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Shrnutí
● Existence bytové nouze je nejen osobním problémem lidí v ní žijících, ale i

celospolečenským problémem, způsobujícím řadu negativních jevů. Tyto se projevují
jednak zvýšením nákladů veřejných rozpočtů, jednak zvýšením tzv. celospolečenských
nákladů, které zahrnují náklady všech dotčených aktérů, tedy i samotných osob v bytové
nouzi.

● Tato studie si klade za cíl v maximální možné míře odhadnout velikost jednotlivých
dopadů bytové nouze a monetizovat jejich peněžní hodnotu. Výsledkem je částka
průměrného ročního nákladu na osobu a domácnost, žijící v bytové nouzi. Vyčíslení
nákladů, vyvolaných bytovou nouzí, může sloužit jako podklad při tvorbě politik,
zaměřených na oblast podpory v bydlení.

● Uvažované dopady jsou rozděleny do dvou skupin. U dopadů v první skupině je
věrohodně prokázaná příčinná souvislost s bytovou nouzí, existují zdroje odhadu jejich
velikosti a je možné je převést na peněžní hodnotu. Tyto dopady vstupují do celkového
vyčíslení průměrného nákladu na osobu, žijící v bytové nouzi. Druhou skupinu nákladů
není na základě dostupných zdrojů možné vyčíslit, podle názoru odborníků ale s
bytovou nouzí souvisí a je třeba je mít při tvorbě politik v bydlení mít na zřeteli. Do této
druhé skupiny spadají především náklady spojené s dopady bytové nouze na vzdělávání
dětí, kriminalitou a recidivou vězňů, výskytem domácího násilí, dopady na trh práce,
kvalitu veřejného prostoru, nebo sociální soudržnost.

● Do vyčísleného průměrného nákladu bytové nouze vstupují dopady života v bytové
nouzi na fyzické a psychické zdraví, zvýšené využívání některých zdravotnických služeb
(záchranná služba, pohotovost, častější a delší hospitalizace), náklady spojené s vyšší
pravděpodobností odebírání dětí z rodin do náhradní péče a náklady spojené se
sníženou kvalitou života v bytové nouzi.

● Průměrné náklady veřejných rozpočtů, související s bytovou nouzí, dosahují výše 20 tis.
Kč na osobu v bytové nouzi za rok a přibližně 50 tis. Kč na průměrnou domácnost v
bytové nouzi za rok. Celospolečenské náklady bytové nouze se pohybují od 58,5 tis.
Kč/os/rok v případě osob v lehčích formách bytové nouze (bytová nouze v bytech, osoby
bez bytu) až po 156 tis. Kč/os/rok v případě osob bez střechy.

● Při současném rozsahu problému bytové nouze tvoří roční celospolečenské náklady
téměř 11 mld. Kč, z nichž necelých 2,5 mld. Kč ročně dosahují přímé náklady veřejných
rozpočtů.
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● Z vypočtených dopadů lze odvozovat odhady nákladů na modelové typy domácností v
bytové nouzi. Výdaje veřejných rozpočtů například dosahují 105 tis. Kč ročně v případě
rodiny v bytové nouzi se třemi dětmi, přes 64 tis. Kč v případě samoživitelky se dvěma
dětmi, 26 tis. Kč v případě člověka na ulici a přes 18 tis. Kč v případě seniora v
nevyhovujícím bydlení. Celospolečenské náklady se pohybují od téměř 400 tis. Kč ročně
u pětičlenné rodiny v bytové nouzi po 76 tis. Kč v případě seniora v nevyhovujícím
bydlení.

● Výčet dopadů bytové nouze vychází z dostupné české i zahraniční literatury, věnující se
problematice bezdomovectví a z rozsáhlých konzultací s odborníky v České republice.
Při hodnocení souvislosti mezi bytovou nouzí a jednotlivými dopady byl kladen důraz na
kvalitu metodického přístupu dostupných výzkumů při identifikaci příčinného vztahu a
podobnost kontextu, ve kterém výzkumy vznikly.

● K řešení bytové nouze se v současnosti využívá pět skupin nástrojů: krátkodobá a
dlouhodobá finanční podpora domácností, poradenství pro osoby v bytové nouzi,
nástroje na krytí rizik při vstupu domácnosti v bytové nouzi na trh s bydlením, poskytnutí
sociálního bytu a služby asistence v bydlení.

● Ideální systémové řešení bytové nouze by bylo takové, které řeší bytovou nouzi každé
domácnosti za použití nejúspornějších možných nástrojů, které k řešení bytové nouze
dané domácnosti postačují.

● Rozhodnutí o sestavení systému řešení bytové nouze by mělo vycházet z poznatků o
účinnosti (a podmínkách dosažení účinnosti) jednotlivých nástrojů. Konečný výběr pak
bude vycházet nejen z úvah o nákladnosti systému ve srovnání s jeho přínosy (ve formě
eliminace nákladů bytové nouze), ale i z politického rozhodnutí a společenských hodnot,
které mohou prioritizovat některé cílové skupiny před jinými.
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1. Úvod
Bytová nouze je problém, který jako společnost dlouhodobě vnímáme a řešení dostupnosti
bydlení se stává stále více i politickým tématem. Zároveň je ale ve veřejné debatě k řešení
bytové nouze akcentována nákladnost potenciálních opatření, aniž by se pracovalo s číselným
vyjádřením potenciálních přínosů řešení bytové nouze. Tato analýza usiluje o vyčíslení nákladů,
které jako společnost neseme, když bytovou nouzi neřešíme.

V následujícím textu shrnujeme dosavadní vědecké poznatky o jednotlivých dopadech bytové
nouze a v maximální možné míře je kvantifikujeme a převádíme na peněžní hodnotu.

Výběr dopadů stavu bytové nouze vychází jednak z evidence v české a zahraniční literatuře a
jedna k konzultací s odborníky na problematiku sociálního bydlení. Při prokazování existence
jednotlivých dopadů a jejich velikosti je kladen důraz na kvalitu zdrojů, ze kterých odhady
pochází a zejména na vhodnost výzkumné metody z hlediska identifikace kauzálních vztahů a
izolace dalších proměnných. Počet rigorózních studií na téma nákladů bytové nouze je ovšem
omezený a při přejímání jejich závěrů je třeba mít na paměti limity pramenící z použitých dat a
metod měření. U jednotlivých dopadů na tyto limity upozorňujeme a pro naše výpočty
používáme konzervativní odhady velikosti dopadů, přednostně ze zdrojů, vycházejících z
českého prostředí.

Identifikované dopady, které jsme schopni věrohodně vyčíslit a monetizovat vstupují do výpočtu
celospolečenských nákladů bytové nouze. Bytová nouze s sebou ale přináší řadu dalších
nákladů (ať společenských, či přímo dopadů na veřejné rozpočty), jejichž velikost při současném
stavu poznání nejsme schopni odhadnout, nebo neumíme spolehlivě identifikovat příčinnou
souvislost mezi nimi a stavem bytové nouze. Patří mezi ně i tak zásadní dopady jako je vliv
vyrůstání v bytové nouzi na vzdělávací výsledky dětí a jejich celoživotní uplatnění na trhu práce.
Snížení (mitigace) celospolečenských nákladů, které s sebou bytová nouze přináší, by mělo být
cílem zavedení systému sociálního bydlení v České republice.

V České republice již byla provedena analýza nákladů a přínosů projektu Rapid Re-Housing v
Brně, která na vzorku domácností s dětmi prokázala pozitivní vliv poskytnutí stabilního bydlení
na výši veřejných výdajů. Každá rodina, zapojená do projektu, přinesla roční úspory veřejných
výdajů ve výši 31,5 tis.Kč (Ripka, Černá & Kubala, 2018). Podobné studie existují i v zahraničí
(Witte, 2017; Crisis/PWC 2018). V následujícím textu doplňujeme závěry randomizovaného
experimentu Rapid Re-Housing v Brně o zobecnění na širší skupinu osob v bytové nouzi a
oporu ve vědecké zahraniční literatuře.
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Výsledkem této analýzy je průměrná peněžní hodnota ročních celospolečenských dopadů
bytové nouze na osobu a domácnost. Fakt, že jde o průměrnou hodnotu je třeba mít na paměti
při využití a interpretaci výsledků, stejně jako skutečnost, že vyčíslené náklady tvoří pouze část
celospolečenských nákladů bytové nouze, kterou je možné peněžně ocenit.

Do vyčísleného průměrného nákladu bytové nouze vstupují dopady života v bytové nouzi na
fyzické a psychické zdraví, zvýšené využívání některých zdravotnických služeb (záchranná
služba, pohotovost, častější a delší hospitalizace), náklady spojené s vyšší pravděpodobností
odebírání dětí z rodin do náhradní péče a náklady spojené se sníženou kvalitou života v bytové
nouzi. Vyčíslené náklady dělíme na ty, které se promítají přímo do veřejných rozpočtů (náklady
veřejných rozpočtů) a ty, které zahrnují i náklady na životní podmínky osob v bytové nouzi
(celospolečenské náklady). Náklady veřejných rozpočtů a dosahují výše 20 303 Kč na jednu
průměrnou osobu v bytové nouzi a 50 234 Kč na průměrnou domácnost v bytové nouzi za
rok. Celospolečenské roční náklady, zahrnující i sníženou kvalitu života v důsledku bytové
nouze, dosahují průměrně přes 90 tis. Kč na osobu, přičemž u lidí, žijících v nejtěžších
formách bytové nouze bez střechy je to přes 156 tis. Kč.

Náklady na osoby žijící bez střechy1 budou dosahovat větších hodnot i při pohledu pouze na
náklady veřejných rozpočtů. Z dostupné literatury, která se věnuje měření dopadů
bezdomovectví ale nelze věrohodně kvantifikovat rozdíly v dopadech pro jednotlivé skupiny lidí
v bytové nouzi. Napříč naším postupem tedy vždy využíváme konzervativně odhadované
dopady bytové nouze. Můžeme je tak vztáhnout i na osoby žijících v jiných typech bytové nouze
než bez střechy a zároveň víme, že konečné vyčíslení nákladů je nejnižším odhadem, který může
být zejména pro některé skupiny lidí až násobně vyšší. Zejména extrémní formy bezdomovectví
vytváří řadu peněžně těžko vyjádřitelných dopadů v oblasti kvality veřejného prostoru, šíření
nemocí, specifických nákladů při péči a podobně.

Specifickou skupinou osob v bytové nouzi jsou rodiny s dětmi. Dopady na rodiny jsou
rozsáhlejší, protože vyrůstání v bytové nouzi může děti ovlivňovat po zbytek jejich života a
výrazně ovlivňovat i jejich celoživotní uplatnění. Zároveň odpovědnost za děti vytváří i další tlak
na dospělé členy domácností a zvyšuje psychickou zátěž rodičů. Náklady bytové nouze na
vzdělávací výsledky a pozdější uplatnění dětí jsou nesporné, ale bohužel velmi těžko
kvantifikovatelné. Do peněžního vyjádření nákladů bytové nouze tak vstupuje z hlediska dětí jen
náklad na jejich častější odebírání do náhradní péče a zvýšená psychická zátěž rodičů, která se
projevuje častějšími projevy duševních onemocnění.

