizovaná nebo neformální síť aktérů angažujících se v dané problematice se 

zkušeností vzájemné komunikace a spolupráce; 

b. organizační centrum, disponující dostatečnými kapacitami a zdroji pro moderaci celého 

procesu přípravy, realizace a následného uplatnění výsledků této metody.  
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Metoda kolokvia umožňuje ještě výraznější vstup nových i dřívějších aktérů do postupu řešení. 

(Podrobně v Příloze 4 „Kolokvium – manuál“ Odborné zprávy o postupu prací a dosažených 

výsledcích projektu za rok 2020) 

Výběr a uplatnění těchto, případně i dalších metod v procesu přípravy konsensuální 

konference závisí na povaze řešené rozsáhlé rozhodovací úlohy a zkušenostech řešitelského 

týmu. Naše zkušenost s řešením návratu lidí bez domova do bydlení prostřednictvím uplatnění 

této metody vedla k jejich uplatnění způsobem, který charakterizuje následující schéma. Je 

ovšem možné předpokládat, a je to i pravděpodobné, že v aplikacích na řešení jiných úloh 

bude výběr podpůrných metod strukturován jinak než v našem případě. 

 

Zdroje 

Prudký, L. (2015). Metodika učení se dobrým hodnotám prostřednictvím rozhodování ve veřejném prostoru.   

 

Příloha: Schéma průběhu řešení rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě s vyústěním 

do realizace konsensuální konference 

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Metodika_uceni_se_dobrym_hodnotam_prostrednictvim_rozhodovani_ve_verejnem_prostoru.pdf/71719533-de30-5bc6-8538-c0a5929e1121
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6 JAK JSME METODU KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE APLIKOVALI 

NA DANOU PROBLEMATIKU 

Libor Prudký 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Problematika návratu lidí bez domova do bydlení je rozsáhlá, složitá a v našich podmínkách 

dosud relativně málo zpracovaná. Navíc zasahuje do mnoha oblastí a úrovní řízení a veřejné 

politiky a patří k tématům, jejichž řešení nejsou v současné praxi veřejné politiky v ČR chápána 

jako aktuální, a tudíž vyžadující řešení. Svým charakterem a dosahem jde zároveň o 

problematiku, jejíž řešení vyžaduje komplexní přístup. Dílčí řešení se dosud ukázala jako 

neefektivní. 

Z těchto skutečností mj. vyplývá, že od počátku práce na projektu bylo nezbytné: 

- počítat s potřebou mnoha metodických postupů pro řešení, 

- vycházet z dosavadních domácích a zahraničních zkušeností s řešením podobných úloh, 

- soustavně ověřovat možnosti a omezení různých postupů řešení, 

- vytvořit mechanismy kritického posuzování užívaných metod, 

- hledat nejvhodnější vztahy a případně propojovat užívané metodické postupy řešení. 

To samozřejmě vyžadovalo, aby jak řešitelský tým, tak jeho spolupracující týmy, instituce a 

jednotlivci pochopili místo, obsah a cíle používaných metodických postupů při řešení, což bylo 

možné pouze při dodržování první metodické zásady řešení, totiž soustavné komunikace 

všech aktérů na řešení zúčastněných o obsahu a porozumění užívaných metod řešení. 

Stejnou váhu mělo také promyšlené vedení řešitelského týmu. I pro ně byla nutná diskuse a 

otevřená kritická spolupráce, jakož i čerpání z dostupných zdrojů domácích i zahraničních. 

A také samotné vymezení předmětu a jeho operacionální podoba. 

Z již uvedeného vyplývá, že bylo nezbytné hledat a ověřovat možnosti postupů řešení, které 

nejsou u nás dosud obvyklé. 

První krok představovala diskuse o specifikaci obsahu projektu – z obecně vymezeného 

tématu řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě nalézt takovou specifikaci, 

která by obecně tématu odpovídala, avšak měla konkrétnější podobu. 

Mezi diskutovanými tématy (důchodová reforma v ČR, možnosti a zábrany v užití eutanazie 

v ČR, řešení návratu do bydlení lidí bez domova) nakonec z řady důvodů zvítězilo třetí téma 

aplikace rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě. Argumenty pro toto řešení spočívaly 

jednak ve složení řešitelského týmu a jednak v síti vztahů vůči řadě dalších řešitelů, 
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dlouholetých aktivitách v dané oblasti i přibývající mezinárodní zkušenosti s jejím řešením. 

Výhodou také bylo stále rostoucí věcné i metodické zázemí pro takové řešení. 

Vstupní metodou pro řešení bylo využití dosavadních empirických výzkumů. Nejvýznamnější 

mezi nimi byly výzkumy Platformy sociálního bydlení, výzkumy organizované v Ostravě, 

výzkum VUPSV v Praze, výzkumy v Plzni a zvláště analýzy z řady měst a obcí začleněných do 

projektu „Sociální bydlení v obcích“, který vedl tým MPSV. Tyto výzkumy mají význam nejen 

jako zdroj poznatků o praxi, ale také o metodice postupu řešení, především o první a zásadní 

etapě řešení – o depistáži problematiky v dané obci či regionu. 

Druhou velkou oblastí analýz byly nejrůznější studie, koncepce či programy věnované 

bezdomovectví v ČR i v několika dalších zemích. Především „Koncepce prevence a řešení 

problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ a na ně navazující podklady pro koncepci 

další práce v této oblasti po roce 2021. (Vždy jako jeden z výsledků práce MPSV.) Důležitým 

podkladem také byl návrh Zákona o sociálním bydlení (MPSV z roku 2014), sice přijatý vládou, 

avšak posléze zamítnutý premiérem. Dalším podkladem byl materiál MMR o nabídce pro obce 

na výstavbu a rekonstrukce dostupných bytů, který ale v praxi neuspěl – i pro svou 

administrativní náročnost a krátký čas na přípravu projektů, jakož i zcela nedostačující 

prostředky na naplnění takového počtu z nich, který by skutečně pomohl v návratu do bydlení. 

Zásadní význam mohou mít mnohé zahraniční návrhy a realizace – od dlouhodobé podpory 

povinnosti investorů bytové výstavby zachovat určené procento nových bytů jako sociální byty 

v nejrůznějších zemích (nejblíže ve spolkové zemi Vídeň v Rakousku, která je uplatňována už 

od konce 2. světové války) až po bohatý rozvoj metodických a legislativních postupů na 

podporu housing first např. na Britských ostrovech, v USA atd. 

Pro specifikaci předmětu řešení bylo zásadní využití mezinárodního vymezení bezdomovectví 

(ETHOS) jako východiska pro ohraničení pojetí projektu. V rámci tohoto projektu nebylo totiž 

možné využít všechny stupně tohoto vymezení (přijatého mimochodem českou vládou), 

protože to by zásadně přesahovalo možnosti tohoto projektu. Soustředili jsme se na 1., 2. a 

část 3. stupně vymezení bezdomovectví podle ETHOS, které zahrnují krajní podobu tohoto 

sociálního problému, totiž existenci bez vlastní či pronajaté střechy nad hlavou v bytě pro 

samostatné bydlení domácnosti. Vymezení těchto kategorií viz následující tabulka. 

 

Tabulka 4 Pojetí lidí bez domova v rámci tohoto projektu podle mezinárodní kategorizace FEANTSA 

Koncepční kategorie Fyzická doména Právní doména Sociální doména 

1. Bez střechy Žádné obydlí (střecha) Žádný právní nárok na 

užívání prostoru 

Žádný soukromý a 

bezpečný osobní prostor 

pro sociální vazby 

2. Bez domova Místo k bydlení vhodné k 

obývání 

Žádný právní nárok na 

užívání prostoru 

Žádný soukromý a 

bezpečný osobní prostor 

pro sociální vazby 
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3. Nejisté a nevyhovující 

bydlení 

Má místo k bydlení Žádná jistota užívacího 

práva 

Má prostor pro sociální 

vztahy 

4. Nevyhovující bydlení 

– sociální izolace 

v legálně obývaném 

obydlí 

Nevyhovující bydlení 

(nezpůsobilé k obývání) 

Má právní nárok a/nebo 

jistotu užívacího práva 

Žádný soukromý a 

bezpečný osobní prostor 

pro sociální vazby 

5. Nevyhovující bydlení 

(jisté užívací právo) 

Nevyhovující bydlení 

(nezpůsobilé k obývání) 

Má právní nárok a/nebo 

jistotu užívacího práva 

Má prostor pro sociální 

vztahy 

6. Nejisté bydlení 

(vhodné k obývání) 

Má místo k bydlení Žádná jistota užívacího 

práva, ztráta vlastnictví 

Má prostor pro sociální 

vztahy 

7. Sociální izolace v 

kontextu jistého a 

vhodného bydlení 

Má místo k bydlení Má právní nárok a/nebo 

jistotu užívacího práva 

Žádný soukromý a 

bezpečný osobní prostor 

pro sociální vazby 

Zdroj: (Edgar, Meert, 2005) 

 

Zásadní význam pro celé řešení mělo využití metody tvorby a užití vztahového rámce jako 

zásadního metodického přístupu k řešení projektem dané problematiky. Tento přístup totiž 

jako jeden z mála umožňuje zachování celostního přístupu k řešení složitých rozhodovacích 

procesů při kombinaci různých druhů získávání a ověřování empirických poznatků a 

spolupráce odborníků na řešení. Může současně sloužit jako srozumitelný zdroj pro 

komunikaci uvnitř i vně řešitelského kolektivu. (Specifikace této metody je součástí metody 

certifikované MPSV v roce 2015 pod názvem „Metodika učení se dobrým hodnotám 

prostřednictvím rozhodování ve veřejném prostoru“.) Přístup skrze tvorbu a užití vztahového 

rámce také umožňuje operacionalizaci předmětu zkoumání.  

