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1) Výzkumy v činnosti odboru pro sociální začleňování

2) Analytická podpora místní bytové politiky

3) Fungování bytové komise

4) Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na úhradu jistoty 

při uzavření nájemní smlouvy k bytu

5) Azylové domy v systému sociálního bydlení

6) Shrnutí

Struktura prezentace



Od roku 2008 nástroj pro řešení problémů v sociálně 

vyloučených lokalitách, dříve součást Úřadu vlády

Propojení lokální úrovně s ústředními orgány státní správy

Podpora lokálních aktérů při systémovém řešení sociálního 
začleňování

• Lokální partnerství

• Expertní podpora (plánování, vzdělávání, konzultace)

• Výzkumy (interní oddělení výzkumů a evaluace)

Odbor pro sociální začleňování MMR



Podpora širokého spektra intervencí v různých 

tematických oblastech na základě místních potřeb:

• Bydlení

• Zaměstnanost

• Zadluženost

• Vzdělávání

• Bezpečnost a prevence kriminality

• Zdraví

• Participace a komunitní práce

• Sociální služby

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení



Kontext vzniku výzkumů Agentury

Prostředí 
a znalosti 

ASZ

Vláda a její 
poradní 
orgány

Evropská 
komise, 

projekty ESIF

Spolupráce s 
kraji a 

ústředními 
orgány

Lokální praxe 
s aktéry 

(obce, NNO) Tematická 
expertní 
znalost

Interní 
výzkumné a 
evaluační 
znalosti

Spolupráce s 
akademickými 

pracovišti



Podklad pro další kroky v obecní bytové politice –

podpora iniciativy místních aktérů

Kvantifikace cílové skupiny (podle typů bytové nouze)

Potřeby cílové skupiny, preference

Perspektivy místních aktérů (bytové a sociální odbory, 

neziskové organizace) a jejich dosavadní aktivity

Otevřený proces výzkumu - dialogu. Nelze vnést 

změnu, kterou místní aktéři nepřijmou za svou.

Analytická podpora místní bytové politiky



Cílem bylo popsat způsob, jakým jsou pronajímány 

městské byty

Proces podávání žádostí a následného 

rozhodování o výběru nájemníků v bytové komisi, 

jejíž návrh v podstatě vždy schválí rada města

Rešerše relevantních dokumentů a pravidel, 

rozhovory se členy komise, obyvateli městských 

bytů

Výzkum bytové komise I.



Obecná pravidla pronajímaní bytů schválená 
zastupitelstvem jsou členy komise různě interpretována 

Neexistence pořadníku, zájemci žádají o nájem konkrétního 
prázdného bytu 

Nepsané očekávání, že zájemce se bude opakovaně hlásit 
o všechny obsazované byty (prokáže skutečně vážný 
zájem)

Formulář přihlášky vs. očekávání členů komise na velmi 
detailní zdůvodnění žádosti a popis životní situace

Konfrontace oficiálních přihlášek žadatelů s neformálně 
zjištěnými informacemi členů komise

Výzkum bytové komise II.



Rozhodování bytové komise jako komplexní 
mechanismus

Kombinuje velké množství psaných i nepsaných 
pravidel

Specifikace a hierarchie pravidel nejsou příliš jasné

Celý proces je při vnějším pohledu nejasný a 
netransparentní

Zároveň je flexibilní a umožňuje řešit závažné krizové 
situace

Výzkum bytové komise III.



Zajištění standardního bydlení jako cíl mj. Strategie boje 
proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020

Mix nástrojů pro jeho dosažení

Investiční podpory vzniku bytů pro definovanou cílovou 
skupinu (IROP, SFPI)

Projekty OPZ zaměřené na zajištění bydlení

Poskytnutí dávky na úhradu jistoty (kauce) při 
uzavření nájemní smlouvy k bytu

Levná intervence (nižší desetitisíce Kč/domácnost) s 
potenciálně významným dopadem

Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na kauce I.



Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na kauce II.

Vyplácení dávek MOP po posouzení „pravděpodobnosti 

udržení bytu“ příslušným pracovištěm ÚP

V letech 2016 – 2019 vyplaceno 1800 dávek, zamítnuto 941 

žádostí – velká regionální variabilita
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Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na kauce III.

Udrží si příjemci dávky bydlení po dobu 12 a 24 měsíců?