1 Dle evropské typologie ETHOS, viz kapitola “Definice bytové nouze a velikost cílové skupiny”
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Je třeba znovu zdůraznit, že hodnota nákladů bytové nouze, prezentovaná v této analýze,
zahrnuje pouze tu část dopadů, k jejichž kvantifikaci existují kvalitní podklady a reprezentuje
tedy minimální odhad průměrných dopadů bytové nouze jak z hlediska celospolečenského, tak
z hlediska veřejných rozpočtů.

V první části studie jsou uvedeny pracovní definice bytové nouze spolu s odhadem velikosti
cílové skupiny v ČR (2.1), dále je popsána metodologie a použité zdroje (2.2)

V části 2.3 jsou uvedeny dopady bytové nouze, které jsou zahrnuté do kalkulace
celospolečenských nákladů. Jedná se o dopady v oblasti zdraví a využívání zdravotní péče
(2.3.1), dopady na využívání náhradní péče (2.3.2) a dopady na kvalitu života lidí v bytové nouzi
(2.3.3).

V části 2.4 jsou popsány dopady, které jsou buď nemonetizované nebo nekvantifikované. Jedná
se o dopady na vzdělávání dětí (2.4.1), na míru recidivy vězňů (2.4.2), na ohrožení bytovou
nouzí spojené s domácím násilím (2.4.3), na výskyt trestné činnosti vůči lidem bez střechy a
páchané lidmi v bytové nouzi (2.4.4), na nezaměstnanost (2.4.5), na závislosti (2.4.6), na
sociální kohezi (2.4.7), na kvalitu veřejného prostoru a hodnotu nemovitostí v problematických
lokalitách (2.4.8) a dopady na životní trajektorie dětí (2.4.9).

V části 2.5 jsou vyčísleny náklady vyvolané bytovou nouzí. Nejprve jsou uvedeny průměrné
roční náklady veřejných rozpočtů na osobu v bytové nouzi (zejm. ve zdravotnictví a v oblasti
náhradní péče o děti), dále celospolečenské náklady (výše uvedené náklady + náklady na ztrátu
kvality života). Na závěr jsou odhadnuty náklady veřejných rozpočtů a celospolečenské náklady
bytové nouze v modelových příkladech domácností (rodina se 3 dětmi, samoživitelka se 2
dětmi, osoba bez domova, osamělý senior v nevyhovujícím bydlení).

Závěrečná část 3 nabízí logický rámec pro řešení bytové nouze (3.1), způsoby vyhodnocení
nákladovosti jednotlivých řešení (3.2) a přehled nástrojů pro řešení bytové nouze (3.3), včetně
přehledu zahraniční literatury ohledně účinnosti těchto nástrojů (3.4).
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2. Vyhodnocení nákladů vyvolaných bytovou nouzí

2.1 Definice bytové nouze a velikost cílové skupiny
V analýze pracujeme s rozdělením osob v bytové nouzi podle evropské typologie ETHOS
(European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), se sloučením dvou kategorií
podle postupu Platformy pro sociální bydlení, použitého při mapování vyloučení z bydlení v ČR
(Klusáček a kol., 2021) Typologie ETHOS vznikla v roce 2005 pod záštitou nevládní organizace
FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) a
definuje čtyři formy bezdomovectví a vyloučení z bydlení2:

● Bez střechy: Osoby žijící na ulici nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možnosti
ubytování a osoby bez obvyklého bydliště žijící například v noclehárnách

● Bez bytu: Osoby žijící v zařízeních pro krátkodobé ubytování (např. azylové domy,
ubytovny, krátkodobé krizové ubytování pro oběti domácího násilí) a nemají vlastní
bydlení.

● Nejisté bydlení: Osoby žijící v bydlení bez právní jistoty (např. přechodné bydlení u
příbuzných nebo přátel, bydlení bez právního nároku) a osoby ohrožené vystěhováním
(včetně osob ohrožených domácím násilím)

● Nevyhovující bydlení: Osoby žijící v bytech funkčně nevyhovujících (např. z důvodu
zdravotního stavu), v přelidněných bytech a v provizorních či neobvyklých stavbách
(např. mobilní obydlí, provizorní stavba).

V roce 2021 proběhl v ČR sběr dat k situaci bezdomovectví a vyloučení z bydlení v ČR, který
navazuje na tuto typologii. U kategorií “Nejisté bydlení” a “Nevyhovující bydlení” je sběr dat
obtížnější a méně spolehlivý, autoři Zprávy o vyloučení z bydlení 2021 (Klusáček a kol., 2021)
proto rozhodli o sloučení obou kategorií do kategorie “Bytové nouze v bytech”. V tabulce 1 jsou
odhadované počty osob a domácností v bytové nouzi v ČR v roce 2020.

Pro každou kategorii bytové nouze jsou zvlášť zohledněny domácnosti s dětmi. Domácnosti s
dětmi se podle autorů v podstatě nevyskytují u skupiny osob bez střechy a u osob,
propouštěných z institucí. V posledních dvou sloupcích tabulky vidíme průměrný počet osob v
domácnosti napříč všemi kategoriemi osob v bytové nouzi a průměrný počet osob v

2 Viz https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf pro české znění typologie
ETHOS.
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domácnostech v bytové nouzi, kde se vyskytují i děti (tedy s vyloučením osob bez střechy a
propouštěných z institucí).

Tabulka 1: Počty osob v bytové nouzi v ČR podle kategorií a rozdělení na dospělé a děti,
průměrná velikost domácnosti

rok 2020

Osoby
celkem

(průměr)
Z toho

děti
Z toho
dospělí

Domácnosti
(průměr)

Počet
domácností

s dětmi

Průměrný
počet
osob v
domácno
sti
celkem

Průměrný počet
osob v
domácnostech,
kde mohou být i
děti (bez
jednotlivců žijících
bez střechy a ve
vybraných
institucích)

Osoby bez střechy 14 000 0 14 000 12 500 0

Osoby bez bytu 27 500 5 900 21 600 19 000 2 085

v azylových domech 5 700 1 900 3 800 3 600 671

v ubytovnách 15 500 4 000 11 500 9 500 1 413

vybrané instituce 6 300 0 6 300 6 300 0

Bytová nouze v
bytech 78 500 30 000 48 500 17 000 10 601

Celkem 120 000 35 900 84 100 48 500 12 686
2,47 3

Zdroj: Klusáček, J. a kol. (2021), vlastní výpočty

Pozn:
1 Použitá hodnota je průměrem maximálního a minimálního odhadu počtu osob v dané kategorii bytové nouze dle
Klusáček, J. a kol. (2021)
2 Počet domácností s dětmi byl odhadnutí na základě počtu dětí v bytové nouzi a údaje z projektu Rapid Rehousing v
Brně, kde byl průměrný počet dětí v jedné domácnosti roven 2,83 (Ripka, Černá & Kubala, 2018). Odhad počtu
domácností s dětmi je tedy podílem sečtených dětí v jednotlivých kategoriích bytové nouze a průměrného počtu dětí
v domácnosti s dětmi.
3 Domácnostmi, kde se mohou vyskytovat i rodiny s dětmi jsou míněny domácnosti osob bez bytu (s výjimkou osob v
institucionální péči) a osob v bytové nouzi v bytech. Vyjmuty jsou osoby bez střechy, mezi kterými se rodiny s dětmi
prakticky nevyskytují.
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2.2 Metodologie a použité zdroje
Tato studie vznikla ve spolupráci s odborníky na řešení bytové nouze a sociální bydlení v ČR3.
Na základě konzultací pracovní skupiny byly vytipovány hlavní dopady bytové nouze na osoby,
které jí trpí a na výdaje veřejných rozpočtů. Jedná se o oblast nákladů zdravotnického systému,
dopadů na zdraví lidí v bytové nouzi, dopadů na vzdělávání a výchovu dětí (odebírání dětí do
náhradní péče, životní trajektorie), kriminalita a vězeňství, trh práce, nebo dopady, související s
domácím násilím. Díky konzultacím s pracovní skupinou vstupují do analýzy lokální zkušenosti a
data z českého prostředí.

Expertní informace a data byly ve druhém kroku doplněny, nebo konfrontovány se závěry
rozsáhlého souboru zahraniční i české odborné literatury z oblasti empirického měření dopadů
bytové nouze, nebo měření dopadů programů, směřujících k trvalému zabydlení osob.

Nejprve byly konzultovány systematické přehledy a metaanalýzy (Mackie a kol., 2017;
Munthe-Kaas, Berg & Blaasvæ, 2018; O’Flaherty, 2019; Aubry a kol., 2020; Keenan a kol.,
2021), posléze jednotlivé studie k dopadům bytové nouze. Ačkoli na téma bytové nouze a
negativních jevů s ní spojených existuje celá řada vědeckých prací a evaluací, u většiny z nich se
autoři nepokouší o přesnou identifikaci příčinné souvislosti mezi bytovou nouzí a negativními
jevy, ale spokojují se s popisem rozdílů ve výskytu negativních jevů mezi skupinou osob v
bytové nouzi a skupinou osob se stabilním bydlením. Při výběru zdrojů, relevantních pro naši
práci jsme se proto soustředili zejména na vhodnost výzkumné metody z hlediska identifikace
kauzálních vztahů a izolace dalších vysvětlujících proměnných (využití identifikačních metod
jako randomizované a kvazi experimentální studie, metoda párování, nebo metoda rozdílu v
rozdílech).

Nejrelevantnější zahraniční výzkumy dopadů bytové nouze vychází z několika velkých
programů, zaměřených na zabydlování osob. Jedná se o evaluace programů v severní Americe
(Aubry a kol., 2020), v Kanadě (At Home / Chez soi) a v USA (Pathways to Housing, Family
Options study), dále programů v Austrálii (Journey Home), ve Skotsku (Waugh a kol., 2018), ve
Finsku (Stenius-Ayoade a kol., 2019) a ve Francii (Un chez soi d’abord). Další sadu zdrojů
tvořily publikace mezinárodních organizací jako jsou OECD (OECD, 2020) či WHO (WHO,
2011).

Zásadní limitací některých studií je, že měří pouze parciální dopady na omezených cílových
skupinách (např. osoby trpící duševním onemocnění) a měří dopady v omezeném časovém

3 Odborníci z Platformy pro sociální bydlení, Agentury pro sociální začleňování, vědečtí pracovníci
Ostravské univerzity, zabývající se sociálním bydlením, zástupci neziskových organizací a některých obcí,
které řeší problém bytové nouze
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horizontu. Dalším potenciálním problémem pro přenositelnost výsledků může být jiný politický
a sociální kontext jednotlivých programů v místě jejich uplatnění, vyplývající například z
rozdílného nastavení systému sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Obecně tedy pro
účely naší studie měl největší váhu výzkum z České republiky, posléze Evropy a poté USA a
Austrálie, výzkum pokrývající co nejdelší časové období a výzkum, který využíval metody
identifikace kauzálních vztahů.

Při konečném odhadu velikosti dopadů bytové nouze v ČR jsme vycházeli zejména ze studie
Rapid rehousing v Brně (Ripka, Černá & Kubala, 2018). Její výhodou je, že vznikla v ČR před 3
lety a je založena na randomizovaném experimentu (RCT), který umožňuje dobrou identifikaci
kauzálních vztahů mezi bytovou nouzí a dalšími proměnnými a jejich velikost. Omezení spočívá
především v tom, že cílová skupina byla omezena na rodiny s dětmi (celkem 100 rodin) a že
sledované období po poskytnutí bydlení bylo krátké (1 rok). Každý z použitých dopadů jsme
proto srovnali s výsledky zahraničních výzkumů, kdy jsme ověřovali jak směr dopadu bytové
nouze, tak jeho velikost. Ačkoli zahraniční projekty pracovaly většinou s cílovými skupinami,
které byly v mnoha směrech rizikovější ve smyslu schopnosti udržet si bydlení, naměřené
dopady bytové nouze na tyto skupiny osob se překvapivě dobře shodovaly se závěry studie
Rapid rehousing v Brně. Podrobné srovnání výsledků dostupných výzkumů je součástí kapitol o
jednotlivých dopadech bytové nouze.

Postup výpočtu konkrétních peněžních hodnot jednotlivých dopadů byl následující. U každého
dopadu byla spočtena pravděpodobnost výskytu jevu u osob žijících ve standardním bydlení.
Na základě známých kauzálních souvislostí mezi bytovou nouzí a jednotlivými jevy pak byla
spočtena pravděpodobnost výskytu u osob žijících v bytové nouzi. Rozdíl mezi těmito
pravděpodobnostmi představuje rozdíl zapříčiněný životem v bytové nouzi (například zvýšené
využívání záchranné zdravotnické služby způsobené tím, že člověk žije v bytové nouzi).
Vynásobením rozdílu v pravděpodobnostech výskytu jevu jeho průměrným nákladem (např.
nákladem na výjezd záchranné služby) tvoří náklady daného dopadu bytové nouze na osobu.
Ten je vynásoben počtem dotčených osob (buď všech osob v bytové nouzi, nebo jen určitou
podskupinou, například počtem domácností s dětmi) a poté převeden na průměrnou výši pro
průměrnou osobu v bytové nouzi. Součtem průměrných nákladů všech kvantifikovaných
dopadů bytové nouze se dostáváme k celkovému dopadu bytové nouze na osobu.

Na základě existujícího poznání nelze příliš diferencovat velikost jednotlivých dopadů podle
míry závažnosti bytové nouze. Předpokládáme proto, že velikost jednotlivých dopadů bude v
průměru napříč spektrem typů bytové nouze podobná, ačkoli je pravděpodobné, že v některých
oblastech budou náklady spolu se závažností bytové nouze narůstat (např. riziko předčasného
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úmrtí). Závažnost bytové nouze dokážeme zohlednit v odhadu nákladů snížené kvality života u
lidí bez střechy, kde dosahuje asi trojnásobku hodnoty osob v jiných typech bytové nouze.

2.3 Dopady bytové nouze zahrnuté do kalkulace
celospolečenských nákladů
Tato kapitola popisuje postup při výpočtu velikosti jednotlivých dopadů bytové nouze, které
vstupují do celkového vyčíslení.

Souhrn všech kvantifikovaných dopadů bytové nouze spolu s určením velikosti dopadu,
dotčenou skupinou osob a zdrojem odhadu obsahuje tabulka 2.

Tabulka 2: Přehled dopadů bytové nouze, které vstupují do monetizace celkových nákladů, a
jimi dotčených kategorií osob

Oblast Dopad Velikost dopadu
Dotčená populace v
bytové nouzi

Zdroj (původní zdroj
odhadu)

Duševní zdraví
Výskyt závažných
duševních
onemocnění

4,5 krát vyšší
pravděpodobnost u osob v
bytové nouzi, pečujících o
děti (oproti zabydleným)

pečující osoby v
domácnostech s dětmi

Ripka, Černá & Kubala
(2018)

Fyzické zdraví

Výskyt
astmatu,respiračníc
h chorob, zranění a
předčasných úmrtí v
důsledku
nevyhovujícího
bydlení u dětí

0,137 předčasných úmrtí
na každých 100 000 dětí v
bytové nouzi za rok

děti

WHO (2011)

92 DALY 1 na každých 100
000 dětí v bytové nouzi

děti

Výskyt respiračních
chorob, zranění a
nadměrná úmrtnost
u dospělých

14,8 předčasných úmrtí na
každých 100 000
dospělých v bytové nouzi
za rok

dospělí

41,7 DALY 1 na každých
100 000 dospělých v
bytové nouzi

dospělí

Využívání
zdravotních služeb

Využívání
zdravotnické

4,5 krát vyšší
pravděpodobnost u

všichni
Ripka, Černá & Kubala
(2018)
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záchranné služby některého z členů
domácnosti v bytové nouzi
(oproti zabydleným)

Využívání
pohotovostní služby

2 krát vyšší
pravděpodobnost u
některého z členů
domácnosti v bytové nouzi
(oproti zabydleným)

všichni
Ripka, Černá & Kubala
(2018)

Využívání
psychiatrických
hospitalizací

3,3 krát více dnů
psychiatrických
hospitalizací u osob v
bytové nouzi

dospělí s psychickou
poruchou

Tinland a kol. (2016)

Využívání
hospitalizací v
nemocnici

3,1 krát vyšší
pravděpodobnost u
některého z členů
domácnosti v bytové nouzi
(oproti zabydleným)

všichni
Ripka, Černá & Kubala
(2018)

Délka hospitalizací
v nemocnici

o 46% delší průměrné
trvání hospitalizace v
nemocnici

všichni
Sadowski a kol.
(2009)

Náhradní rodinná
péče

Odebrání dítěte z
rodiny do náhradní
péče

2,7 krát vyšší riziko
odebrání dítěte v rodinách
v bytové nouzi (oproti
zabydleným)

děti
Ripka, Černá & Kubala
(2018)

Kvalita života
Snížení kvality
života v důsledku
bytové nouze

Hodnota snížené kvality
života:156 142 Kč ročně

osoby bez střechy
Fujiwara & Vine
(2015)Hodnota snížené kvality

života: 58 507 Kč ročně
ostatní osoby v bytové
nouzi

1 DALY - Disability adjusted life years (ztracené roky života v důsledku nemoci)
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2.3.1 Dopady v oblasti zdraví a využívání zdravotní péče

Příčinné vztahy mezi bytovou nouzí a fyzickým a duševním stavem jsou oboustranné. Špatný
fyzický, nebo duševní zdravotní stav je často jednou z hlavních příčin, které stojí u zrodu
problémů s bydlením a vzniku bytové nouze. Zároveň ale život v bytové nouzi může způsobovat
další zhoršování zdravotního stavu, prohlubování duševních problémů, nebo i zcela nové
zdravotní obtíže, které pak vedou ke snížení kvality života a riziku předčasného úmrtí (Fazel,
Geddes & Kushel, 2014; Dvořáčková a kol., 2016; Dutka, Glumbíková & Čada, 2018). To vše s
sebou nese zvýšené nároky na systém zdravotní péče, které jsou dané jednak větší nemocností
a jednak relativně menším využíváním včasné péče (a tím častějším využíváním péče akutní). Při
odhadu velikosti dopadu bytové nouze na fyzické a psychické zdraví a využívání zdravotnických
služeb vycházíme z výzkumů, které se pokouší o izolaci příčinného vlivu, který má bytová nouze
na zdravotní stav a ne naopak. Vypočtené náklady jsou tedy náklady, které bychom reálně
ušetřili, pokud by lidé nežili v bytové nouzi.

Míra vlivu bytové nouze na zdravotní stav závisí na konkrétním druhu bytové nouze, na
předchozím zdravotním stavu jednotlivce a na dalších faktorech. Zdravotní stav se zhoršuje
kvůli nedostupnosti zdravotní péče, nevyhovujícím podmínkám bydlení (vlhko, plísně, zima),
zanedbávání preventivní zdravotní péče a v případě duševních problémů i kvůli stresu, který s
sebou bytová nouze přináší.

V české i zahraniční vědecké literatuře najdeme celou řadu studií, které negativní dopady
bezdomovectví a bytové nouze na zdravotní stav a na čerpání zdravotnických služeb
dokumentují a kvantifikují (Austrálie: Scutella, Wood & Johnson, 2020; Kanada: Goering a kol.,
2014; Finsko: Stenius-Ayoade a kol., 2019; Francie: Tinland a kol., 2020; Ripka, Černá & Kubala

2018). Níže tyto dopady v členění podle jednotlivých oblastí přehledně shrnujeme.

2.3.1.1 Dopady na výskyt onemocnění

Řada studií, zabývajících se bezdomovectvím a bytovou nouzí upozorňuje na horší zdravotní
stav osob, žijících v bytové nouzi (FEANTSA, 2006; Busch-Geertsema a kol., 2010; Fazel,
Geddes & Kushel, 2014; Clair a kol., 2016; Dvořáčková a kol., 2016). Nejhůře jsou na tom
zdravotně lidé, kteří žijí zcela bez přístřeší na ulici.

Prosté srovnání výskytu nemocí u osob v bytové nouzi a v běžné populaci nelze ovšem přímo
využít k odhadu nákladů bytové nouze. Struktura skupiny lidí v bytové nouzi se od běžné
populace liší v řadě dalších charakteristik, které se zdravotním stavem přímo souvisí (chudoba,
vzdělání, výskyt závislostí, …). Například americká studie zabývající se kardiovaskulárními
chorobami nezaznamenala vyšší výskyt u osob v bytové nouzi oproti populaci z
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nízkopříjmových skupin (Kim a kol., 2008). Výzkum Bernsteinové (2015) naznačuje, že výskyt
hypertenze a diabetu se významně neliší od celkové populace a přičítají velký pozorovaný rozdíl
faktoru vyššího věku populace lidí v bytové nouzi. U řady diagnóz tedy pozorujeme korelaci
mezi nimi a bytovou nouzí, ale nemůžeme usuzovat, že je míra jejich výskytu bytovou nouzí
ovlivňována.

U duševních onemocnění může naopak spíše docházet k nadhodnocování jejich výskytu u lidí v
bytové nouzi, jelikož lidé trpícími těmito poruchami mají tendenci zůstat v situaci bytové nouze
déle a zvyšuje se tak pravděpodobnost, že budou podchyceni ve výzkumných šetřeních
(Busch-Geertsema a kol., 2010). Výsledky skotské studie (Waugh a kol., 2018) na základě
metody párování mezi skupinou lidí v bytové nouzi, skupinou nízkopříjmových a
vysokopříjmových obyvatel nicméně potvrzují, že prevalence duševních onemocnění je vyšší
mezi osobami, které zažily alespoň jednu epizodu bytové nouze (30 % oproti 21 % u
nízkopříjmových a 13 % u vysokopříjmových).

České studie věnované tématu zdraví a využívání zdravotnických služeb osob v bytové nouzi
(Šupkova a kol., 2007, Barták, 2011; Pekárková, 2013; Glumbíková a kol., 2017; Dutka,
Glumbíková & Čada, 2018) umožňují zobecnění výsledků na celkovou populaci osob v bytové
nouzi jen omezeně, potvrzují nicméně horší pozorovaný zdravotní stav u osob bez domova, než
u běžné populace České republiky. I zde platí, že špatný zdravotní stav bývá jednou z řady
příčin, proč se lidé do stavu bytové nouze dostávají a rozdíl ve zdravotním stavu mezi běžnou
populací a lidmi v bytové nouzi nemůžeme přičítat jen vlivu bytové nouze.

Na druhou stranu ale žití v bytové nouzi může stávající zdravotní stav nadále zhoršovat, nebo
vyvolávat nové zdravotní problémy, přímo spojené s absencí vyhovujícího bydlení. Schéma
příčinných vztahů mezi bytovou nouzí a zdravotním stavem je znázorněno na následujícím
obrázku 1.
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Obrázek 1: Schéma příčinných vztahů mezi bytovou nouzí a zdravotním stavem.

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.

2.3.1.1.1 Duševní zdraví

Zvýšené riziko stresu, menší dostupnost zdravotní psychiatrické péče pro osoby v bytové nouzi
a řešení dalších problémů spojených s bytovou nouzí mohou podle odborníků, pracujících s
lidmi v bytové nouzi, vést ke vzniku, nebo zhoršování duševních nemocí. Čtvrtina osob bez
domova řeší s lékařem z ordinace v Praze závislosti, pětina pak depresivní stavy a poruchy
spánku. Vysoký je i výskyt schizofrenie, poruch osobnosti, úzkostných poruch a dalších
(Šupková a kol., 2007).

Vliv řešení bytové nouze (zabydlení) na duševní zdraví klientů se zdá být rozdílný pro různé
skupiny populace.

U matek rodin, zabydlených v rámci projektu Housing first v Brně, prokázal výzkum 4,5krát nižší
riziko vážného duševního onemocnění matky, nebo pečující osoby v domácnosti, než u kontrolní
skupiny domácností, které zabydlené nebyly. (Ripka, Černá & Kubala, 2018).

Naproti tomu meta-analýza dat ze 72 randomizovaných studií v USA a Kanadě a systematický
přehled poznatků dalších kvazi-experimentálních studií populací osob bez domova ve
vyspělých zemích neprokázala žádný vliv poskytnutí bydlení (i s doplňkovými sociálními
službami) na duševní zdraví a míru užívání návykových látek klienty (Aubry a kol., 2020). Tyto
studie se ale většinou soustředily na osoby přežívající v nejtvrdších formách bytové nouze (na
ulici, nebo jen s občasným využíváním nouzového ubytování) a často také specificky na osoby s
již existujícími duševními onemocněními.

Závěr randomizované studie Housing first v Brně tak nestojí v protikladu vůči vědecké literatuře
ze zahraničí, protože se soustředí na zcela jinou cílovou skupinu - místo lidí bez střechy a často
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se závažnými duševními problémy na rodiny s dětmi. V tomto prostředí může bytová nouze
působit větší stres a zvyšovat tak pravděpodobnost rozvinutí duševní nemoci, protože klienti
neřeší pouze svou osobní situaci, ale i situaci dětí, které jim v krajních případech mohou být z
důvodu bytové nouze i odebrány.

U rodin v bytové nouzi budeme tedy v souladu se studií Ripka, Černá & Kubala (2018)
předpokládat vliv bytové nouze na 4,5 krát vyšší riziko rozvinutí duševní nemoci. U ostatních
osob v bytové nouzi vliv bytové nouze na duševní onemocnění nepředpokládáme. Náklad
bytové nouze, související s psychickým zdravím jednoho z rodičů odhadujeme na základě
výskytu dvou nejrelevantnějších kategorií psychických onemocnění (vybrané poruchy nálady a
vybrané neurotické, stresové a somatoformní poruchy) v běžné populaci, zvýšené
pravděpodobnosti výskytu u rodin v bytové nouzi a průměrného ročního nákladu léčby těchto
diagnóz na celkem 1453 Kč na jednoho rodiče z domácností s dětmi v bytové nouzi. Celkový
náklad za 12 686 těchto domácností je tedy téměř 18,5 mil Kč.

Tabulka 3: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku zhoršeného duševního zdraví (Kč)

Pravděpodo
bnost
závažného
duševního
onemocnění
u
domácností
(populační
průměr)

Pravděpodo
bnost
závažného
duševního
onemocnění
u
domácností
v bytové
nouzi

Zvýšená
pravděpodo
bnost
závažného
duševního
onemocnění
kvůli bytové
nouzi

Roční
náklad na
léčbu

Náklady
bytové
nouze
/osoba /rok

Počet
dotčených
osob v BN
(1 osoba v
každé
domacnosti
s dětmi)

Celkové
náklady
bytové
nouze / rok

0,034 0,15 0,12 12 136 1 453 12 686 18 428 560

2.3.1.1.2 Fyzické zdraví a předčasná úmrtí

V oblasti fyzického zdraví se dopady bytové nouze zkoumají zejména z pohledu kvality bydlení
(vlhkost, plísně, zima) a jejímu vlivu na onemocnění dýchacích cest, výskytu astmatu a
nachlazení, a to především u dětí.

V průběhu ročního projektu Housing First v Brně se u zabydlených rodin dvakrát snížila
pravděpodobnost, že dítě bude trpět onemocněním dýchacích cest (Ripka, Černá & Kubala,
2018). Podobný dopad odhaduje i výzkum autorů Platt a kol. (1989) na datech z několika měst
ve Velké Británii. Pozitivní vliv kvalitního bydlení na zdraví dospělých i dětí prokazují i další
výzkumy (WHO, 2011; Platt a kol., 1989 ).
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Zahraniční studie naznačují, že věkově standardizovaná mortalita je mezi osobami v bytové
nouzi (nebo ohroženými bytovou nouzí, kteří žádali o bydlení), 2 až 5krát vyšší než v běžné
populaci (Fazel, Geddes & Kushel, 2014). Waugh a kol. (2018) ve Skotsku pozorovali 2,1krát
vyšší úmrtnost lidí v bytové nouzi (nebo akutně ohroženými bytovou nouzí) ve srovnání s 20 %
nejvíce materiálně deprivovaných obyvatel a 5krát vyšší než ve skupině nejméně materiálně
deprivovaných obyvatel. Autoři výzkumu z amerického Bostonu rozdělují riziko vyšší úmrtnosti
podle typu bytové nouze. Lidé zcela bez střechy měli 3krát vyšší úmrtnost než lidé, využívající
nějakou formu služeb pro osoby bez domova (Roncarati a kol., 2018).

Vyšší úmrtnost je ale způsobena nejen bytovou nouzí, ale i vyšším výskytem rizikových faktorů
mezi lidmi v bytové nouzi, které se často vyskytují v kombinaci (užívání návykových látek a s
nimi spojená rizika přenosů infekčních onemocnění, duševní onemocnění, horší zdravotní stav,
sebevražednost) (Fazel, Geddes & Kushel, 2014). Na základě porovnání míry úmrtnosti mezi
osobami v bytové nouzi a běžnou populací proto nelze usuzovat na jednoznačný příčinný vztah
(resp. část pozorovaného rozdílu bude důsledkem jiných faktorů než bytové nouze).

Vyčíslení příčinného dopadu nevyhovujícího bydlení nabízí Mezinárodní zdravotnická organizace
(WHO, 2011). Dopady různých problémů v bydlení (plíseň, vlhkost, zima, úrazy, požáry)
kvantifikuje pomocí jednotek DALY, které představují ztracené roky života v důsledku nemoci, a
v odhadu počtu předčasných úmrtí, které nastaly z důvodu nevyhovujícího bydlení. Přehled
těchto dopadů vidíme v tabulce 4.

Tabulka 4: Dopady života v nevyhovujícím bydlení na předčasná úmrtí a ztracené roky života
v důsledku nemoci

Příčina Zdravotní následek Populace

úmrtí
/100000
obyvatel

DALY
/100 000
obyvatel

plíseň astma Děti 0-14 0.06 40
vlhkost astma Děti 0-14 0.07 50
úrazy - zábrany v oknech úrazy, smrt Děti 0-14 0.07 2
požáry úrazy, smrt Populace 0.9 22.4

zima v domácnosti
zvýšená úmrtnost v
zimních měsících Populace 12.8

Zdroj: WHO (2011).

Problémy v kvalitě bydlení, které popisuje studie WHO vztahujeme na celou populaci osob v
bytové nouzi v ČR. Je samozřejmé, že těmito problémy netrpí každá domácnost ve všech
kategoriích bytové nouze, popsaných v typologii ETHOS. Zároveň se dopady jednotlivých
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problémů v bydlení do nějaké míry pravděpodobně překrývají a nejsou proto jednoduše
aditivní. Bohužel ale nejsou k dispozici údaje o celé populaci, žijící v bytové nouzi, které by nám
umožňovaly jednoznačně vyčíslit počty osob, které se s jednotlivými problémy v bydlení
potýkají.

Na druhou stranu je také zřejmé, že velká část populace v bytové nouzi (zejména osoby bez
střechy, v ubytovnách, v azylových domech, provizorních formách bydlení, atd.) trpí ještě
závažnějšími problémy v kvalitě bydlení (štěnice, hluk, hygienické podmínky). I vzhledem ke
srovnání s výše citovanými studiemi se jedná spíše o konzervativní odhad dopadů
nevyhovujícího bydlení na fyzické zdraví.

S vědomím možného mírného zkreslení proto používáme součet uvedených dopadů na celou
populaci v bytové nouzi jako odhad celkového dopadu bytové nouze na zdravotní stav.

Ačkoli se jednotky DALY využívají zejména při srovnávání nákladové efektivity různých
lékařských postupů, nebo léčiv, Státní ústav pro kontrolu léčiv využívá i fixní peněžní odhad
hodnoty života v plné kvalitě ve výši 1,2 mil Kč. (SÚKL, 2020, s. 25). Tento odhad hodnoty roku
života v plné kvalitě využíváme i při vyčíslení nákladů zhoršeného zdraví v důsledku bytové
nouze.