Pro tvorbu vztahového rámce a práce s ním jsou nezbytné následující kroky, které jsme 

realizovali v rámci řešení našeho projektu v letech 2018–2020: 

 Nalezení a vytvoření souboru indikací, jimiž lze daný předmět popsat. K tomu sloužila řada 

postupů. V tomto projektu to bylo:  

- Teoretická a metodologická východiska. 2018. Vstupní podkladová studie.  

- Příprava, realizace a vyhodnocení expertního šetření, uskutečněné v roce 2018, 

s přesahem vyhodnocení do počátku roku 2019.  

 Příprava, realizace a vyhodnocení čtyř focus groups, členěných podle struktury účastníků 

v Praze na zástupce institucionálních přístupů a přístupů opřených o aktivity „zdola“ 

(především neziskových organizací a obcí), dále místně v Brně a Ostravě. Dopracovány 

výsledky v roce 2020. 

 Druhý a další kroky naplnění metodiky tvorby vztahového rámce: 

- Jde o práci s výsledky prvního kroku, a to ve druhém kroku o hledání a nalezení 

věcných hledisek rozdělení indikátorů do obsahově blízkých oblastí, konkrétně na 

oblasti podle obsahu členění. 
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- Ve třetím kroku pak podle míry agregace v rámci indikátoru (zahrnuje jednu, dvě či 

ještě více skutečností – jde o jasně definovaný jeden atribut řešení nebo o agregát 

několika atributů řešení). 

- Čtvrtý krok člení získané indikátory pod míry priority řešení (podle vyjádření expertů 

a dalších zdrojů). Člení je do tří skupin: na prioritní, druhotné a konečně ty, které lze 

řešit později či obecně odložit).  

- Další kroky jsou redukcí indikátorů. Pátý krok redukuje indikátory podle míry 

dostupnosti dat o jejich podobě (dostupné bez problémů, s problémy, nedostupné) a 

konečně šestý krok redukuje indikátory podle toho, zda je v silách řešitelského týmu 

zpracovat je pro potřeby dalšího řešení (zvládnutelné, zvládnutelné s obtížemi, 

nezvládnutelné). Touto redukcí dochází k vymezení předmětu zkoumání v rámci 

daného projektu. V tomto projektu jsme se tímto postupem dostali od původních 232 

indikací k okamžitě použitelným přibližně 45 indikacím nejvýznamnějším a nejdříve 

řešitelným v daném čase. Projekt však dále pracoval s celkem indikací, protože široký 

tým spoluřešitelů by mohl pracovat s redukcí pouze tehdy, pokud by podobné 

vztahové rámce vytvořil z hlediska vlastního vidění problematiky a možností pro její 

řešení v podmínkách, v nichž pracují či vidí zkoumanou problematiku. 

Další kroky řešení 

Pro řešení bylo nezbytné uskutečnit další kroky, jejichž naplňování bylo v některých případech 

součástí řešení po celou dobu trvání projektu. V obecné rovině jsme je charakterizovali už 

v předcházející kapitole. 

Konkrétně šlo o institucionální analýzu dané problematiky (její začlenění do pravidel veřejné 

a sociální politiky řízení společnosti) a o reflexi dané problematiky v médiích ČR čili o její 

mediální analýzu. 

Do celkového řešení vstoupila rušivým způsobem pandemie covidu-19. Ta mj. vedla k 

nezbytným změnám v harmonogramu řešení, včetně změn v podobě nepoměru mezi 

předpoklady projektu a možnostmi jejich naplnění.   

Museli jsme především závěrečné kroky řešení přesunout z podoby původně očekávaných 

osobních setkání dílčích i komplexních týmů na setkávání internetové. To s sebou neslo i 

změnu požadavků na přípravu posledních kroků řešení a na jejich provedení. Tým musel být 

rozšířen o odborníky na internetovou týmovou spolupráci, naštěstí nebylo nezbytné rozšířit 

vybavení pracovníků týmu. Podobně bylo možné počítat s tím, že kooperanti byli dostatečně 

technicky vybaveni pro internetovou komunikaci. Další kroky řešení se tak téměř výhradně 

opíraly o komunikaci zprostředkovanou internetem. 

Týkalo se to v první řadě školení nezbytného pro přípravu konsensuální konference. Tato 

školení byla nezbytná především proto, že v našich podmínkách představuje konsensuální 

konference stále ještě málo známý nástroj. A nejde přitom o nástroj, který lze bez přípravy 

užívat, aniž by tak došlo k ohrožení jeho efektivního užití. 
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Celkem proběhla tři kola školení – od členů poroty až po účastníky konsensuální konference 

před jejím konáním – a také jedno kolo školení po uskutečnění a vyhodnocení konference. 

Výsledky školení výrazně napomohly uskutečnění konsensuální konference: usnadnily 

porozumění metodickému postupu i výkladu jejích výsledků, zacílenému nejen na přímé 

poskytovatele služeb, ale i na jejich organizátory, úředníky, politiky a novináře. 

Zároveň byly využity další postupy týmové práce, které měly pro výsledky celého projektu 

zásadní význam. 

Konkrétně šlo o přípravu a realizaci kolokvia, hlavně pak o finální podoby analýzy spojené 

s přípravou a realizací konsensuální konference na téma překážek v možnostech návratu lidí 

bez domova do bydlení v ČR. 

Příprava, realizace a zpracování výsledků kolokvia na téma překážek při řešení návratu lidí 

bez domova do bydlení 

Kolokvium představuje formu týmové práce odborných či vědeckých pracovníků při analýze a 

řešení složitých rozhodovacích problémů. Je pro něj charakteristická diskuse nad dílčími 

výsledky řešení, která je zcela otevřená a vstřícná ve směru dosažení pokud možno zásadního 

pohledu na řešenou problematiku. Uplatňuje se v procesu identifikace konkrétního veřejně 

politického problému. Jeho hlavním cílem je zvýšit pravděpodobnost dosažení konsensu na 

možnostech a způsobech jeho řešení, a to formou intenzivní a soustředěné komunikace 

s předem definovaným cílem zúčastněných aktérů. V tomto projektu se kolokvium uskutečnilo 

v roce 2019, a to už v návaznosti na výsledky prvních focus groups. Jeho smyslem je nadále 

rozšiřovat počty účastníků řešení, a tudíž i rozšiřovat nahlížení na možnosti řešení. Výsledky 

kolokvia sloužily jako jeden z dalších podkladů pro přípravu konsensuální konference. I během 

práce na přípravě, realizaci a vyhodnocení kolokvia se znovu potvrdilo množství různých 

přístupů řešení a námětů, které se vztahují ke zkoumání a řešení návratů lidí bez domova do 

bydlení.  

Konsensuální konference  

V návaznosti na předešlou kapitolu 5, která se touto metodou zabývá v obecné rovině, zde 

shrneme podrobněji naše zkušenosti s její aplikací při hledání konsensuálního řešení návratu 

lidí bez domova do bydlení.  

Jde o etapu završující proces zpracování, tedy po obsáhlém vymezení problematiky a jejích 

nositelů, aktérů a také indikací, které pro ně přicházejí v úvahu. Při řešení tohoto projektu 

šlo o následující hlavní kroky: studium literatury včetně dosavadních výzkumů, dotazníkové 

expertní šetření, navazující focus groups a zpracování jejich výsledků na základě metody 

opřené o vyhodnocení vztahových rámců, dále navazující kolokvium posuzující míru úplnosti, 

celistvosti a možnosti celostního řešení.  Teprve po těchto krocích a jejich zpracování jsme 

přistoupili k přípravě konsensuální konference. 

- Do celého řešení – tedy včetně konsensuální konference – jsou od počátku zapojeni 

samotní řešitelé projektu, dále experti z nejrůznějších oblastí a úrovní vztahujících se 
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k řešení dané problematiky a jejich aktivní vstupy do postupu řešení, a konečně i širší 

veřejnost, která se ovšem danou problematikou z různých hledisek zabývá. Poslední slovo 

pak má porota – skupinka obecně vážených a respektovaných osobností, jež se přímo 

řešením dané problematiky nezabývají, avšak mají s danou problematikou vlastní 

zkušenost jako s tematikou, která do jejich profesního zaměření a působení určitým 

způsoben vstupuje.  

- Samotná konsensuální konference je dlouhodobě připravována, především v tom smyslu, 

že aktivní expertní vyjádření jsou k jednotlivým dílčím tématům vypracována před 

konáním konsensuální konference a výsledky jsou před konáním konference k dispozici 

všem jejím účastníkům, včetně členů poroty. V tomto projektu plnily tuto roli především 

odborné studie aktivních účastníků přípravy a realizace konsensuální konference. 

- Samotný průběh je pak přísně řízen tak, aby došlo k rovnocenné prezentaci všech 

získaných analýz a aby členové poroty mohli vznést své dotazy, a teprve po nich následuje 

diskuse dalších účastníků. Účastnící mohou samozřejmě podávat i písemné dotazy a reakce 

na základě jim zaslaných studií. 

- Mezi účastníky jsou i novináři, úředníci a politici. Jejich role spočívá jednak v kritickém 

náhledu na jednání, především však v co nejúplnějším a nejpřesnějším prezentování 

průběhu jednání a výsledků veřejnosti. Jedním z podstatných cílů konsensuální konference 

je totiž obvykle snaha o pozměnění vidění dané problematiky veřejností, médií, úředníky i 

politiky. (To je v případě návratu lidí bez domova do bydlení aspekt, který má zásadní 

význam.) 

- Důležitou funkcí konsensuální konference je další rozšíření spoluřešitelů a obecně 

množství aktivních aktérů, tedy i další cesty vstupu řešené problematiky do veřejného 

prostoru. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci obdrží souhrn podkladů a výsledků 

konsensuální konference, jde o další krok k větší spoluúčasti veřejnosti na řešení daného 

problému. 

- Po ukončení jednání konsensuální konference porota posoudí, vyhodnotí a zpracuje 

nezávislá stanoviska, ke kterým konference dospěla – to je základ pro další práci, který je 

ovšem dán konsensem odborníků i zástupců veřejnosti o nejvhodnějších postupech řešení 

dané problematiky.  

- Proto jsou výsledky práce poroty a celé konsensuální konference veřejně prezentovány a 

předány mj. všem médiím i všem zástupcům politiky na úrovni centra, krajů i obcí. 

Výsledky konsensuální konference je možné chápat jako završení analýz a námětů na řešení, 

které ovšem bez projevů v aplikaci v praxi veřejné správy ztrácejí na významu. Jako u většiny 

podobných složitých rozhodovacích procesů ve veřejné politice je podstatné nalezení 

společné řeči a ochoty a snahy k porozumění mezi aktéry, včetně promítnutí do 

institucionálních postupů. A k tomu slouží jako jeden z neopominutelných nástrojů 

konsensuální konference. 

Autoři považovali za nezbytné, aby s výsledky jednání poroty byla zveřejněna také výzva 

politikům této země o potřebě jejich podpory v procesu řešení návratu lidí bez domova do 
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bydlení v naší zemi. Plné znění výroku poroty i výzvy politikům proto zveřejňujeme i v podobě 

samotného závěru této publikace. 

 

Zdroje 

B. Edgar, H. Meert, (2005). Fourth Review of Statistics on Homelessness in Europe, The ETHOS Definition of 

Homelessness, FEANTSA. 

Prudký, L. (2015). Metodika učení se dobrým hodnotám prostřednictvím rozhodování ve veřejném prostoru.  
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Úvod 

Možnost mít kde bydlet, kam složit hlavu, mít svůj domov – to je nejen právo dané 

mezinárodními smlouvami, ale především nejhlubší lidská potřeba, jejíž uspokojení je 

základním předpokladem pro naplnění dalších potřeb a společenských rolí. Bezdomovství je 

nedůstojným jevem evropské společnosti 21. století. Možnost bydlet nelze podmiňovat 

zásluhami, je třeba ji chápat jako životní potřebu. Nezbytným předpokladem úspěšného řešení 

tohoto tíživého jevu je uznání těchto základních východisek, vůle ho řešit a poctivé hledání 

širšího společenského a politického konsensu, který není limitován parlamentní většinou a 

čtyřmi lety volebního období. Konkrétní představy o řešení se pak mohou různit.  

Problematika bezdomovství je široká a komplexní a bez přiměřených kvantitativních 

i kvalitativních poznatků i obtížně uchopitelná.  

Zásadním problémem je skutečnost, že téma bezdomovství a jeho řešení, resp. ukončování, 

leží obecně na okraji zájmu jak politické reprezentace, tak veřejné správy i většinové 

společnosti. Často nejde jen o nezájem, jednostranné a stereotypní prezentace bezdomovství, 

ale i o neochotu velké části politické reprezentace se na různých úrovních řešením 

bezdomovství zabývat. Překážky, jako je nedostupnost bydlení či diskriminace na trhu 

s bydlením, jsou spíše důsledkem těchto postojů. Téma samo o sobě nese stigma, které do 

velké míry podporují sdělovací prostředky. 
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Nepochybně existují i vážné překážky na straně lidí bez domova – patří mezi ně chudoba a 

zadluženost, špatný zdravotní stav včetně duševních onemocnění, nedůvěra ve vymahatelnost 

práva, opakovaná zkušenost s nevstřícným přístupem institucí bez možnosti se k pomoci 

vyjadřovat, bez respektu k jejich potřebám a rezignace označovaná jako naučená bezmocnost. 

Rezignace na řešení bezdomovství se však netýká jen samotných lidí bez domova, ale také 

veřejné správy jako celku. 

Nedostatek pozornosti problému bezdomovství 

Pozornost věnovaná problému bezdomovství politickými subjekty a orgány veřejné správy je 

nízká, i když na úrovni obcí existuje řada snah o řešení. Převážná většina české veřejnosti 

přitom považuje zavedení systému sociálního bydlení za potřebné. Přetrvává však nadále 

neujasněná politika státu, chybějící legislativní rámec, nevyjasněné kompetence a 

nedostatečná finanční podpora pro řešení problému. V minulých letech byl sice navržen 

poměrně rozsáhlý koncepční materiál „Koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020“ (MPSV, 2013), k jeho realizaci však nedošlo, přestože 

programové prohlášení vlády takové kroky slíbilo. Rovněž z „Koncepce sociálního bydlení 

České republiky 2015–2025“, která měla vymezovat směr budování systému sociálního 

bydlení, byla naplněna pouze menší část opatření. Ačkoliv deklarativně Česká republika i 

v tomto dokumentu uznává bydlení jako základní lidskou potřebu a přiznává právo na bydlení 

i v obecných právních předpisech, prosazování tohoto práva konkrétními kroky zajišťuje jen v 

malé míře. V praxi se naopak prosazují v oblasti bydlení především tržní principy. V posledním 

desetiletí situaci komplikuje i celosvětový vývoj spočívající v tzv. financializaci bydlení. Jde o 

procesy, kdy se nákup bytů ve velkém stává především investiční komoditou a až druhotně je 

zohledněno, že byty mají především uspokojovat potřebu bydlení. 

Návrh řešení 

Základním předpokladem úspěchu při ukončování bezdomovství je dosažení politického 

konsensu. Klíčoví aktéři musejí být schopni rozvinout závazný společný rámec pro vytváření 

lokálních i národních politik vycházejících z informovaných rozhodnutí vedených snahou o 

řešení bytové nouze na všech úrovních. Ze strany občanské a odborné veřejnosti, politických 

aktérů, měst a obcí zainteresovaných na řešení problému je potřeba věnovat pozornost 

edukaci široké veřejnosti, politické reprezentace nevyjímaje. Žádoucí je dlouhodobá cílená 

osvětová kampaň na podporu ukončování bezdomovství, spojená se zvyšováním povědomí o 

jeho strukturálních příčinách a možných řešeních. Je potřeba odstranit mediální stigma 

sociálního bydlení. Součástí práce s veřejným míněním by měla být relativizace zásluhových 

principů a zvyšování citlivosti k rozdílům mezi individuálním a institucionálním selháváním. 

Absence přístupu založeného na komplexním poznání bezdomovství  

Poznatky o bezdomovství jsou nedostatečné a nakládá se s nimi účelově. Jedna z příčin 

dlouhodobé stagnace v řešení bezdomovství spočívá v nedostatku relevantních informací o 

charakteru životních situací v různých podobách bytové nouze a absence bydlení, o cílových 

skupinách, jejich zdravotním (fyzickém, psychickém, mentálním a smyslovém) stavu, resp. 
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zdravotním postižení. Současně ani data, která dostupná jsou, nepředstavují v politických 

diskusích určující vodítko pro rozhodování. 

Evropská observatoř bezdomovství vytvořila již v roce 2007 typologii ETHOS, která zahrnuje 

celou šíři životních situací osob a domácností spojených s bezdomovstvím od stavu bez 

střechy, bez bydlení až po nejisté a nevyhovující bydlení. Údaje zjišťované různými průzkumy 

v ČR však zachycují jen část osob bez domova a osob ohrožených bezdomovectvím. Při využití 

více zdrojů informací a s přihlédnutím k definici bezdomovectví ETHOS, která zachycuje širší 

okruh situací bezdomovectví, se ukazuje, že jde řádově spíše o statisíce než desetitisíce osob 

a že jejich počty narůstají. Pokus o kvantifikaci bytové nouze na národní úrovni v roce 2019 

selhal při nekompletní realizaci zadání rozděleného na několik studií podle kategorií typologie 

bytové nouze ETHOS. Aniž by dodavatelé jednoznačně vysvětlili redukci problematiky bytové 

nouze a identifikovali nejisté a nevyhovující bydlení jako další (nesečtené) kategorie, 

prezentují se i v sekundárních zdrojích jejich výstupy jako skutečné hodnoty bytové nouze. K 

dokončení výzkumu, který měl pokrývat bytovou nouzi v plné šíři podle typologie ETHOS, 

dodnes nedošlo a přes připomínky části odborné veřejnosti Česká republika nedisponuje 

informacemi o skutečném počtu lidí bez domova na svém území. Zkreslené hodnoty 

prezentované jako kvantitativní vyjádření bytové nouze v ČR bohužel převzaly národní i 

mezinárodní autority, jako je evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez 

domova FEANTSA. To prakticky vede k podhodnocení rozměru bezdomovství v České 

republice. 

V souhrnu to znamená nedostatek analytických výstupů, nedostupnost relevantních údajů a 

nedostatečnou práci s nimi. Na to navazuje problém neznalosti problematiky na straně 

různých aktérů v oblasti bydlení a účelové zkreslování informací. Stále znovu a znovu se 

vynořuje diskurs „zneužívání systému“ a redukce tématu na otázky bezpečnostních rizik. 

Problematika se tak záměrně zjednodušuje.  

Návrh řešení 

Komplexní poznání bezdomovství musí kvalitativně i kvantitativně obsáhnout celý rozměr 

nouze spojené s bydlením, včetně nevyhovujícího a nejistého bydlení. Je vhodné vytvořit 

odborné institucionální informační zázemí v podobě centra pro otázky bydlení, jehož úkolem 

by bylo shromažďovat a analyzovat komplexní data, vyhledávat příklady dobré praxe a 

přinášet zahraniční zkušenosti. Centrum by se zaměřovalo také na aplikovaný výzkum, 

udržovalo kontinuitu vědomostí a znalostí problematiky. Mohlo by být hlavním zdrojem 

informací o situaci v oblasti bydlení. Podílelo by se na formulaci návrhů politik bydlení na všech 

úrovních. Lidé, kteří v oblasti bydlení rozhodují, by měli mít možnost se na toto centrum 

obrátit pro kvalitní analytické podklady. Nemusí se jednat o zřízení nové instituce, možné je 

využití již existujících odborných struktur. 
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Roztříštěnost agendy a odpovědnosti 

Bezdomovství svým mnohorozměrným charakterem zasahuje do několika různých oblastí 

působnosti veřejné správy – vedle sociální problematiky jde především o bydlení a zdraví, ale 

zasahuje i do pravomoci spravedlnosti, školství, financí, do působnosti krajů a obcí.  

Problémem komplexního řešení jsou uměle vytvořené bariéry v roztříštěnosti agendy a 

odpovědnosti na centrální úrovni mezi resorty a také mezi centrální úrovní státní správy na 

jedné straně a kraji a obcemi na straně druhé. V posledních letech byla gestorem problematiky 

postupně dvě ministerstva (MPSV a MMR) se zásadními ideovými rozdíly ve východiscích. 

Neexistuje horizontální konsensus na úrovni ministerstev, ale ani konsensus vertikální, tedy 

shoda mezi centrem a obcemi, na něž pak tíže problému bezdomovectví dopadá. Subsidiárně 

se do řešení zapojují nevládní občanské subjekty, církve i občané.  

Stručně řečeno: Absentuje jedno místo nadané vůlí, odhodláním a pravomocemi, které by 

agendu ukončování bezdomovství koordinovalo.  

Návrh řešení 

Možnou odpovědí na tuto roztříštěnost je zřízení funkce koordinátora bydlení, případně 

vládního zmocněnce pro bydlení při vládě České republiky. Tento orgán by propojoval agendy 

dotčených resortů, stejně jako agendy na národní, regionální i lokální úrovni. Byl by jednotným 

místem pro komunikaci agendy a styk s odbornou i laickou veřejností. Je však nutné vymezit 

přesně předmět působnosti tohoto orgánu a svěřit mu odpovídající pravomoci.  

Roztříštěnost přístupů a absence koordinace resortů a úrovní veřejné správy představuje 

v České republice obecnější problém a je proto potřebné věnovat mu zvláštní pozornost. Je 

nutné na centrální úrovni zvládnout prolínání dalších strategií, koncepcí a politik, věcně 

souvisejících (kromě podpory bydlení k nim patří například prevence chudoby a sociálního 

vyloučení, propojení zdravotní politiky, sociálních a dalších návazných služeb, financování 

sociálních služeb, prevence závislostí, koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání). Koordinaci 

takových komplexnějších strategií by mohl zajišťovat orgán pověřený obecnějším mandátem, 

například Sociální rada vlády ČR.   

Pro dosažení úspěchu v prevenci a řešení bezdomovství je však nutno dosáhnout co nejdříve 

konsensu při formulování strategií a politik, a tento konsensus je třeba rozvíjet na státní, 

krajské i obecní úrovni. Lidé bez domova a lidé se zkušeností při tom nemají být z tvorby a 

implementace těchto politik vynecháváni. Výsledkem konsensu musí být vytvoření příznivého 

legislativního prostředí pro upřednostnění sociálního bydlení. 

Absence legislativního ukotvení  

Dlouhodobě se vede bezcílná debata o povaze a definici cílové skupiny pro oblast podpory 

v bydlení. Prolínají se protichůdné názory, zda se zaměřit více nebo dříve na sociální bydlení 

pro skupiny v akutní krizi, nebo na dostupné bydlení pro širší skupiny společnosti, které jsou 

ohroženy ztrátou kvalitního bydlení nebo je nemohou získat. Složitost a šíře této diskuse 
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zahrnuje řadu témat a bez dohody na prioritách se cesta k řešením uzavírá a vede k rezignaci 

na řešení.  

Chybí zákonné vymezení pojmu, předmětu a podstaty „sociálního bydlení“ a stejně tak 

vymezení pojmu, předmětu a podstaty „dostupného bydlení“. Absence konsensu na těchto 

základních pojmech je překážkou na cestě k vytvoření a formulaci strategie bydlení obyvatel 

České republiky, respektive k přijetí příslušných zákonů.  

Podobně se střetávají názory na prioritu „buď – anebo“: buď zavést sociální, nebo naopak 

dostupné bydlení, buď pouze housing first (nejprve bydlení podle objektivní potřebnosti 

domácnosti bez ztěžování přístupu dalšími podmínkami), anebo jen housing ready (forma 

prostupného bydlení), buď podporovat lidi bez domova, nebo lidi přímo ohrožené ztrátou 

bydlení či nemožností je získat – především seniory, mladé rodiny, osamělé matky atd. 

Posuzování zásluhovosti pro získání bytu, zvyšování prahů nepřiměřenými podmínkami či 

rozhodování orientované pouze na rizika představují ve snahách o legislativní úpravu 

problematická vodítka.  

Návrh řešení 

Dlouhodobé přešlapování kolem ukončování bezdomovství ukazuje, že je pro Českou 

republiku nutné legislativní ukotvení jak sociálního, tak dostupného bydlení. Je však účelné 

jejich vzájemné rozlišení a odlišení, protože každá z těchto forem bydlení je určena pro jiné 

skupiny obyvatel a každá vyžaduje jiné parametry jak samotného bydlení, tak další 

doprovodné služby. Zároveň je potřeba zohlednit fakt, že dlouhodobě neřešená dostupnost 

bydlení se postupně promítá do rostoucích potřeb sociálního bydlení. 

Je nutno akceptovat, že situace domácností a jednotlivců v oblasti bydlení jsou velmi různé a 

odlišné. Podle toho je nutno volit strategie a postupy řešení těchto situací. Dostupné bydlení 

a sociální bydlení spolu koexistují, ovšem každá oblast má své specifické institucionální 

uspořádání, specifické strategie a také postupy řešení.  

Řešením jsou diferencované strategie a postupy jak pro dostupné, tak pro sociální bydlení. 

Příkladem je fakt, že problematika cenově dostupného bydlení (nabídka dostatku bytů za 

rozumné ceny) je organizována a řešena především na státní úrovni, zatímco problematika 

sociálního bydlení jako řešení naléhavé bytové nouze především na úrovni obcí.  

Je také nezbytné uznat, že ani sociální bydlení není určeno homogenní cílové skupině a má 

umožňovat spíše určitou paletu možností než univerzální doprovodnou podporu. Ne každá 

domácnost v sociálním bytě potřebuje využít sociální práci, ale pro potřebnou většinu musí 

být taková pomoc dostupná. Stejně tak dostupné bydlení nemusí být vázáno na sociální práci 

a sociální dávky. Toto rozlišení je potřeba zahrnout do relevantních dokumentů a politické a 

správní praxe.  

Pro ukončování bezdomovství jsou legitimní oba modely, housing first i housing ready, je 

vhodné je volit podle konkrétní situace jednotlivce nebo domácnosti. V daném místě a čase 
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může významně převažovat vhodnost jedné z nich, nicméně v obecné rovině se jejich 

koexistence nevylučuje.  

