
Až milion lidí v ČR čelí vážným problé-
mům s bydlením. Vyplývá to ze Zprávy 
o vyloučení z bydlení za rok 2021, jejíž 
hlavní závěry představila v červnu inicia-
tiva Za bydlení. Mapování rozsahu bytové 
nouze v ČR bylo realizováno od podzimu 
2020 do jara 2021.

Jak se projevuje bytová nouze?
Zpráva uvádí, že se v bytové nouzi nachází 
přibližně 36 až 61 tisíc domácností, v nichž 
žije 76 až 165 tisíc lidí. Bytovou nouzí se 
označuje stav vyloučení ze standardního 
bydlení. Kromě lidí bez střechy nad hlavou 
se tedy bytová nouze týká také domácností 
přebývajících v azylových domech a na 
ubytovnách, ale i některých lidí hospitali-
zovaných v psychiatrických léčebnách a ji-
ných zdravotnických zařízeních či odsou-
zených ve věznicích, kteří neměli bydlení 
před nástupem do instituce nebo o něj přišli 
během pobytu. V bytové nouzi je rovněž asi 
pětina obyvatel domovů pro osoby se zdra-
votním postižením, kteří by při poskytnutí 
potřebné asistence a bydlení velmi pravdě-
podobně nemuseli žít v instituci. 

Bytová nouze v bytech
Pravděpodobně nejčastější a zároveň skry-
tou formou bytové nouze je bytová nouze 
v bytech. Do této kategorie spadá funkčně 
nevyhovující bydlení bez tekoucí vody či 
elektřiny, ale také bydlení přelidněné nebo 
nejisté, tedy přebývání u příbuzných nebo 
známých. Podle odhadů iniciativy Za 
bydlení v takových podmínkách přežívá 
zhruba 9 až 25 tisíc domácností. Jde pře-
devším o rodiny s dětmi, celkem se tedy 
v této formě bytové nouze nachází 40 až 
120 tisíc obyvatel ČR.

Ohrožení ztrátou bydlení: třetinu 
tvoří rodiny s dětmi
Ztrátou bydlení je v Česku ohroženo 
přibližně 130 až 190 tisíc domácností, 
v kterých žije 320 až 400 tisíc lidí. Třetina 
z ohrožených domácností jsou rodiny 
s dětmi do 18 let, v nichž vyrůstá přibliž-
ně 100 tisíc dětí.

Až desetina Čechů stěží vydělá 
na nájem
Nenápadný, ale velmi vážný problém 
mnohých domácností v Česku předsta-
vují nadměrné náklady na bydlení. Těmi 
jsou zatíženi lidé, kteří na bydlení vyna-
kládají více než 40 % ze svých dispo-
nibilních příjmů. Takových domácností 

najdeme v Česku přibližně 290 až 350 
tisíc, více než třetina z nich jsou senioři. 
Pokud se k nim připočtou i domácnosti 
ohrožené ztrátou bydlení, kterých se 
nadměrné náklady týkají také, znamená 
to, že celkem v ČR trpí nadměrnými 
náklady na bydlení 420 až 540 tisíc 
domácností, v nichž žije 760 až 900 tisíc 
lidí. Ohrožení ztrátou bydlení či nadměr-
né náklady na bydlení se tak týkají 9 až 
12 % českých domácností. 

V bytové nouzi až „na stará 
kolena“
Alarmující je v posledních letech také 
nárůst bytové nouze seniorů a seniorek. 
Seniorské domácnosti dnes představují 
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kromě bezdomovectví,  
které je nejzazším projevem kri-
ze bydlení a týká se minimálně 
11 tisíc obyvatel republiky, však 
přibývají další negativní jevy 
spojené s bydlením. V bytové 
nouzi se nachází 36 až 61 tisíc 
domácností, v kterých vyrůs-
tá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let. 
dalších 130 až 190 tisíc do-
mácností s přibližně 80 až 120 
tisíci dětmi je ohroženo ztrátou 
bydlení. dalších přibližně 300 
až 350 tisíc domácností, z nichž 
třetinu tvoří seniorské domác-
nosti, je zatíženo nadměrnými 
náklady na bydlení.

až pětinu všech domácností dlouhodobě 
pobývajících na ubytovnách. Tento počet 
přitom roste, stejně jako počet starších lidí 
v azylových domech. Zásadní problém 
pro seniorské domácnosti představují také 
nadměrné náklady na bydlení. Více než 
40 procent příjmů na bydlení v Česku 
vynakládá 110 až 150 tisíc seniorských 
domácností, tři čtvrtiny z nich jsou do-
mácnosti osamělých seniorek.

zneužívají Češi příspěvek na 
bydlení? Omyl, častějším pro-
blémem je jeho nevyužívání
Z analýzy dále vyplývá, že u sociálních 
dávek v oblasti bydlení nedochází ani tak 
ke zneužívání, jako spíš k nevyužívání 
oprávněného čerpání. „Příspěvek na byd-
lení vyšší než tisíc korun u nás nečerpají 
zhruba tři čtvrtiny těch, které by na něj 
měly nárok,“ říká Jan Klusáček z inici-
ativy Za bydlení. Podle něj by měl stát 
v současné situaci podpořit vyšší čerpání 
příspěvku na bydlení a podpořit tak jeho 
potenciál při řešení problému nedostup-
nosti bydlení. K tomu je ovšem třeba 
nejprve destigmatizovat pobírání dávek 
jako něčeho společensky nežádoucího. 

nedostatek peněz na kauci – 
jeden z hlavních důvodů bytové 
nouze 
Už teď je nicméně nutné nadále snižovat 
rozsah obchodu s chudobou parazitující 
na lidech v bytové nouzi. K tomu je nutné 
více využívat dávky mimořádné okamžité 
pomoci jako možnosti přispět potřebným 
rodinám na uhrazení jinak příliš vysoké 
kauce. „Z námi provedené analýzy stovek 
spisů žadatelů o sociální byt v Praze 
i dalších městech se ukázalo, že nedosta-
tek peněz na kauci je překvapivě často 
hlavním důvodem bytové nouze. Kdyby se 
mimořádná okamžitá pomoc více využíva-
la, do standardního bydlení by se mohlo 
dostat několik tisíc domácností ročně,“ 
vysvětluje Jan Klusáček. 

Cesta ven z krize
Členové iniciativy považují za mimo-
řádně důležité předcházet problémům 
bydlení účinnou prevencí bezdomovec-
tví, spíše než řešením jejich následků. 
Iniciativa usiluje o prosazení fungujícího 
institucionálního a legislativního modelu, 
který zabrání propadu lidí na ulici či do 
sítě obchodníků s chudobou. Níže uvede-
né návrhy představují dílčí, ale z pohledu 
členů iniciativy nezbytné a doposud 
spíše přehlížené součásti řešení současné 
krize bydlení, především bytové nouze 
v Česku: 
1.  Směřovat více podpory inovativním 

a fungujícím programům podpory v by-
dlení

2.  Zajistit vyšší čerpání příspěvku na 
bydlení

3.  Přijmout dobrý zákon, který by řešil 
bydlení sociální, dostupné, i podporu 
v bydlení  
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Měníme společnost. 
S odvahou.

zdrOJ: zpráVA O VylOuČení z Bydlení  
zA rOk 2021, AuTOři: JAn klusáČek,  
VíT lesák, šTěpán ripkA, milAn Greineder 
z plATfOrmy prO sOCiální Bydlení A iVAnA 
kOwAlikOVá z OsTrAVské uniVerziTy
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