Celkový roční dopad výše zmíněných zdravotních problémů na populaci dětí v bytové nouzi je
necelých 44 mil. Kč, na populaci dospělých téměř 1,1 mld. Kč. Vzhledem ke způsobu měření a
kalkulace těchto dopadů se nejedná o náklady veřejných rozpočtů, ale o odhad peněžního
vyjádření zhoršení kvality života v důsledku zdravotních dopadů bytové nouze, tedy o část
celospolečenských nákladů bytové nouze. Tento náklad na zhoršené zdraví v důsledku bytové
nouze nevstupuje v naší studii do celkového vyjádření nákladů, protože k odhadu hodnoty
snížení kvality života v bytové nouzi používáme komplexnější ukazatel, založený na metodologii
“Wellbeing valuation” (Fujiwara a Vine, 2015). Odhad dopadu na fyzické zdraví, založený na
parciálních údajích WHO zde uvádíme jako nejnižší možný odhad dopadu bytové nouze na
zdraví obyvatel.
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Tabulka 5: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku zhoršeného fyzického zdraví (Kč)

DALY
Hodnota
DALY

Předčasná
smrt

Statistická
hodnota
života VSL

Náklady na
100tis osob

Náklady
BN / 1
osoba /1
rok

Počet
dotčených
osob v BN

Celkové náklady
BN / 1 rok

náklad na
100000
dětí/rok

0,137 84 147 799 11 528 249 115

92
1 200

000 110 400 000 1 104
náklad na
100000
dospělých
starších
30ti let

1,1 84 147 799 92 562 579 926

19,3
1 200

000 23 160 000 232

náklad na
100000
dospělých

13,7 84 147 799 1 152 824 852 11 528

22,4
1 200

000 26 880 000 269

Náklady
děti
celkem 121 928 249 1 219 35 900 43 772 241
Náklady
dospělí
celkem 1 295 427 431 12 954 84 100 1 089 454 470
Náklady
všechny
osoby
celkem 9 444 120 000 1 133 226 711

2.3.1.2 Dopady na využívání zdravotnických služeb

Lidé v bytové nouzi využívají častěji formy akutní zdravotnické péče místo včasné, nebo
preventivní péče. Je to dáno nestabilním místem pobytu, řešením jiných problémů a
odsouváním neakutních zdravotních potíží, nebo nedostupností zdravotní péče. K lékařům se
proto dostávají častěji než běžná populace ve fázi, kdy případné léčení trvá déle a je tím i
finančně náročnější (Pekárková, 2013). V ČR je péče praktických doktorů hrazena formou
kombinované kapitačně výkonové platby, kdy běžná péče je hrazena formou paušálních plateb
registrujícímu lékaři. Pokud jsou osoby v bytové nouzi registrovány u jakéhokoli praktického
lékaře (byť u něj třeba mnoho let nebyly), jsou za ně odváděny pravidelné platby. Fakt, že je
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osob v bytové nouzi větší pravděpodobnost zanedbání včasné péče v případě zdravotních
problémů se tedy nemusí projevit ve snížení nákladů na běžnou zdravotní péči těchto osob.
Naopak u akutních forem zdravotní péče se zvýšené náklady projeví.
Schéma příčinných vztahů, které vedou od problému bytové nouze k častějšímu využívání
některých typů zdravotnických služeb je znázorněno na následujícím obrázku 2.

Obrázek 2: Schéma příčinných vztahů dopadů bytové nouze na využívání zdravotnických
služeb.

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.

České a zahraniční výzkumy (uvedeny u každého z dopadů) využívají pro identifikaci vlivu
bytové nouze na využívání akutních zdravotnických služeb buď srovnávání s běžnou populací,
nebo srovnání klientů programů sociálního bydlení (Housing first a dalších) s lidmi, jejichž
bytová nouze zůstává neřešena. Mezi sledované proměnné patří zejména počet hospitalizací v
nemocnicích, nebo pobytových psychiatrických zařízeních, délka hospitalizace osob v bytové
nouzi, míra využívání pohotovostních služeb a zdravotnické záchranné služby. Tyto jednotlivé
dopady jsou popsány včetně relevantních zdrojů v samostatných podkapitolách níže.
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2.3.1.2.1 Využívání zdravotnické záchranné služby

Lidé v bytové nouzi se v důsledku nestabilního bydlení, nevyhovujících podmínek bydlení, nebo
nedostupnosti jiných typů lékařské péče častěji ocitají v situaci, kdy řeší akutní zdravotní
problémy pomocí zdravotnické záchranné služby (ZZS).

V kontextu ČR je nejlepším odhadem zvýšené potřeby ZZS údaj, vycházející z randomizované
studie Rapid Re-Housing Brno (Ripka, Černá & Kubala, 2018), kde autoři zjistili, že rodiny s
dětmi, které byly klienty projektu reportovaly o 4,5krát nižší využívání sanitky ve srovnání s
kontrolní skupinou.

V některých zahraničních studiích jsou odhady rozdílů ve využívání záchranné zdravotnické
služby mezi osobami bez domova s běžnou populací ještě vyšší. Australská studie, srovnávající
využití zdravotnické záchranné služby osobami bez domova s běžnou populací odhaduje, že
osoby bez domova sanitku využijí více než 7krát častěji než běžná populace. (Zaretzky a kol.,
2013) Pramení to z omezeného záběru výzkumů pouze na osoby v nejzávažnějších formách
bytové nouze, případně z rozdílů ve fungování zdravotního pojištění a zdravotních služeb.

Vzhledem k tomu, že odhad dopadu bytové nouze z randomizovaného výzkumu Housing first v
Brně je založen na vzorku osob z široce definované bytové nouze a pohybuje se spíše na spodní
hranici odhadů rozdílů ve využívání záchranné služby mezi běžnou populací a osobami v bytové
nouzi, můžeme ho použít v kombinaci s mírou využití záchranné služby populací ČR jako
konzervativní odhad dopadu.

Podle údajů ve Zdravotnické ročence ČR (ÚZIS, 2019a) připadá na každého občana ČR 0,085
výjezdů ročně. Předpokládáme tedy, že osoby v bytové nouzi využijí záchrannou službu
0,38krát ročně. Počítáme s průměrným nákladem na jeden výjezd ve výši 7 tis. Kč (neobsahuje
náklady na leteckou záchrannou službu) (ZZS v číslech, 2018).

Celkový náklad vyššího využití záchranné služby z důvodu bytové nouze tedy vyčíslujeme na
271,4 mil. Kč.

Tabulka 6: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využívání zdravotnické
záchranné služby - ZZS (Kč)

Záchrank
a bez BN
ročně na
osobu

Záchrank
a v BN
ročně na
osobu

Extra
využití
záchrank
y os/rok v
BN

Náklad
na výjezd
záchrank
y 2017

Náklad na
extra
záchranku na
os/rok

Náklady na
extra
záchranku / 1
osoba v BN /
1 rok

Počet
dotčených
osob v BN

Celkové
náklady BN /
1 rok

0,085 0,38 0,30 7000 2086,18 2 262 120 000 271 466 243
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2.3.1.2.2 Pohotovostní služby

Další formou krizové zdravotnické péče, častěji využívané lidmi v bytové nouzi, jsou
pohotovostní služby. Podle závěrečné zprávy projektu Rapid Re-Housing v Brně měly rodiny,
které v projektu získaly bydlení, zhruba 2krát nižší riziko návštěvy pohotovosti některým jejím
členem, než kontrolní skupina rodin, které zůstaly v bytové nouzi. Konkrétně členové rodin
experimentální skupiny využili za rok pohotovost 2krát, zatímco členové rodin kontrolní skupiny
4,13krát (Ripka, Černá & Kubala, 2018). K podobnému závěru ohledně síly dopadu bydlení na
míru využívání pohotovostních služeb došli i autoři studie ve Skotsku (Waugh a kol., 2018),
kteří metodou párování (matching) srovnávali populaci lidí v bytové nouzi s 20% nejvíce
deprivované části skotské populace. Lidé v bytové nouzi podle nich rovněž využívají
pohotovostní služby 2krát častěji, než podobný vzorek osob, který ale netrpí bytovou nouzí.

Jiné zahraniční výzkumy dochází k ještě silnějším závěrům. Autoři Stenius-Ayoade a kol. (2019)
ve Finsku dokládají, že osoby bez domova využívají pohotovosti téměř 6krát častěji než běžná
populace stejného věku, pohlaví a při kontrole dalších proměnných (vzdělání, zaměstnání,
rodinný stav). Australská data (Zaretzky a kol., 2013) ukazují 4krát vyšší využití pohotovosti
lidmi v bytové nouzi než běžnou populací. U těchto odhadů jde ale o prosté srovnání běžné
populace a populace v bytové nouzi, nejde o odhad příčinného dopadu bytové nouze.

Pro naše účely využíváme konzervativnější odhad založený na závěrech studie Ripka, Černá &
Kubala (2018) a Waugh a kol. (2018) a to zaprvé z důvodu využití českých dat a zadruhé kvůli
vhodnějšímu výzkumnému přístupu. Studie Ripka, Černá a Kubala (2018) využívá k idenitikaci
příčinného dopadu náhodný výběr skupiny rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení a rodin v
kontrolní skupině. Skotská studie (Waugh a kol., 2018) klade velký důraz na srovnatelnost
skupiny v bytové nouzi a ve standardním bydlení z hlediska mnoha dalších charakteristik a je
založena na velmi rozsáhlém datovém souboru.

Počítáme tedy, že osoby v bytové nouzi využívají pohotovostní služby dvakrát častěji než
srovnatelné osoby, které jsou zabydlené. Pokud přepočteme počet návštěv pohotovosti členy
rodiny na osobu, vychází nám pro osoby v bytové nouzi 0,95 a pro osoby zabydlené 0,46
návštěv pohotovosti za rok. Bytová nouze tedy zvyšuje počet návštěv pohotovosti/osobu/rok o
0,49. Výkon lékařské pohotovostní služby je ministerstvem zdravotnictví ohodnocen paušálně
na 350 Kč za jeden výkon (Seznam zdravotních výkonů - 09563). Tato částka obsahuje jen
přírůstek nákladnosti lékařské péče z důvodu toho, že jde o péči pohotovostní.

Celkový náklad bytové nouze, vyvolaný vyšším využíváním pohotovostních služeb, činí 19,2 mil.
Kč ročně.
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Tabulka 7: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využívání pohotovosti (Kč)

Použití
pohotovost
i/os/rok bez
BN Faktor

Použití
pohotovost
i/os/rok s
BN

Extra
využití
pohotovost
i os/rok v
BN

Náklad na
výkon
pohotovosti
2021

Náklady na
extra
pohotovost /
1 osoba v BN
/ 1 rok

Počet
dotčených
osob v BN

Celkové
náklady BN /
1 rok

0,458 2 0,915 0,458 350 160 120 000 19 221 968

2.3.1.2.3 Hospitalizace

2.3.1.2.3.a Psychiatrie

Jak již bylo zmíněno výše, bytová nouze se často týká osob s duševními problémy. Nejistota
bydlení, nebo bezdomovectví je navíc spojeno s nižší pravděpodobností pravidelné
psychiatrické péče, bez níž se duševní problémy prohlubují a jsou obtížněji řešitelné. Místo
pravidelnější ambulantní péče se tak osoby v bytové nouzi dostávají k lékařské péči až ve fázi
akutních problémů a je u nich nutná pobytová psychiatrická péče, která je násobně nákladnější,
než péče ambulantní. Využívání psychiatrické pobytové péče mezi osobami bez domova se
proto věnuje řada vědeckých studií, kde se autoři pokouší o kvantifikaci vlivu bezdomovectví na
dobu hospitalizace v psychiatrických zdravotnických zařízeních.