Je tedy nutné legislativně upravit nejméně tři oblasti: a) podmínky výstavby a provozování 

neziskového bydlení, aniž by se současně vydávala za úpravu sociálního bydlení, b) samotné 

sociální bydlení, c) dostupné bydlení. Pro ukončování bezdomovství je přitom zásadní forma 

sociálního bydlení. 

Chudoba a zadlužení 

Bezdomovství je často spojeno s chudobou, materiálním nedostatkem, zadlužeností, 

exekucemi. K tomu se mnohdy přidružuje zdravotní postižení a chronické onemocnění, u lidí 

přežívajících dlouhodobě bez domova chybí přirozené sociální vazby a to brání v mnoha 

případech řešení nepříznivé sociální situace spojené s absencí bydlení. Zadluženost je při 

řešení přístupu k bydlení často nepřekonatelnou překážkou. 

Chudoba lidí bez domova významně ztěžuje dostupnost sociálních, zdravotních a dalších 

veřejných služeb. Už malý výpadek příjmů na straně člověka (nejen) bez domova může 

znamenat pád do prakticky neřešitelné situace. Poskytování jednorázových okamžitých dávek 

pomoci za účelem udržení bydlení je přitom závislé na subjektivním posouzení, na 

odpovědnosti nebo benevolenci konkrétních pracovníků úřadu práce. Jejich rozhodování 

v této oblasti se primárně (metodicky) neorientuje na ukončování bezdomovství či prevenci 

ztráty bydlení a je málo předvídatelné. Chybí propojení zdravotní a sociální problematiky 

v hodnocení domácností a jedinců v situaci krize bydlení.  

Šanci na udržení bydlení, resp. na návrat do bydlení významně snižuje zadlužení a vysoké nebo 

násobné exekuce osob a domácností. Člověk s vysokými exekucemi, stejně jako člověk, jehož 

dluhy převyšují jeho majetek, resp. očekávané budoucí příjmy, se často uchyluje do šedé zóny 

nelegální práce a orientuje se na přežití, aniž by dluhy splácel. Přitom může zatěžovat veřejné 

finance ve zdravotnictví, sociálních službách, případně i věznicích. 

Návrh řešení 

Politiky ukončování bezdomovství nesmí vytvářet nepřekonatelné překážky pro udržení 

bydlení či návrat do bydlení. Je třeba odstranit kontraproduktivní podmínku pro poskytnutí 

jednorázových okamžitých dávek pomoci (MOP) za účelem udržení bydlení, a to registraci 

žadatele jako uchazeče o práci na úřadě práce. Tímto opatřením by se rozšířil okruh žadatelů 

s nárokem na poskytnutí této podpory (například důchodců). Součástí řešení by měla být 

formulace standardu v oblasti poskytování jednorázových okamžitých dávek zacílená na 

udržení bydlení. Mimořádná okamžitá pomoc je jedním z možných nástrojů, vznikat mohou 

i jiné. Důležité je, aby rozhodování úřadu práce v této oblasti bylo více předvídatelné, cílené, 

ale zároveň nezávislé na stupni empatie, benevolenci, nebo naopak přísnosti či opatrnosti 

konkrétního pracovníka úřadu. Metodika by měla být oporou pro obě strany. 

Při hodnocení potřebnosti domácností je potřeba brát ohled na propojení sociálních a 

zdravotních kritérií, aby relevantní zdravotní rizika, např. skryté závislosti, psychická 
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onemocnění, nebyla při řešení nepříznivé sociální situace domácnosti nebo jednotlivce v krizi 

opomenuta nebo připsána k tíži žadatele. 

Pro odstranění zásadní překážky k udržení nebo získání bydlení, totiž předlužení, je nutno 

změnit optiku nahlížení na proces oddlužení, resp. osobního bankrotu, a to jak z hlediska 

sociálního, tak ekonomického. Velkorysejší, resp. racionální podmínky oddlužení nebo 

i odpuštění dluhu zejména vůči státu, obcím či zdravotním pojišťovnám by mohly být pro stát 

ekonomicky výhodnější než vymáhání nedobytných pohledávek. 

Překážky na úrovni bytové politiky obcí 

Obce mají podle zákona v souladu s místními potřebami a místními zvyklostmi uspokojovat 

potřebu bydlení. Řada obcí v devadesátých letech mnoho bytů prodala a dnes nemá kapacitu 

bytového fondu, a tak se některé obce nacházejí v situaci, že nemají ani byty, ani dostatečné 

finanční prostředky k tomu, aby tento úkol naplňovaly. 

Problémem v obcích jsou také dluhy z nájemného v obecních bytech. Sociální a majetkové 

odbory spolu zpravidla nekomunikují, nehledě na to, že v případě zadlužené domácnosti 

mohou mít protichůdné zájmy.  

Jinou stránkou problému je pronajímání bytů v obecním vlastnictví. Z příspěvku ministerstva 

vnitra předneseného na konsensuální konferenci o bezdomovectví vyplynulo, že při 

posuzování 36 obdržených pravidel a návrhů pravidel pro přidělování bytů bylo ve 

30 případech zjištěno porušení zákona. Zůstává otázkou, jak je tomu s pravidly, která 

ministerstvo neposuzovalo. 

Pro řešení sociálního bydlení obce volají po jeho definici a zákonném rámci. Absenci zákona 

částečně suplují dotační programy, které však pro značnou administrativní náročnost nejsou 

pro všechny obce dostupné. Zástupci obcí proto takové řešení pokládají za nelegitimní a 

v praktické rovině za nedostatečné.  

Návrh řešení 

Tyto překážky vyžadují především legislativní úpravu sociálního a dostupného bydlení. Jednou 

z možností, jak získat dostupné nebo sociální byty, je stanovení zákonné povinnosti 

soukromým investorům vyčlenit určité procento bytů pro sociální účely, podpořené např. 

investiční dotací. Tento postup je již dlouhou dobu naplňován v řadě zemí, např. v Rakousku 

či Německu, a rozvíjí cesty k bydlení i k samotnému poklesu počtu lidí bez domova. Pro 

nekomerční výstavbu bytů je důležitým nástrojem přijetí právní normy upravující neziskové 

podnikání v oblasti bydlení – ať už půjde o obecní výstavbu, družstva, nebo jiný typ 

neziskového bydlení. Zákon by měl současně vymezit podmínky pro dlouhodobou udržitelnost 

sociálních bytů a dostatečnou odolnost proti změnám na radnicích. 

Pro předcházení bezdomovství jsou zásadní preventivní opatření. Pokud se rodina dostane do 

tíživé situace a není schopna platit nájem, měl by to být sociální odbor obce, který včas 

nabídne rodině pomoc. K tomu by měla napomoci funkční spolupráce majetkového a 

sociálního odboru, která sleduje společný cíl předcházení bezdomovství a neupřednostní 
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rychlé vystěhování nájemníků, ale naopak prostřednictvím kvalifikované sociální práce 

nabídne pomoc s překonáním obtížného období. U domácností, které využívají podporu 

sociálních pracovníků, je však nezbytné udržet takové oddělení obou agend, které neponechá 

klienty v nejistotě, pro koho sociální pracovník pracuje a zachová možnosti vztahů s klienty 

postavených na důvěře.  

Kromě investiční podpory obecní výstavby sociálního bydlení je nutné počítat s finančním 

zabezpečením kapacit sociální práce, ať už prostřednictvím sociálních služeb, nebo obecních 

sociálních pracovníků. 

Nutné je také podpořit ochotu soukromých majitelů bytů k jejich pronajímání pro sociální 

účely formou garancí, např. garančního fondu, pro případ dluhů na nájemném nebo poškození 

bytu.  

Překážky na úrovni sociální práce a sítě odpovídajících služeb 

Panuje shoda na tom, že sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými 

bezdomovstvím je jedním ze základních předpokladů řešení problematiky a je reflektována i v 

řadě programových dokumentů (Strategie sociálního začleňování a jiné). Současně je nezbytné 

uznat, že sociální práce sama o sobě nedokáže vyřešit problémy bezdomovství, nejsou-li 

dostupné byty, nízkoprahové zdravotní služby, podporované zaměstnávání a další zdroje. 

Sociální práce na obcích je trvale podfinancována a obce a kraje tak nemají dostatečnou 

kapacitu pro sociální práci s lidmi v bytové nouzi. Rovněž sociální služby v řadě regionů 

neodpovídají místním potřebám, a to jak kapacitně, tak ve svém rozmístění v území a 

v zaměření. Chybí specializované služby pro lidi bez domova v seniorském věku, se zdravotním 

omezením a s duševním onemocněním, včetně služeb na sociálně zdravotním pomezí. 

Přestože je bezdomovství spojeno s vyšším výskytem mnoha onemocnění, je adekvátní 

zdravotní péče až na výjimky lidem bez domova prakticky nedostupná, stejně jako běžné 

úhradové služby sociální péče. Současně významnou část kapacitně nedostačujících azylových 

domů obývají lidé, kteří by dokázali samostatně bydlet s levnější terénní podporou sociálních 

pracovníků. Setrvávají však v sociální službě, protože se do běžného či sociálního bydlení 

nedostanou. 

