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• Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem MMR a 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 

• 12. října 2015 byla Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 s RIA 

schválena vládou. 

• Zákon o sociálním bydlení je v gesci MPSV, ve spolugesci ministra pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a MMR. Termín přeložení vládě: 

červen 2016. 

• Předpokládaná účinnost zákona od 1. 6. 2017. 

• Zákon je konzultován s klíčovými aktéry.  

Současná situace v oblasti sociálního 

bydlení 



• Koncepce sociálního bydlení považuje seniory za prioritní skupinu, osoby hodné 

zvláštního zřetele – především by měly být mezi skupinami, které budou na sociální 

bydlení čekat kratší dobu 

• Předpokládá se využívání především dostupných bytů s možností sociální práce 

• Senioři a seniorky jsou zranitelnou skupinou a mají vyšší pravděpodobnost pádu do 

chudoby (týká se především těch osaměle žijících) 

• Demografické stárnutí populace 

Senioři jako prioritní skupina 



Problémy seniorů: 

• snižující se mobilita,  

• zvyšující se disabilita,  

• riziko institucionální izolace,  

• riziko osamocení, 

• riziko zneužití.  

  

Specifické potřeby seniorů: 

• potřeba soukromí,  

• uchování autonomie,  

• kontinuita identity,  

• sociální interakce, 

• pocit užitečnosti, 

• pocit bezpečí/jistoty, dosažitelnost zdravotní pomoci,  

• bezpečnostní infrastruktura, 

• odstranění barier pohybových i smyslových, 

• přiměřeně usnadněná péče o domácnost i o sebe sama, 

• společenská inkluze. 

Senioři jako specifická skupina 



1. Současný pilíř bydlení se státní podporou v podobě dávek  (finanční podpora státu při hrazení 

nákladů spojených s bydlením pro zajištění udržitelnosti bydlení) 

• Sociální dávky určené na bydlení 

2.  Nový systém dle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025 

• Krizové bydlení/ stávající sociální služby typu azylový dům 

• Sociální byty 

• Dostupné byty 

+ sociální práce a intenzivní prevence ztráty bydlení 

 

Koncepce sociálního bydlení  



Koncepce sociálního bydlení  



• Problém finanční dostupnosti bydlení, zvláště pro osaměle žijící seniory 

a seniorky 

• Disproporce mezi náklady nutnými k udržení přiměřeného stálého 

bydlení a čistými příjmy seniorských domácností 

• 90% seniorů ve větších městech vydává na bydlení zhruba polovinu 

měsíčních příjmů domácnosti.  

• Zatížení domácích rozpočtů vnímá subjektivně jako: nízké: 20%, 

střední: 48%, vysoké: 32% (Vidovićová a kol. 2013) 

• Přibývá i zadlužených seniorů, exekuční srážku na důchod mělo ke 

konci roku 2014 75 315 z nich, tedy zhruba o 4 300 více než před 

rokem. 
• Z částky, která zbude po odečtení výdajů na bydlení, mohou někteří z nich stěží 

uhradit ostatní elementární životní potřeby. Z toho vyplývá, že si nemohou 
zachovat nebo dosáhnout na “přiměřený způsob bydlení”.  

 

Senioři a bydlení 



•  Z definice evropské typologie ETHOS (lidé bez střechy, bez domova, nejisté a 

nevyhovující bydlení…) 

• Z hlediska poměru příjmů jsou cílovou skupinu osoby, které vynakládají na 

bydlení nepřiměřeně vysokou část svých disponibilních příjmů, a to více než 40 

% - majetkový a příjmový test, uvažuje se o hranici residuálních příjmů po 

odečtení nákladů na bydlení na úrovni 1,6 násobku životního minima. 

• Cílová skupina je vymezena prostřednictvím definice bytové nouze anebo 

prostřednictvím poměru příjmů osob a jejich výdajů spojených s bydlením.  

 

Celkově se tak může jednat až o 500.000 osob. 

 

Koncepce sociálního bydlení: cílová 

skupina 



Koncepce sociálního bydlení: cílová 

skupina 



Senioři a bydlení 



•   

Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi 

Riziko chudoby 
chudoba  

↑  

absentující 
nebo velmi 
nízká penze ↑ 

předchozí 
nízké mzdy 

← 
diskontinuita 

pracovní dráhy, 
neplnohodnot
ná zaměstnání 

↑ 

souběh 
strukturálních 
znevýhodnění 
a nepříznivých 

životních 
podmínek  

↑ 

zkušenost 
mnohonásobných 

životních krizí  



• omezená efektivita strategií hospodaření!  (odkládání plateb, rezignace 

na platby, zadlužení → „dobrovolné“ přestěhování/ vyhození z bytu)  

• privatizace domu (ne/přímý tlak na vystěhování, dočasné nájemní 

smlouvy, zvyšování nájmu)  

• konec partnerského vztahu v důsledku rozvodu nebo rozchodu či 

ovdovění  

• postoupení bytu dospělému dítěti  

• vážná nemoc a omezení soběstačnosti  

• ztráta pocitu bezpečí 

• Řešení krize: hledání levnějších, bezpečnějších, popřípadě jakýchkoli 

alternativ bydlení  - dům s pečovatelskou službou, substandardní 

bydlení (holobyt), známí, ubytovna či noclehárna, „ulice“ 

 

 

 

• D. Sýkorová, G. Nytra, I. Tichá, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta 

sociálních studií 

 

 

• Výsledky výzkumu: „Stáří a chudoba“ 

 

 



.  

Chudí senioři:  

• nedisponují vlastními zdroji, zdroje nestačí kompenzovat zhoršování 

sociálních a ekonomických podmínek.  

• na rozdíl od „běžných“ seniorů, jsou schopni  rizika zvládnout pouze za 

asistence z formálního systému pomoci.   

• Jestliže pro „běžné“ seniory platí, že žijí skromně a šetří, aby chránili 

svoji autonomii, pro chudé platí: žijí skromně, aby vůbec vyžili či přežili. 

Závislost na druhých je součástí jejich každodennosti. 

 

• D. Sýkorová, G. Nytra, I. Tichá, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta 

sociálních studií 

 

 

• Výsledky výzkumu: „Stáří a chudoba“ 

 

 



Děkuji za pozornost. 

Mgr. Linda Sokačová 

linda.sokacova@mpsv.cz 