Z hlediska kvality výzkumného přístupu jsou nejrelevantnější závěry autorů Tinland a kol. (2016
a 2020), kteří ve Francii zkoumali metodou randomizovaného experimentu dopady služby
Housing first. Klienti programu HF, kteří trpěli psychickým onemocněním, strávili podle jejich
závěrů 3,3krát méně dní v pobytové psychiatrické péči, než stejně nemocní lidé v bytové nouzi,
kteří se programu neúčastnili4 (konkrétně 24 dní oproti 79 dnům u osob v bytové nouzi). Tento
závěr podporují i další studie. Kvantitativně podobný výsledek vyplývá z výzkumu autorů
Waugh a kol. (2018) ve Skotsku, kteří pozorovali 4,9krát větší využití psychiatrických
pobytových služeb osobami bez domova ve srovnání s 20% nejvíce deprivovaných v celkové
populaci.

Řada dalších výzkumů, které mají pouze popisný charakter a nevyužívají identifikační strategie
odhadu dopadu bezdomovectví, potvrzuje vyšší využívání psychiatrických pobytových služeb
osobami v bytové nouzi, ale jejich odhady jsou často ještě výrazně vyšší. Například australská

4 Zároveň podle závěrů výzkumu Tinland a kol. (2016) u skupiny osob s vážným psychiatrickým
onemocněním sledujeme 3krát nižší výskyt hospitalizací v jiných než psychiatrických zdravotních
zařízeních. Zdá se tedy, že pobyt na psychiatrii funguje zároveň i jako nahrazení pobytu v nemocnici kvůli
jiným akutním zdravotním problémům.
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data ukazují 30ti násobně vyšší využití psychiatrické péče osobami bez domova ve srovnání s
běžnou populací (Zaretzky a kol., 2013).

Pro účely výpočtů nákladů bytové nouze využíváme nejkonzervativnější odhad z francouzského
výzkumu metodou randomizovaného experimentu (Tinland a kol., 2016) a používáme údaj 3,3x
vyššího využití pobytových psychiatrických služeb osobami s duševním onemocněním v
bytové nouzi než u osob s psychickým onemocněním bez bytové nouze.

Za Českou republiku bohužel nemáme údaje o tom, kolik pobytové psychiatrické péče lidé v
bytové nouzi čerpají. Musíme tedy vycházet z průměrných dat za všechny obyvatele. V České
republice využilo hospitalizace na psychiatrii v roce 2019 celkem 68 484 osob (vlastní výpočet
na základě dat ÚZIS, 2019) na průměrnou dobu pobytu 17 dnů, což představuje průměrně
0,095 dne v psychiatrické pobytové péči na jednoho obyvatele ČR, trpícího duševní poruchou
(719 904 osob v roce 2019) (ÚZIS, 2021, s. 8). Pro osoby v bytové nouzi tedy předpokládáme,
že v případě psychického onemocnění stráví v psychiatrické pobytové péči průměrně 3,3krát
více, tedy 0,313 dne za rok. Vzhledem k tomu, že v ČR neznáme údaj o tom, kolik osob v bytové
nouzi trpí duševními poruchami, přejímáme údaj ze situace ve Skotsku, kde je podíl osob v
bytové nouzi, trpící duševními poruchami, odhadován na 30 % (Waugh a kol., 2018).
Předpokládáme přitom, že se v ČR podíl osob s duševní poruchou mezi osobami v bytové nouzi
nebude zásadně lišit a v současné celkové populaci osob v bytové nouzi jich bude 25 230.

Při použití průměrné paušální platby (platby VZP se pohybují v intervalu 1666 - 2346Kč) za
den ošetření na následné a dlouhodobé psychiatrické lůžkové péči ve výši 2006 Kč (MZČR,
2020, s. 20), vychází celkový náklad na zvýšené psychiatrické hospitalizace v důsledku bytové
nouze na téměř 200 mil. Kč za rok.

Tabulka 8: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku využití pobytových psychiatrických
služeb osobami s duševním onemocněním v bytové nouzi (Kč)

Počet
hosp.
Bez BN

Pocet
hosp s
BN

Zvýšení
počtu
hospitali
zací/os/r
ok

Délka
hosp.
Běžná
populac
e/dny

Délka
hosp.
BN

Celkem
dní hosp
běžná
populac
e

Celkem
dni hosp
BN

Pocet
dnu
hosp/rok
v
dusledk
u BN

Náklady
na den
hospital
izace

Náklady
na
hospital
izaci na
psychiat
rii / 1
osoba v
BN / 1
rok

Počet
dotčený
ch osob
v BN
(jen
dospělí)

Celkové
náklady BN / 1
rok

0,095 0,314 0,219 17 17 1,617 5,34 3,72 2 130 7 922 25 230 199 872 435
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2.3.1.2.3.b Jiné hospitalizace

Z důvodu nestabilního bydlení a kombinace dalších problémů navštěvují lidé v bytové nouzi
méně často praktického lékaře (Šupková a kol., 2007; Scutella, Wood & Johnson, 2020) a ke
zdravotní péči se často dostávají až v pokročilých fázích nemoci. Z tohoto důvodu dochází k
relativně častějším pobytům v nemocnici. Jedním z důvodů, proč jsou zejména lidé žijící na ulici
častěji hospitalizování je i to, že se častěji než běžná populace stávají oběťmi násilných
trestných činů (Nilsson a kol., 2020).

Pobyt v nemocnici je navíc typicky delší, než v případě běžné populace. Zaprvé často není
možné osoby v bytové nouzi propustit kvůli nevhodným podmínkám bydlení k doléčení doma,
zadruhé bývá léčba z důvodu předchozího zanedbání léčení náročnější a delší.

Dopady bytové nouze (nebo jejího vyřešení) na počet hospitalizací se projeví i v horizontu
jednoho roku. Pro kvantifikaci vlivu bytové nouze tak můžeme využít data z výzkumu Rapid
Re-Housing v Brně (Ripka, Černá & Kubala, 2018), využívající metodu randomizovaného
experimentu. Výzkum se týkal jen rodin s dětmi a potvrdil, že díky zabydlení se riziko
hospitalizace některého člena rodiny snížilo oproti kontrolní skupině více než třikrát. Osoby z
rodin v bytové nouzi byly hospitalizovány 3,1krát častěji než osoby ze zabydlených rodin.

V projektu Rapid Re-Housing v Brně byly ve skupině klientů programu i v kontrolní skupině
pouze rodiny s dětmi, které se před zapojením do výzkumu nacházely v bytové nouzi. V celé
populaci osob v bytové nouzi se budou pravděpodobně nacházet lidé v horším zdravotním
stavu (osoby bez střechy, častější problémy se závislostmi, apod.), u kterých může docházet k
hospitalizacím častěji než u rodin, jak v případě zabydlení, tak bez něj. Předpokládáme ale, že
rozdíl mezi situací, kdy daná osoba bydlí ve stabilním bydlení a situací, kdy se nachází v bytové
nouzi, lze nejlépe aproximovat právě na základě výzkumu Rapid Re-Housing v Brně.

Častější a delší hospitalizace osob bez domova a v bytové nouzi potvrzují i výzkumy z Finska
(Sillanpaa, 2013; Stenius-Ayoade a kol., 2019), z USA (Sadowski a kol., 2009), nebo z
Austrálie (Witte, 2017; Scutella, Wood & Johnson, 2020).

Výzkumy, které sledují délku pobytu, tedy celkový počet nocí v nemocnici, potvrzují vyšší počet
nocí strávených v nemocnici u osob bez domova než u běžné populace. (Sadowski a kol., 2009;
Witte, 2017). Randomizovaná studie autorů Sadowski a kol. (2009) sleduje jak počet přijetí do
nemocnice, tak počet nocí, které sledované osoby v nemocnicích strávily. Zatímco počet přijetí
(hospitalizací) byl u chronicky nemocných osob bez domova, kteří nezískali bydlení, o 34 %
vyšší než u těch, kteří bydlení získali, průměrný počet nocí strávených v nemocnici byl vyšší o
46 %. Potvrzují se tím expertní odhady odborníků na sociální bydlení v ČR, že kvůli
nedostatečnému bydlení jsou lidé v bytové nouzi často léčeni v nemocnicích déle, než ostatní.
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Pro Českou republiku ovšem nemáme ohledně délky pobytu v nemocnicích osob v bytové nouzi
relevantní data.

V analýze budeme vycházet z projektu Rapid Rehousing v Brně při odhadu četnosti
hospitalizací, které lze přičíst vlivu bytové nouze a které 3,1krát častější než u osob bez bytové
nouze. Při odhadu dodatečné doby hospitalizace, kterou pacienti v nemocnici tráví z důvodu
pokročilejších zdravotních problémů a nemožnosti domácího ošetření budeme odhadovat na
základě práce Sadowski a kol. (2009). Protože nemáme data ohledně délky hospitalizace
zabydlených osob, které byly dříve v bytové nouzi, použijeme konzervativnější odhad a budeme
počítat s o 46% prodlouženou délkou hospitalizace oproti běžné populaci, která činí 6
kalendářních dnů.

Osoby v bytové nouzi jsou tedy podle našich předpokladů hospitalizovány průměrně 0,69krát
za rok na průměrnou dobu 9,6 dnů (oproti 0,22 hospitalizacím s průměrnou dobou 6,6 dnů v
běžné populaci). Pobyt osob v bytové nouzi v nemocnicích trvá déle z části proto, že není možné
je propustit do domácího ošetřování, ale zároveň není nutné jim poskytovat žádnou extrémně
náročnou péči (na odděleních JIP apod.). Pro odhad nákladnosti dne hospitalizace těchto osob
proto používáme konzervativně průměrnou hodnotu nákladu na lůžko a den v léčebnách
dlouhodobě nemocných, kde nejsou čerpány finančně nejnáročnější formy péče.

Při nákladu 2613 Kč/den vytváří bytová nouze každoroční dodatečné náklady ve výši přes 1,7
mld. Kč.