Zákonné vymezení druhů sociálních služeb a podmínek jejich poskytování v důsledku přispívá 

k tomu, že část lidí bez domova se specifickými potřebami na služby nedosáhne. Jde zejména 

o seniory bez domova, kterých přibývá (Naděje uvádí v Praze 12 % z celkového počtu lidí bez 

domova a jejich počet stabilně roste), lidi s infekční nemocí, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 

hospitalizaci, ale potřebují léčebný režim, lidi se sníženou soběstačností, s duševním 

onemocněním, cizince – občany Evropské unie aj. –, pro něž je hledání bydlení značně 

složitější.  

Regulace základních činností sociálních služeb a obecně rozsah formálních nároků omezuje 

možnosti sociálních pracovníků reagovat na specifické potřeby klientů. Důraz na standardizaci 

sociální práce, nastavení a vymáhání výkonových ukazatelů je často kontraproduktivní při 

řešení situace klientů a nepřispívá k integraci lidí bez domova do společnosti a bydlení. 
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S rostoucím propracováním systému služeb roste počet zábran, na které sociální pracovníci 

s klienty narazí. Zejména sociální práce na obci je dále poznamenána tlakem politických 

zadání, které ji často orientují na upřednostnění zájmů obce a široké veřejnosti (klid na 

veřejném prostranství, úhrada nájmu v obecních bytech) před řešením problémů 

bezdomovství. 

V oblasti služeb sociální prevence se nedostávají finanční prostředky, řadu služeb poskytují 

nevládní organizace se značně omezenými možnostmi. 

Návrh řešení 

Je nezbytné systémově zajistit prostředky na financování služeb sociální prevence. Pokud to 

myslíme s ukončováním bezdomovství vážně, musí být k dispozici dostatek kvalifikovaných 

sociálních pracovníků, který bude odpovídat skutečné potřebnosti (podle počtu lidí v bytové 

nouzi). Je třeba pragmaticky vyhodnocovat nejen náklady na zajištění těchto služeb, ale i 

náklady na řešení dopadů jejich absence. Podobně je potřeba vyhodnocovat vliv regulací a 

výkonových standardů v oblasti sociální práce a navazujících služeb z hlediska naplňování cílů 

sociálního začleňování a upravovat je na základě tohoto zhodnocení. 

Důležitým předpokladem pro řešení bezdomovství je rozšíření specializované sítě služeb pro 

lidi bez domova. V těchto službách je nutné zvýšit komfort a bezpečí klientů, zejména posílit 

podmínky pro soukromí a lidskou důstojnost, např. ubytování v 1–2lůžkových pokojích. Je 

třeba budovat nové kapacity pro lidi bez domova v seniorském věku, pro lidi bez domova se 

zdravotním postižením a pro lidi s duševním onemocněním, pro lidi závislé na návykových 

látkách. Kapacitní možnosti sociální práce na obcích II. a III. typu a sociálních služeb je třeba 

posuzovat ve vztahu k jejich výlučnosti a potřebám lidí v bytové nouzi. Nelze např. považovat 

za řešení bezdomovství pouhé posílení sociální práce na obci tam, kde místní potřeby vyžadují 

pobytové služby. Zcela zásadní je pak posílení samotných kapacit sociálního bydlení.  

Sociální práci na obci je nutné koncipovat tak, aby v dialogu s lidmi v bytové nouzi cílila na 

zabydlení, zlepšení podmínek pro bydlení a podporu při plnění povinností směřujících k 

udržení v bytě v rozsahu běžného nájemníka, nikoli na minimalizaci podnikatelských rizik 

vlastníka bytu, a to i v případě, že jím je obec. Kontrolní a podpůrné prvky je třeba uchovat 

maximálně transparentní a oddělené. 

Dále je nezbytná podpora kapacit terénních služeb pro cizince ze zemí EU. 

Dostupnost zdravotních služeb je nedílnou součástí komplexního řešení bezdomovství. To 

vyžaduje jednak legislativní zakotvení pouliční medicíny (street medicíny), vytvoření 

úhradových mechanismů a zároveň nastavení motivačních plateb z veřejného zdravotního 

pojištění u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb pro cílovou skupinu. Řešení je vhodné 

doplnit o zavedení multidisciplinárního přístupu (zejména na zdravotně-sociálním pomezí), 

který zvýší efektivitu zdravotních intervencí i kvalitu života lidí bez domova. 

Nedostatek financí pro ukončování bezdomovství 

Otázky financování jsou průřezové a prolínají se téměř všemi uvedenými tématy. 
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Stát neposkytuje dostatečné garance provozní a ekonomické podpory pro širší výstavbu 

vhodných bytů. 

Pro obce je překážkou financování bydlení jako takové, ekonomicko-provozní komplikace, 

administrativní náročnost přístupu k dotacím včetně evropských dotací ze strukturálních 

fondů. Lokální dotace poskytované MMR bývají pro obce kvůli složitému vykazování často až 

kontraproduktivní. Podmínky výzev a dotačních řízení jsou ve svém věcném zaměření 

opakovaně dimenzovány tak, že umožňují pouze replikace snadno představitelných, dříve 

realizovaných řešení, bez možnosti ověřovat nové tvořivé možnosti pomoci, které by často již 

ve fázi zpracování projektu narazily na normované parametry zadání.  

Chybí investiční prostředky pro rozvoj infrastruktury služeb sociální prevence, tyto služby 

zůstávají obvykle mimo oblast zájmu, daleko za službami sociální péče. Větší část služeb 

prevence přitom poskytují nevládní organizace s velmi omezenými možnostmi.  

Zákon o sociálním bydlení, resp. zákon o dostupném bydlení nejsou dostatečně suplovány 

dotačními programy. Tyto programy nepředstavují legitimní řešení a v praktické rovině nejsou 

dostačující. 

Návrh řešení 

Stát by měl zajistit investiční podporu obcí pro výstavbu dostupného bydlení a sociálního 

bydlení. Financování podpory bydlení je třeba zefektivnit tak, aby stimulovalo zájem obcí, 

krajů, nevládních organizací i soukromých vlastníků na podpoře bydlení (např. obnova titulu 

podporovaného bydlení pro osoby s nízkými příjmy, seniory a zdravotně znevýhodněné) a 

zjednodušit tak, aby bylo přístupné i pro malé obce bez administrativního aparátu. Dotační 

podmínky musejí umožňovat také inovativní přístupy obcí k řešení a ukončování bezdomovství 

i za cenu složitějšího posuzování projektů odbornou komunitou. 

Obce by měly vytvářet garanční a krizové fondy, které jsou důležitou pomocí pro získání a 

zejména udržení bydlení. 

Závěr 

Jako porota konsensuální konference vyzýváme politiky, aby se přihlásili k myšlence „Česko 

ukončuje bezdomovství“ a zahájili nezbytné kroky vedoucí k tomuto cíli. Obracíme se také na 

média i širokou veřejnost, aby toto jejich úsilí podpořily, protože z důvodů výše zmíněných 

nelze bez jejich podpory tohoto hluboce lidského cíle dosáhnout. Je před volbami, tedy ten 

nejlepší čas, kdy začít. 
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8 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  

Libor Prudký 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 

 

Snahy o řešení návratu lidí bez domova do bydlení jsou stále častější. Vesměs jde o aktivity 

neziskových organizací, obcí i jednotlivců. Výsledky jsou bohaté, ať už se vztahují k samotné 

pomoci návratu do bydlení lidem bez domova, nebo propracovávání metodiky takové činnosti 

a inspiraci pro další následovníky. Mohly by už dobře sloužit i pro státní organizace, kdyby 

k tomu měly tyto organizace dostatek prostoru, sil a politické podpory.  

Podle údajů z nejúplnějšího pokusu o sčítání lidí ohrožených ztrátou bydlení a bez domova 

(prvního vážného pokusu o skutečné využití mezinárodně i v ČR přijaté metodiky ETHOS pro 

vymezení lidí bez domova a lidí ohrožených ztrátou bydlení, uskutečněného Platformou pro 

sociální bydlení v roce 2018) se ukázalo, že kolem 54 000 domácností (s více než 20 500 dětí) 

se v ČR nalézá ve stavu buďto bez bydlení, nebo v přímém ohrožení ztrátou bydlení (Platforma 

pro sociální bydlení, Lumos, 2018). Nákladové analýzy – také jen dílčí – ukazují, že matka se 

dvěma dětmi v ústavní péči vydá měsíčně na bydlení v ubytovně obvykle 74 700 Kč. V bytě by 

to bylo jen něco přes 10 230 Kč (Rapid Re-Housing, Brno)  Nejde tedy „jen“ o to, že další 

generace dětí vyrůstá v prostředí, ze kterého se jen s velkou námahou a obvykle bez šance 

podaří vystoupit, ale jde zároveň o situaci, která je soustavně vede ke stále mohutnějším 

překážkám na cestě dostat se z této situace, a navíc podporující odsouzeníhodný obchod 

s chudobou, podvody vůči těm, kteří se vůbec nejsou schopni bránit. 

A přesto je možné těmto lidem pomoci!  

Uvedeme několik příkladů. Většina podobných aktivit vychází z neziskových organizací:  

- Vojtěch Sedláček z Roztok založil před čtyřmi roky organizaci „Nejdřív střecha“. Tato 

organizace – dnes již s podporou dobrovolníků a VDV Olgy Havlové – se zabývá pomocí 

těm, kteří se právě ocitli na ulici nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat 

anebo jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života 

anebo bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v 

zařízení je vážně ohroženo. Za 81 měsíců fungování pomohlo toto zařízení 941 lidem 

bez domova k návratu do bydlení, což je téměř 55 % z těch, s nimiž „Nejdřív střecha“ 

začala spolupracovat. Jeden člověk se zkušeností se sociální prací a ve veřejné a 

politické činnosti, hlavně však s otevřenou myslí a srdcem dokázal a dokazuje, že je to 

možné!  

- Podobně zahájila činnost i organizace Fond dostupného bydlení, založená neurologem 

z generace Benešů. 

- Platforma pro sociální bydlení (sdružuje většinou mladé lidi a pod její střechou pracují 

i některé další neziskové organizace) v projektu housing first do konce prvního pololetí 
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v roce 2020 oslovila 804 lidí bez domova. Pro 236 z nich se podařilo nalézt bydlení a 

dosáhnout, aby se s ním sžili – 34 % bytů získali od obcí, přes 10 % od soukromých firem 

atd. Přes 5 % bytů bylo obsazeno lidmi přímo z ulice.  

- Podobně se vyvíjela situace v Brně. V období minulých voleb do městského 

zastupitelstva byla situace podporovaná vedením města a podařilo se vrátit lidi do 

bydlení přímo z ulice. Čtyřicet osm z padesáti zabydlených rodin dříve bez domova 

po roce prodloužilo nájemní smlouvu. Vyžadovalo to spolupráci se sociálními 

pracovníky, dobrou znalost situace a podmínek v  dané obci a především dobrou 

vůli a sociální cítění. Smutné je, že tyto výsledky nepřesvědčily nové vedení města 

v pokračování započaté činnosti. 

- Praha je městem, v němž žije nejvyšší podíl z celku lidí bez domova v ČR. 

Soustředí se tu i největší sestava neziskových organizací pomáhajících v návratu 

lidí bez domova do bydlení. Přímou pomoc pro návrat lidí do bydlení poskytují 

Naděje, Armáda spásy, Diakonie a další. Jde o desítky domácností ročně. Situace 

se změnila v souvislosti s pandemií covidu-19. Vedení pražského magistrátu hledalo 

cesty k ochraně lidí bez domova před touto pandemií. Našlo je v zahraničí a aplikovalo 

je na Prahu. Začátkem března 2020 svolal pražský magistrát jednání poskytovatelů 

sociálních služeb pro osoby bez domova na území zejména těch, kteří se každoročně 

účastní na provozu jim určených zimních opatření. K uzavření zimních nocleháren 

skutečně v polovině března došlo a 330 klientů bylo před víkendem posláno na ulici. 

Vedení města oslovilo několik hostelů a hotelů, došlo k dohodě se čtyřmi z nich a klienti 

z nocleháren se do nich nastěhovali. Celkem tak došlo k zachránění téměř 300 lidí bez 

domova před pandemií a zároveň se výrazně posílily jejich zájmy a dovednosti pro 

samostatné bydlení. To vytváří lepší podmínky pro přijetí záměrů pražského magistrátu 

i několika obvodních úřadů v budování obecních bytů a vytváření dalších podmínek pro 

možnosti růstu počtu navrátilců do bydlení ze situace bezdomovectví. Magistrát hl. m. 

Prahy vytvořil zdroje a podmínky pro takovou výstavbu a založil soustavnou spolupráci 

na základě společné a obecné aktivity všech aktérů, kteří se touto problematikou 

v Praze zabývají. 

- V Ostravě a okolí je zkušenost s návratem lidí bez domova do bydlení asi nejdelší. 

Podílejí se na ní již zmíněné neziskové organizace, zde je to hlavně Armáda spásy, ale 

výrazně také Magistrát města Ostravy i vedení Moravskoslezského kraje. 

Nejviditelnější je bezdomovectví v Ostravě – osob bez přístřeší v této kategorii bylo 

sečteno celkem 890, z toho 442 bezdomovců mimo zařízení a 448 v zařízeních 

sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. V rámci studie (zpracované agenturami 

Accendo a Proces v roce 2011) byly v kategorii lidí bez domova také sčítány osoby na 

ubytovnách (celkem 1 797 osob). Nejpočetnější kategorií jsou osoby, které jsou ztrátou 

bydlení ohroženy více než běžný občan. Celkem bylo v této kategorii napočítáno 18 

833 osob. V poslední době přešlo do bydlení 127 domácností (celkem 348 osob), 

úspěšnost udržení v bydlení je 80 %. K pozitivnímu vývoji, doufejme, přispěje 

spolupráce s největším vlastníkem bytů v ČR – švédskou firmou Heimstaden Bostad. 
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Ta uzavírá dohody s městy a s neziskovkami, pokud jde o výstavbu a užívání bytů pro 

lidi bez domova, v Ostravě, Karviné a Havířově.  

- Příznivě se vyvíjí situace v Liberci, kde tato problematika je magistrátem přijímána jako 

nezbytně aktuálně řešitelná. A kromě depistáže je připraven a realizován i program 

návratu lidí bez domova do bydlení. Podobně se vyvíjí i situace v Plzni, kde je 

akcentována především prevence ztráty bydlení.  

- Asi nejrozsáhlejší projekt „Sociální bydlení v obcích“, koordinovaný MPSV, zahrnuje 

spolupráci se 16 obcemi. O něm pojednává kapitola 2.3, ale přesto si dovolíme 

zopakovat některé základní údaje o něm. Bylo celkem podpořeno 1 489 osob v 534 

domácnostech a 463 bytů bylo zabydleno pro účely pilotování sociálního bydlení. Mezi 

účastníky projektu jsou i velmi malé obce, kde je řešení návratu lidí bez domova do 

bydlení snad ještě více než jinde založeno na dobrých vztazích a na ochotě pomáhat 

lidem oslabeným a méně schopným se o sebe postarat. Věcné i metodické poznatky 

z tohoto projektu mají zásadní význam pro podporu návratu lidí bez domova do 

bydlení.  A ovšem také pro přípravu nutného zákona o sociálním bydlení.  

Už na základě uvedených příkladů (a jistě nejde o všechny aktivity v této oblasti v ČR) to, že se 

státní orgány stále vyhýbají legislativnímu zajištění této problematiky, rozhodně nemá 

opodstatnění v nedostatku znalostí, zkušeností či poznatků z praxe v ČR, a už vůbec ne 

z mnoha zahraničních řešení. 

 

Zdroje 

Plarforma pro sociální bydlení, Lumos (2018). Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018. 

https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2019/04/Zpr%C3%A1va-o-vylou%C4%8Den%C3%AD-z-bydlen%C3%AD-za-rok-2018.pdf
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Rapid Re-Housing Brno. Výstupy dostupné na: https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno  

https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno


197 
 

9 MÍSTO ZÁVĚRU: VÝZVA POLITIKŮM: „ČESKO UKONČUJE 

BEZDOMOVSTVÍ“ 

Porota konsensuální konference „Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení“113 se 

shodla na výroku, který končí výzvou politikům: „Česko ukončuje bezdomovství“. 

Řešitelský tým projektu Technologické agentury ÉTA TL 01000220 „Efektivní řešení rozsáhlých 

rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, působící na Centru pro sociální a ekonomické strategie 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, se k této výzvě připojuje a ztotožňuje se 

s konstatováním, že bezdomovství je nedůstojným jevem evropské společnosti 21. století. 

Naše země sice deklarativně uznává právo na bydlení, avšak dlouhodobě opomíjí jeho 

prosazení v praxi. Proto spolu se členy poroty Annou Šabatovou, Danou Nedělníkovou, 

Tomášem Sirovátkou a Iljou Hradeckým zformuloval následující desatero k uplatnění této 

výzvy v politické a správní praxi: 

1. Navázat na „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ 

(MPSV 2013), k jejíž plné realizaci přes slib vlády v jejím programovém prohlášení nedošlo, 

zpracováním a přijetím jejího pokračování na období 2022–2030 s uplatněním všech návrhů 

obsažených ve výroku poroty. Půjde zejména o tyto kroky: 

2. Vytvořit odborné institucionální informační zázemí v podobě centra pro otázky bydlení, 

jehož úkolem bude shromažďovat a analyzovat komplexní data, vyhledávat příklady dobré 

praxe a přinášet zahraniční zkušenosti. 

3. Zřídit funkci koordinátora bydlení, případně vládního zmocněnce pro bydlení při vládě 

České republiky. Tento orgán propojí agendy dotčených resortů, stejně jako agendy na 

národní, krajské a obecní úrovni. 

4. Při vládě ČR ustavit Sociální radu, která zvládne prolínání dalších věcně souvisejících 

strategií, koncepcí a politik. Kromě podpory bydlení k nim patří například prevence chudoby a 

sociálního vyloučení, propojení zdravotní politiky, sociálních a dalších návazných služeb, 

financování sociálních služeb, prevence závislostí a koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání.   

5. Legislativně upravit nejméně tři oblasti: a) podmínky výstavby a provozování neziskového 

bydlení, aniž by byla současně vydávána za úpravu sociálního bydlení, b) samotné sociální 

bydlení, c) dostupné bydlení. Pro ukončování bezdomovství je přitom zásadní forma 

sociálního bydlení. 

6. Zajistit finanční podporu obcím pro výstavbu dostupného bydlení a sociálního bydlení 

z veřejných zdrojů. Financování zefektivnit tak, aby stimulovalo primárně zájem obcí, ale také 

krajů, nevládních organizací a soukromých vlastníků na podpoře bydlení (např. obnova titulu 

                                                      
113 Webová stránka konference 

https://konkon21.fsv.cuni.cz/vyrok-poroty
https://konkon21.fsv.cuni.cz/
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podporovaného bydlení pro osoby s nízkými příjmy, seniory a zdravotně znevýhodněné) a 

zjednodušit jej tak, aby bylo přístupné i pro malé obce bez administrativního aparátu. 

7. Rozšířit specializovanou síť služeb pro lidi bez domova, a to včetně krizového bydlení ve 

slušné kvalitě a s dostupnou zdravotní péčí. Zároveň zabezpečit dostatečnou kapacitu sociální 

práce s důrazem na prevenci.  

8. Odstranit kontraproduktivní podmínku registrace žadatele jako uchazeče o práci na úřadu 

práce pro nárok na poskytnutí jednorázových okamžitých dávek pomoci (MOP) za účelem 

udržení bydlení. 

9. U lidí bez domova a ohrožených ztrátou bydlení nastavit velkorysejší podmínky oddlužení 

nebo i odpuštění dluhu zejména vůči státu, obcím, zdravotním pojišťovnám.  

10. Soukromým investorům nastavit zákonnou povinnost vyčlenit určité procento bytů pro 

sociální účely. Tato povinnost by měla být doprovázena investiční finanční podporou. Podpořit 

ochotu soukromých majitelů bytů pronajímat je pro sociální účely založením garančního fondu 

pro případ dluhů na nájemném nebo poškození bytu. 

Politici, teď je řada na vás: Jste připraveni udělat vše pro to, aby se bezdomovství, tento 

nedůstojný jev evropské společnosti 21. století, stalo v naší zemi jen vzpomínkou na 

minulost?  
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PŘÍLOHA A: PROGRAM KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE 

PŘEKÁŽKY V NÁVRATU LIDÍ BEZ DOMOVA DO BYDLENÍ. 

ŘEŠENÍ ROZSÁHLÝCH ROZHODOVACÍCH ÚLOH VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Program konsensuální konference, CESES FSV UK Praha 

 

Cílem konference je v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení 

návratu lidí bez domova do bydlení a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu 

konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy 

ve veřejné správě. 

 

Čtvrtek 25. 3. 2021 

9:30–10:30 

 

Plénum.  

Jednání přenášené Zoomem. 

(Možnost přenosu z místnosti 

za účasti členů týmu a zástupce 

poroty v jednání.)   

Úvod. Představení cíle, hlavních témat konference, 

pracovních materiálů a výzkumného týmu. 

Rozdělení do skupin podle témat, očekávání od 

jednání skupin, základní pravidla pro jednání skupin. 

Přestávka 

Jednání bude pokračovat paralelně ve čtyřech tematicky zaměřených skupinách. Autoři 

představí své studie. K nim i k dalším tématům dohodnutým v úvodu jejich jednání bude 

probíhat moderovaná diskuse. Do jednání skupin budou moci reagovat členové poroty 

otázkami. Účastníci konference se budou moci účastnit jednání kterékoliv skupiny a v případě 

zájmu je i střídat. 

Skupiny a jejich moderátoři:  

- Centrální veřejná správa. Martin Potůček 
- Obce a kraje. Radovan Svoboda 
- Neziskové organizace. Michaela Šmídová 
- Prevence a širší kontext. Libor Prudký 

10:45–12:00 Jednání ve skupinách. Pouze 

Zoom. 

První část setkání ve skupinách. Dohoda o způsobu 

práce včetně strukturace témat. Výběr mluvčího 

skupiny. Část autorů představí své studie. Otázky 

poroty a pléna. 

 Přestávka. 

12:15–13:15 Jednání ve skupinách. Pouze 

Zoom. 

Druhá část setkání ve skupinách. Autoři představí zbylé 

studie. Otázky poroty a pléna. 

Přestávka. 

13:30–14:30 Jednání ve skupinách. Pouze 

Zoom. 

Třetí část setkání ve skupinách. Pokračování diskuse 

podle zvolených témat. Formulace pracovních závěrů 

jednání skupin pro mluvčí. 

Přestávka. 
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14:45–16:15 Diskuse mluvčích skupin. Pouze 

Zoom. 

Mluvčí představí pracovní závěry z jednání skupin. 

Následuje moderovaná diskuse mluvčích směřující 

k dosažení konsensu. Otázky poroty.  

Přestávka. 

16:30–17:30 Speciální diskuse mluvčích 

skupin, členů poroty a týmu. 

Zoom. 

Speciální diskuse o dosažených výsledcích, dohoda o 

pokračování práce konference. Otázky z pléna, 

doplňující otázky poroty. 

 

Pátek 26. 3. 2021 

9:30–10:30 Jednání ve skupinách. Pouze 

Zoom. 

Dokončení diskuse. Mluvčí zformuluje závěry za 

skupinu. 

Přestávka. Brífink týmu. 

11:00 – 12:30 Plénum. Zoom. Prezentace závěrů ze skupin jejich mluvčími, 

dotazování členů poroty. Diskusní fórum otevřené 

všem účastníkům. 

Přestávka. 

13:00 – 14:30 Plénum.  

Jednání přenášené Zoomem. 

(Možnost přenosu z místnosti 

za účasti členů týmu a zástupce 

poroty v jednání.)   

Předseda poroty přednese pracovní závěry z její práce. 

Členové týmu nabídnou svoji reflexi jejího průběhu a 

budou informovat o navazujících krocích. Porota 

navrhne další postup, včetně spolupráce s týmem, 

případně s mluvčími skupin. Zakončení konference. 
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PŘÍLOHA B: PROGRAM PRACOVNÍHO SEMINÁŘE KE 

KONSENSUÁLNÍ KONFERENCI 

JAK NA ŘEŠENÍ NÁVRATU LIDÍ BEZ DOMOVA DO BYDLENÍ?  

KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE JAKO NÁSTROJ HLEDÁNÍ KONSENSU 

Program pracovního semináře 

Termín: 27. května 2021, od 13 do18 hodin, platforma Zoom  

 

Cílem tohoto pracovního semináře je zhodnotit proces přípravy, organizace, průběhu a 

výstupů konsensuální konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení 

rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, kterou zorganizovalo Centrum pro sociální 

a ekonomické strategie FSV UK 25. a 26. března 2021. Seminář bude rozdělen do dvou 

relativně samostatných částí.  

V meritorní části bude prezentován a diskutován návrh konsensuálního řešení návratu lidí bez 

domova do bydlení představený porotou.  

V metodologické části nabídne řešitelský tým projektu TA ČR ÉTA TL01000220 zájemcům 

(především, ale nikoliv výlučně z řad politiků a úředníků) metodologické zkušenosti z přípravy 

a realizace konsensuální konference jakožto nástroje efektivního řešení rozsáhlých 

rozhodovacích úloh ve veřejné správě.  

Zájemci se přihlásí na celý seminář na webové stránce semináře, ale účastnit se budou moci 

podle svého zájmu buď obou, nebo pouze jedné z jeho částí.  

  

13:00–13:15 Úvod: Shrnutí věcných a metodologických výsledků konsensuální konference  

13:15–15:30 Část meritorní: Návrat lidí bez domova do bydlení 

13:15–14:00 Představení výroku poroty  

(Výrok bude v předstihu k dispozici na webu semináře) 

14:00–14:30 Diskuse 1 – autoři studií 

14:30–15:00 Diskuse 2 – členové týmu  

15:00–15:30 Diskuse 3 – účastníci 

15:30–15:40 Informace o přípravě publikace 

Návrat lidí bez domova do bydlení. Konsensuální konference  

15:40–16:00 Přestávka 

16:00–18:00 Část metodologická: Konsensuální konference jako nástroj řešení rozsáhlých 

rozhodovacích úloh ve veřejné správě  

(Podklad bude v předstihu k dispozici na webu semináře. Tým představí jednotlivá 

témata a jeho členové budou odpovídat na otázky účastníků.) 

16:00–16:20 Rozsáhlá rozhodovací úloha, bariéry a možnosti jejího řešení ve veřejné správě  

16:20–17:30 Příprava a realizace konsensuální konference: předpoklady uplatnění, vytvoření sítě 

potenciálních účastníků, formy jednání, výstupy, finanční a personální zdroje 

https://konkon21.fsv.cuni.cz/


202 
 

17:30–17:50 Další metody uplatnitelné při řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh. Možnosti jejich užití 

v procesu přípravy konsensuální konference 

17:50–18:00 Závěry a doporučení 
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