Dohledání příjemce dávky MOP na kauci po 12 a 24 

měsících mezi příjemci/členy domácností s dávkami na 

bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení)

– 1232 případů po 12 měsících (MOP přiznána od 

01/2016 do 06/2018)

– 806 případů po 24 měsících (MOP přiznána od 

01/2016 do 06/2017)

Podle pobíraných dávek víme, zda příjemce MOP po daném 

čase bydlí v bytě, ubytovně, sociální službě…

Pokud dávky nepobírá – kvalifikovaný odhad 

pravděpodobné trajektorie



Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na kauce IV.



Alternativní trajektorie bez poskytnutí MOP –

většina příjemců doplatku na bydlení na ubytovně 

nebo sociální službě zůstává či se do ní opět vrací

Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na kauce V.



Příjemci MOP na úhradu kauce - po 12 měsících zůstává v 
bytech 80% - 85% příjemců, po 24 měsících 75 – 80 % 
(1800 přiznaných dávek – 1400 bydlících domácností)

Příjemci doplatku na bydlení  – po 12 měsících zůstává v
bezdomovectví 53% - 62% příjemců z ubytovacích zařízení 
resp. 35% - 47% z sociálních služeb

Poskytnutí MOP snižuje riziko pokračování bytové nouze na 
třetinu až čtvrtinu

Nejedná se však o náhodný výběr, ale o účelovou 
preferenci domácností s pravděpodobností uspět

Vyhodnocení účinnosti dávky MOP na kauce VI.



Koncepce sociálního bydlení ČR do roku 2025 
definovala dostupné, sociální a krizové bydlení. 

Krizové bydlení – sociální služba, jako nouzový a 
záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné 
akutně řešit bytovou nouzi (stav bez bydlení) a riziko 
sociálního vyloučení

Ve stávajícím „krizovém bydlení“ – azylových domech 
– byla k dispozici anekdotická evidence o problémech 
s naplnění funkce záchytného systému (bariéry ke 
vstupu, změna krizového bydlení na trvalé…)  

Azylové domy v systému sociálního bydlení I.



Cílem výzkumu byla analýza fungování azylových domů z 

hlediska role podle Koncepce sociálního bydlení.

S využitím dat z rozhovorů s provozovateli, zástupci obcí a 

klienty byly analyzovány:

• proces vstupu klientů do azylových domů

• podmínky a pravidel pro pobyt v azylových domech

• způsob zohlednění potřeb klientů při plánování a 

realizaci sociální práce v azylových domech

• strategie a možnosti azylových domů při 

zprostředkovávání nebo zajišťování jiného bydlení

Azylové domy v systému sociálního bydlení II.



Azylové domy v zásadě plní očekávanou roli krizového 
bydlení a záchytné sítě, zároveň se podařilo popsat 
několik problematických oblastí.

Řešení je primárně v zajištění nebo rozšíření dosud 
chybějících součástí v široce vymezeném sociálním 
systému (větší počet sociálních a dostupných bytů, 
řešení předlužení, poskytování zdravotních služeb, 
psychiatrická péče)

Komplexní programy podpory v bydlení pomáhají k 
nalezení návazného bydlení

Azylové domy v systému sociálního bydlení III.



Výběr ze zjištěných problémů:

Zejména ve větších městech vysoká poptávka po AD 

nabídku, existují pořadníky a čekací doba (měsíce)

Hlavní cílové skupiny (jednotlivci, jeden rodič s dětmi) 

získávají místo snadněji než např. úplné rodiny s 

dětmi, lidé s potřebou ošetřovatelské péče, těhotné 

ženy a mladé matky, oběti domácího násilí

Azylové domy v systému sociálního bydlení IV.



Výběr ze zjištěných problémů:

Část klientů využívá azylové domy opakovaně 
(permanentní nejistota), respondenti jejich podíl 
odhadují v širokém intervalu od jednotek procent 
do vysokých desítek (dávková data ukazují cca 
20% návraty do AD)

Předluženost a rezignace klientů jako bariéra při 
sociální práci v AD a hledání jiného bydlení

Azylové domy v systému sociálního bydlení V.



Smyslem výzkumu je jeho využití v praxi

I výzkumy zacílené na lokální problém mohou 

přinést relevantní zjištění 

Výzkumné zprávy jsou k dispozici na

www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty

Závěr

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty

