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Agenda

• Základní pilíře ukončování bezdomovectví a 
efektivních systémů sociálního bydlení

• Aktuální situace – systémové nastavení 
jednotlivých nástrojů

• Celkový kontext bytových politik
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Ukončování bezdomovectví

• Tři pilíře úspěšné podpory v bydlení

• Nabídka bydlení – možnost pronajmout si byt

• Dávky na bydlení – zdroje na pokrytí nájmu

• Podpora při plnění povinností spojených s 
bydlením, stabilizace domácností – sociální 
práce, komunitní práce, terénní psychiatrická 
péče apod.
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Dávky na bydlení: nastavení

• Normativní náklady na bydlení podle velikosti 
domácnosti a velikosti obce

• Příspěvek na bydlení: širší dávka

• Byty v osobním vlastnictví nebo v nájmu

• Aktuálně cca 250 tis. domácností

• Doplatek na bydlení: dávka hmotné nouze

• podnájmy v bytech, ubytovny, jiné než obytné 
prostory azylové domy

• Aktuálně cca 50 tis. domácností
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Dávky na bydlení: efektivní nástroj

• Dávky na bydlení jako sociální transfer jsou 
efektivní nástroj při odstraňování relativní 
příjmové chudoby (IDEA, Janský a kol. 2016)

– Doplatek na bydlení efektivní při řešení relativní 
příjmové chudoby (vhodné zacílení)

– Příspěvek na bydlení je univerzální dávka: vedle 
řešení chudoby pomáhá také zabránit jejímu vzniku

– V relativní příjmové chudobě nejméně osob z EU 
(8,6 %)
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Limity dávek na bydlení: 
problémy části příjemců

• Nízký standard a/nebo vysoká cena pronajímaných 
bytů (obchod s chudobou)

• Zvláštní praktiky pronajímatelů při platbách a 
vyúčtování služeb, neprůhledné nedoplatky 

• Pronajímatelé neplnící povinnosti vůči SVJ atd. –
dopady na platící nájemníky

• Krátké nájemní smlouvy, minimální jistota bydlení
• Bydlení v segregovaných sociálně vyloučených 

lokalitách
• Diskriminace na realitním trhu
• Nízké zdroje na kauci (jen cca 400 dávek ročně)
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Nabídka sociálních bytů
• Zhruba 25 000 „sociálních“ bytů z různých 

dotačních programů

– Závazek příjemce dotace pronajímat byty jen 
vymezené cílové skupině (příjmový strop + některé 
další podmínky)

– Na omezenou dobu možnost ubytovat i 
domácnosti mimo cílovou skupinu

– Možnost dalších dodatečných podmínek pro vstup

• Ostatní nabídka zcela na vůli pronajímatele
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Podpora sociální práce

• Velké množství aktérů, kteří vykonávají (měli by 
vykonávat) sociální práci
– Obecní úřady v přenesené působnosti

– Úřady práce

– Registrované sociální služby

– (pro některé) orgány sociálněprávní ochrany dětí 

• Zajištění bydlení v bytech není explicitním cílem 
žádného z uvedených subjektů

• Krizové bydlení jako sociální služba (azylový dům, 
noclehárna)
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Podpora sociální práce

• Dílčí projekty nebo aktivity, dobré praxe (Brno, 
Ostrava, Plzeň, Liberec…)

• Příliš mnoho institucí – chybějící koordinační 
role, omezený přenos informací, pozdní nebo 
žádná intervence

• Chybějící prvky systému – např. terénní 
psychiatrická péče

• Nárůst azylových domů jako nejdražšího 
nástroje, „krizové“ ubytování se stává trvalým
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Širší kontext: sociální bytová politika

• Bydlení jako základní životní potřeba vs. bydlení 
jako „největší ekonomický sektor“

• Podpora poptávky (subjektu) vs. podpora nabídky 
(objektu)

• Podpora nájemního bydlení vs. vlastnického 
bydlení vs. družstevního bydlení

• Univerzální vs. reziduální přístup (cílové skupiny)

• Tržní subjekty (banky, soukromí pronajímatelé) 
vs. veřejný a neziskový sektor
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Nástroje sociální a bytové politiky
• Dávky/sociální transfery na náklady bydlení
• Daňové úlevy, zvýhodněné úvěry, podpory ke spoření 

na úhradu vlastního bydlení
• Dotace, zvýhodněné úvěry, státní záruky na výstavbu 

nových bytů, přípravu stavebních pozemků apod. –
podpora sociálního bydlení jako stimul pro výstavbu

• Investiční a provozní podpora pro neziskový systém 
sociálního/dostupného bydlení

• Ovlivňování podílu finančně dostupného bydlení v nové 
výstavbě při (inkluzivním) městském plánování

• Regulace realitního zprostředkování, finančního trhu 
spojeného s bydlením, nájmů
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Bytové politiky a finanční toky 
(housing finance) v ČR 2017

• Dominance soukromých zdrojů

• Hypoteční úvěry na bydlení: asi 1 000 mld. Kč

• Úvěry ze stavebního spoření: asi 240 mld. Kč

• Odhad ročně placených úroků: asi 40 mld. Kč 
(předpoklad rychlého růstu)

• Výdaje státního rozpočtu: asi 20 mld. Kč
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Bytové politiky a finanční toky 
(housing finance) v ČR 2017

• Dávky: 12 mld. ročně (PnB 9 mld., DnB 3 mld.)

• Státní podpora stavebního spoření: 4,3 mld.

• Daňové odpočty úvěrů na bydlení: zhruba 2 mld.

• Energetické úspory v bydlení: zhruba 2 mld.

• Zvýhodněné úvěry na výstavbu a rekonstrukce: 1 mld.

• Podpora výstavby z národních zdrojů: 0,3 mld.

• Podpora výstavby sociálních bytů z IROP: zhruba 1 
mld.
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Veřejné výdaje: poptávka a (ne)zacílení
• Extrémně dominuje podpora poptávky nad 

podporou nabídky (5:1)

• Nabídka bydlení a nefinanční nástroje mimo nebo 
na okraji systémů sociálních a bytových politik

• Efektivní dávkové transfery, ale další finanční toky 
nejsou explicitně zacílené, 

• „Pákový efekt“ – ostatní podporu využívá zejména 
střední a vyšší třída

• Opomíjená skupina nízkopříjmových domácností 
„mezi dávkami a hypotékou“ 
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Závěrečné shrnutí
• Dávky na bydlení – efektivní finanční transfer a 

jediný celoplošný nástroj – chybí skutečný 
systému sociální ochrany v bydlení

• Dávky na bydlení – kvalitní nabídka – asistence, 
prevence ztráty bydlení

• Zacílené dávky, nezacílené další podpory –
opomíjená nižší (střední) třída

• Jednostranného zaměření na podporu poptávky –
opomíjení dalších nástrojů

• Dominance soukromých zdrojů - systémové riziko 
v případě růstu úrokových sazeb 
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Prostor pro dotazy

matousek.roman@vlada.cz
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