Tabulka 9: Výpočet nákladů bytové nouze v důsledku vyššího využití hospitalizací (mimo
psychiatrie) (Kč)

Počet
hosp.
Bez BN /
1 rok

Počet
hosp s
BN / 1
rok

Zvýšení
počtu
hospitali
zací/os/r
ok

Délka
hosp.
Běžná
populac
e/dny

Délka
hosp.
BN

Celkem
dní
hosp.
Běžná
populac
e

Celkem
dní hosp
BN

Počet
dní
hosp/rok
v
důsledk
u BN

Náklady
na den
hospitali
zace

Náklad
y na
hospital
izaci / 1
osoba v
BN / 1
rok

Počet
dotčenýc
h osob v
BN

Celkové náklady
BN / 1 rok

0,222 0,688 0,466 6,6 9,636 1,465 6,6 5,2 2 613 14 330 120 000 1 719 608 666

2.3.2 Dopady na využívání náhradní péče o děti

Bytová nouze může být jedním z důvodů, proč dochází k odebírání dětí z rodin a jejich
umisťování do náhradní péče. Míra, s jakou se tak děje je velmi závislá na institucionálním
uspořádání a zažité praxi v jednotlivých zemích. Závěry výzkumů ze zahraničí tak mohou být na
českou realitu přenosné jen omezeně. Velké experimentální studie ve Spojených státech Family
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Option Study (Gubits, Shinn a kol., 2018) a Family Unification Program (Fowler a kol., 2018)
ukázaly, že díky dlouhodobé finanční podpoře bydlení se významně snížil počet dětí, žijících
mimo rodinu. Naopak se ale neprokázal vliv na návrat k rodině u dětí, které žily odloučeně už
před začátkem programu.

V České republice může být akutní bytová nouze důvodem pro umístění dítěte mimo rodinu v
rámci okamžité pomoci (ZDVOP - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). V praxi se
podle organizace LUMOS děje i to, že jsou děti z důvodu bytové nouze rodiny umisťovány i do
dalších typů náhradní péče. V takovém případě musí být přítomno více důvodů pro odebrání
dítěte. Pokud jsou další důvody na straně rodiny závažného charakteru (násilí v rodině,
závislosti, apod.), je odebrání dítěte nutné bez ohledu na to, zda je rodina v bytové nouzi či ne.
Pokud jsou ale další důvody k odebrání dítěte méně závažného charakteru, dalo by se odebrání
dítěte prostřednictvím pomoci s bydlením a poskytnutím sociální podpory v mnoha případech
předejít a ušetřit tím značné prostředky. Schéma příčinných vztahů mezi bytovou nouzí a
odebíráním dětí z rodin je znázorněno na obrázku 3.

Obrázek 3: Schéma příčinných vztahů mezi bytovou nouzí a odebíráním dětí do náhradní
péče

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.

Z analýzy dat o důvodech umístění téměř 1 100 dětí do zařízení náhradní péče v šesti krajích
ČR (viz poznámku pod tabulkou 10) vyplývá, že pro 25 % až 40 % z dětí umísťovaných do
dětských domovů a dalších zařízení náhradní péče platí, že bytová nouze je jedním z hlavních
důvodu umístění dítěte mimo rodinu a současně v jejich případě nebyly uvedeny žádné další
závažné důvody umístění mimo rodinu (týrání, zneužívání dítěte, domácí násilí, závislost na
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návykových látkách či kriminalita rodičů). Jedná se o děti primárně umísťované kvůli obtížím v
oblasti bydlení, finančním problémům rodiny a souvisejícímu zanedbávání péče o dítě.
Vzhledem k tomu, že přebývání v bytové nouzi, tedy nevhodných podmínkách pro péči,
významně ztěžuje naplňování potřeb dětí, lze předpokládat, že přibližně pro dvě třetiny z těchto
dětí platí, že bytová nouze rodiny je rozhodujícím důvodem pro umístění dítěte mimo rodinu.
Odhad podílu dětí, které jsou v jednotlivých formách náhradní péče primárně z důvodu bytové
nouze rodiny je spolu s ročním nákladem na umístění jednoho dítěte v tabulce 10.

Tabulka 10: Podíl dětí v ústavech náhradní péče, u nichž je rozhodujícím důvodem umístění
bytová nouze rodiny a jednotkový roční náklad na dítě

Typ zařízení péče o děti

Podíl umístěných dětí z důvodu
bytové nouze rodiny (nebyly by tam,
kdyby rodina nebyla v bytové nouzi)

Jednotkový
náklad na
dítě/rok

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 26% 108 000 Kč

školský dětský domov 17% 304 150 Kč

kojenecký ústav (dětský domov pro děti do 3
let věku) 22% 686 840 Kč

dlouhodobá pěstounská péče 17% 279 574 Kč

pěstounská péče na přechodnou dobu 20% 554 492 Kč

Pozn.: Jednotkový náklad zohledňuje i průměrnou dobu, kterou dítě v ústavu stráví. Pokud jde o
krátkodobou péči, je náklad na jedno dítě jen poměrnou částí ročního nákladu na lůžko.

Zdroj: Odhad podílu dětí, umístěných z důvodu bytové nouze vychází z dat o důvodech umístění v 6 krajích
(Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Karlovarském, Moravskoslezském kraji a Praze). Jde o dvě
třetiny (kvalifikovaný odhad organizace Lumos) podílu dětí, kde bytová nouze byla jedním z důvodů
umístění v náhradní péči a kde zároveň nefigurovaly jiné závažné důvody pro odebrání (týrání či
zneužívání dítěte, závislost na návykových látkách, duševní onemocnění či kriminalita rodičů). 5

Je realistické očekávat, že některé děti z rodin v bytové nouzi by byly odebrány do náhradní
péče i v případě, že by bytová nouze rodiny byla vyřešena. vyřešena. Tedy že ne všechny děti,

5 Byla k dispozici data o důvodech umístění 472 dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
569 dětí do školských dětských domovů a 50 dětí do bývalých kojeneckých ústavů (v případě
dlouhodobé pěstounské péče byl předpokládán stejný podíl jako u školských dětských domovů, v
případě pěstounské péče na přechodnou dobu obdobný podíl jako u zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc). Výsledky budou podrobně představeny v připravované publikaci Platformy pro
sociální bydlení.
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které jsou podle tabulky 10 v náhradní péči kvůli bytové nouzi, by v případě zabydlení rodin
nebyly odebrány. Podle dat z projektu Rapid Re-Housing v Brně může poskytnutí bydlení a
navazující sociální práce rodinám v bytové nouzi snižovat riziko umístění do náhradní péče v
prvním roce po zabydlení až 2,7 krát (Ripka, Černá a Kubala, 2018). Celkovou pravděpodobnost
umístění dítěte v bytové nouzi do náhradní péče získáme z odhadu počtu dětí v náhradní péči z
důvodu bytové nouze (prezentovanému v tabulce 10) v poměru k celkovému odhadovanému
počtu dětí v bytové nouzi v ČR. V souladu s Ripka a kol. (2018) předpokládáme, že tato
pravděpodobnost by byla 2,7 krát nižší, kdyby děti nežily v bytové nouzi.

Průměrný roční náklad na ústavy náhradní péče, po převážení podílem dětí, které se do
jednotlivých typů ústavů dostávají z důvodu bytové nouze, činí 289 282 Kč (organizace LUMOS,
2021). Rodiny, kterým jsou odebírány děti do náhradní péče, jsou často příjemci sociálních
dávek. Z odhadu organizace LUMOS vyplývá, že zhruba 75% těchto rodin pobírá částku
životního minima na nezaopatřené dítě, o kterou v případě odebrání dítěte přichází. Tato částka
činí průměrně 2 240 Kč na jedno dítě. Náklady veřejných rozpočtů, které vznikají financováním
ústavů náhradní péče je třeba snížit o celkové náklady na “ušetřené” dávky životního minima za
odebrané děti ve výši 20 160Kč.

Celkové náklady bytové nouze spojené s odebíráním dětí do náhradní péče (po započtení
úspory na nevyplacených dávkách životního minima) činí 5 786 Kč na každé dítě, žijící v bytové
nouzi, celkem přes 207 mil. Kč.

V případě odebírání dětí do náhradní péče je obzvlášť důležité zdůraznit, že do kalkulace
nákladů vstupují pouze náklady veřejných rozpočtů na financování ústavů náhradní péče. Tato
částka je jen zlomkem celospolečenských nákladů, které tato praxe přináší prostřednictvím
újmy, kterou děti při odloučení od rodin zažívají a následků, které si pravděpodobně ponesou po
zbytek života.
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Tabulka 11: Výpočet nákladů bytové nouze spojené s odebíráním dětí do náhradní péče (po
započtení úspory na nevyplacených dávkách životního minima) (Kč)

Riziko
umístění do
náhradní
péče u dětí v
BN; podíl
počtu dětí
umístěných/
počtu dětí v
BN

Riziko
umístění do
náhradní
péče u dětí
bez BN

Rozdíl v
riziku na
vrub BN

Vážený
náklad na
ústav

Úspora na
nevyplacený
ch
příspěvcích
v hmotné
nouzi na
nezaopatřen
é dítě

Náklady BN
na náhradní
péči / 1 dítě

Počet dětí v
BN

Celkové
náklady BN /
1 rok

0,034 0,013 0,022 289 282 20 160 5 786 35 900 207 728 228

2.3.3 Dopady na kvalitu života lidí v bytové nouzi

V předchozím textu se při vyčíslování dopadů bytové nouze soustředíme zejména na dodatečné
náklady, které bytová nouze přináší veřejným rozpočtům. Hlavním negativem, který si ale
většinou s bytovou nouzí spojujeme, je dopad na jednotlivé životy rodin a jednotlivců.

Bytová nouze, zejména její nejtěžší formy, přináší zásadní snížení kvality života. Míra, do jaké je
kvalita života osob bez domova ovlivněna, je věcí subjektivního vnímání a její měření je tak
komplikovanější než u dopadů na veřejné rozpočty.

V zahraniční literatuře existují dva přístupy k měření kvality života, o kterou lidé přichází, když
žijí v bytové nouzi. Prvním přístupem je odhad pomocí toho, kolik jsou lidé bez domova ochotni
platit za ubytování, které jim umožňuje čerpat základní služby, jako jsou azylové domy nebo
noclehárny. Tento přístup využila v kalkulaci nákladů a přínosů služeb pro osoby bez domova
např Ellen Witte (2017) z University of Melbourne. Tento přístup je ale vhodný pouze pro
některé skupiny osob v bytové nouzi (zejména osoby bez střechy, v některých případech osoby
bez bytu) a je velmi závislý na místních podmínkách poskytovaných služeb a forem úhrady
(například státní podpory versus přímých plateb od uživatelů).

Druhým přístupem, který v této analýze adaptujeme na česká data, je měření snížené kvality
života pomocí metodologie “Wellbeing Valuation”, způsobu hodnocení netržních statků.
Vycházíme z využití této metodologie při určování hodnoty řešení problému bezdomovectví v
analýze “The Wellbeing Value of Tackling Homelessness” od autorů Fujiwara, D. a Vine, J. z
roku 2015.
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Peněžní odhad hodnoty kvality života, o kterou člověk přichází z důvodu bezdomovectví je
definován jako suma peněz, kterou by člověk potřeboval dostat, aby byl v životě stejně
spokojený v případě upadnutí do bytové nouze, jako když se v bytové nouzi nenachází.

Odhad této sumy v pracích Daniela Fujiwary, který se odhady hodnoty bydlení zabývá, je
založen na analýze rozsáhlých datových souborů z Velké Británie a Austrálie, které obsahují
údaje o bytové situaci, subjektivně hodnocené spokojenosti se životem, příjmech a řadě dalších
popisných charakteristik (Fujiwara, 2013; Fujiwara a Vine, 2015).

Podstatou metodologie Wellbeing valuation je odhad mezní míry substituce mezi proměnnými,
týkajícími se bydlení a příjmem pomocí jejich vztahu k subjektivní životní spokojenosti. Jde tedy
o jakýsi poměr toho, jak je spokojenost člověka ovlivněna jednotkou proměnné, týkající se
bydlení (například stavu v bytové nouzi a bez bytové nouze) a jak je ovlivněna jednotkou příjmu.
Měřítko mezní míry substituce mezi bydlením a příjmem je podobné ekonomickému konceptu
“ochoty akceptovat”, který vyjadřuje částku, kterou by lidé museli dostat, aby byli ochotni se
smířit s nějakým negativním jevem. Rozdíl přístupu Wellbeing Valuation spočívá v tom, že se
lidí přímo neptá na částku, jako by byli ochotni akceptovat, a místo toho vytváří na datech
založenou míru kompenzace, kterou by lidé potřebovali, aby zůstali stejně spokojeni se svým
životem6.

Pro náš výpočet hodnoty snížené kvality života v důsledku bytové nouze využíváme výsledků
modelů, kvantifikujících vztah mezi bydlením a spokojeností a mezi příjmem a spokojeností, ze
studie Fujiwara a Vine (2015) a převádíme je do peněžního vyjádření za použití výše minimální
mzdy v ČR. Minimální mzdu, namísto výše průměrné mzdy, používáme z toho důvodu, že
většina lidí v bytové nouzi se pohybuje v nejnižších příjmových decilech populace. Pokud
chceme vliv bytové nouze na subjektivní spokojenost člověka s vlastním životem převést na
peněžní hodnotu, je logické použít úroveň příjmů, na které se tito lidé pravděpodobně pohybují7.
Druhým důvodem je snaha o konzervativní pohled na výši nákladů, spojených s bytovou nouzí.

V ideálním případě bychom využili modely vztahů mezi bydlením, příjmy a životní spokojeností,
vycházejících z českých dat. Ta bohužel nejsou pro tento účel k dispozici. Zároveň se ale
domníváme, že jsou použité výsledky modelů, založené na datech z Velké Británie a Austrálie
relativně dobrým odhadem, platným i pro obyvatele ČR. Podle analýzy OECD jsou hlavní
determinanty spokojenosti se životem konzistentní napříč rozvinutými zeměmi v 50 zemích

7 V původní studii Daniela Fujiwary (2015, 2013) je využíván průměrný příjem repondentů šetření, ze
kterého jsou odhadovány vztahy mezi bydlením, příjmem a spokojeností.

6 Detailní vysvětlení použité metodologie viz analýza “The Social Impact of Housing Providers”, Fujiwara,
D.(2013)
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OECD mezi lety 1972 a 2005 (Fleche, S. a kol.,2011). I intuitivně by mezi obyvateli Velké
Británie a ČR neměly existovat zásadní rozdíly v tom, jak změna bytové situace ovlivní životní
spokojenost a jak změna příjmu ovlivní životní spokojenost.

Výsledky analýzy Fujiwara a Vine (2015) nám umožňují rozlišit změnu kvality života u kategorie
osob bez střech a dalších kategorií bytové nouze8. Kvalita života je měřena pomocí subjektivně
vyjádřené životní spokojenosti.

U osob bez střechy, tedy lidí, kteří žijí zcela venku, nebo využívají jen nárazových služeb
nocleháren, dochází ke snížení kvality života v hodnotě přes 156 tisíc Kč za rok za každou osobu
bez střechy. Lidé v ostatních typech bytové nouze čelí snížení kvality života ve výši přes 58 tis.
Kč ročně. Celkový roční náklad za všechny osoby v bytové nouzi tak činí přes 8 miliard Kč.

Vzhledem k povaze použitých dat byl k odhadu kompenzačního přebytku při poskytnutí bydlení
osobám bez domova použitý převod dopadu bydlení na životní spokojenost přes dopad bydlení
na zdraví a posléze dopad zdraví na životní spokojenost. Aby nedocházelo k dvojímu započítání
stejného nákladu v celkovém vyčíslení nákladů bytové nouze, není možné používat zároveň
zjištěný dopad na kvalitu života a na fyzické zdraví (vyčíslených pomocí odhadu WHO (2011)
na ztracené roky života. Pro odhad snížení kvality života využíváme primárně hodnotu, která
vychází z metodologie “Wellbeing Valuation”. 9

Tabulka 12: Výpočet nákladů bytové nouze spojené se sníženou kvalitou života (Kč)

celkový dopad snížení
kvality života / rok

průměrné náklady jako
důsledek snížení kvality
života / 1 osoba v BN / 1
rok

počet dotčených osob v
BN

celkové náklady BN / 1
rok

osoby bez střechy 156 142 14 000 2 185 983 744

osoby ostatní 58 507 106 000 6 201 702 144

celkem 69 897 120 000 8 387 685 888

9 Odhad dopadu bytové nouze na fyzické zdraví můžeme chápat jako velmi nízké ohodnocení
snížené kvality života, která bere v úvahu jen měřitelné dopady na fyzické zdraví a jejich
ohodnocení.

8 V původní studii je rozlišován stav v “přechodném bydlení” a “bez bydlení - na ulici”.
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2.4 Nemonetizované nebo nekvantifikované náklady a přínosy
Náklady bytové nouze, vstupující do vyčíslení, jsou jen částí celkových nákladů. Další řada
negativních jevů, spojených s bytovou nouzí prozatím není možné převést na dobře
opodstatněnou peněžní hodnotu, nebo ani identifikovat sílu příčinné souvislosti mezi bytovou
nouzí a jednotlivými dopady. V následující tabulce a textu popisujeme dodatečné náklady, u
kterých

● není jednoznačně prokázána kauzální souvislost a nemůžeme proto určit směr, nebo
velikost dopadu na bytovou nouzi, nebo

● je potvrzena kauzální souvislost, ale není změřena velikost dopadu bytové nouze, nebo
● změřený dopad nelze převést na monetární hodnotu.

Výběr jednotlivých dopadů, které zde zmiňujeme, vychází z konzultací s odborníky na bytovou
nouzi a bezdomovectví a studia odborné literatury. Tabulka 13 obsahuje i přehled literatury a
popis omezení, které současný stav poznání ohledně jejich příčinného vztahu s bytovou nouzí,
obnáší.

Tabulka 13: Přehled nemonetizovaných dopadů bytové nouze

Oblast Dopad Dotčená populace Zdroj Omezení

Vzdělávání

Dopad bytové
nouze na školní
absence a lepší
vzdělávací výsledky

děti

Goux & Maurin
(2005); Solari &
Mare (2012); Rubin
a kol. (1996);
Mueller & Tighe
(2007); Obradović a
kol. (2009); Free a
kol. (2010);Rafferty,
Shinn & Weitzman
(2004); Prokop,
D.(2019); Median
(2016)

prokázaný kauzální
vztah u dílčích
parametrů (např.
vliv přelidněného
bydlení na
opakování ročníku),
které neumožňují
celkovou
kvantifikaci a
převod dopadů
bytové nouze v
oblasti vzdělávání
na peněžní hodnotu

Vězeňství
Bytová nouze jako
jeden z faktorů,
které mají vliv na

vězni po propuštění z
věznice

Kváča &
Gottvaldová (2021);
Drahý a kol. (2018);

nejednoznačná
identifikace
kauzálního vztahu
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pravděpodobnost
recidivy vězňů

Lutze, Rosky &
Hamilton (2014);
Miller & Ngugi
(2009); Prentice &
Scutella (2019)

Domácí
násilí

Hrozba bytové
nouze jako možný
faktor setrvávání v
domácnosti s
násilníkem

osoby, žijící v
domácnostech s domácím
násilím

Diette & Ribar
(2018), Baker a kol.
(2010); Goodman,
Epstein & Sullivan
(2017); Klein a kol.
(2019)

nejednoznačná
identifikace
kauzálního vztahu

Kriminalita

Bytová nouze jako
důvod zvýšené
pravděpodobnosti
násilného napadení
osob (zejména osob
bez střechy)

osoby bez střechy

Nilsson a kol.
(2020); Frencher a
kol. (2010); Lee &
Schreck (2005);
Zaretzky a kol.
(2013); Witte
(2017); Štěchová,
Luptáková &
Kopoldová (2008);
Roubalová a kol.
(2019)

nejednoznačná
identifikace
kauzálního vztahu

Nezaměstn
anost

Ztráta bydlení jako
důvod zvýšeného
rizika následné
ztráty zaměstnání

osoby, které se dostanou
do bytové nouze

Desmond &
Gershenson (2016)

studie z USA s
jinými
charakteristikami
trhu práce, chybějící
údaje o počtu osob,
které v České
republice
každoročně
spadnou do stavu
bytové nouze

Zabydlení osob v
bytové nouzi
nezvyšuje
pravděpodobnost
získání zaměstnání

osoby v bytové nouzi

Poremski a kol.
(2016); Prentice &
Scutella (2019);
Swami (2018) ;
Tinland a kol.(2016)
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Závislosti

Získání stabilního
bydlení jako jeden z
předpokladů řešení
problému závislosti

osoby v bytové nouzi,
trpící závislostmi

Aubry a kol. (2020);
Keenan a kol.
(2021)

nejednoznačná
identifikace
kauzálního vztahu

Intergener
ační
dopady

Bytová nouze jako
problém při
vytváření životních
vzorců

děti

Kvalita
veřejných
prostor

Výskyt
bezdomovectví ve
veřejném prostoru
snižuje jeho kvalitu
pro ostatní uživatele

obyvatelé a návštěvníci
míst s výskytem
bezdomovectví

2.4.1 Dopady na vzdělání dětí

Mezi odbornou veřejností panuje shoda na faktu, že bytová nouze má dopad na podmínky pro
vzdělávání dětí. Bytová nouze je jedním z faktorů, které ovlivňují školní prospěch, chování žáků
ve škole, kvalitu vzdělávání a dosažené vzdělání. Schéma příčinných vztahů mezi bydlením a
vzdělávacími výsledky dětí je naznačeno na obrázku 4.

Bytová nouze může vzdělávání dětí ovlivňovat zejména z důvodu nízké stability bydlení a nízké
kvality bydlení. Nestabilita bydlení může vést k častějšímu stěhování a častějším změnám škol,
což se může promítat ve vyšší faktické, nebo “myšlenkové” nepřítomnosti dětí ve škole. Nízká
kvalita bydlení (nedostatečný teleplný komfort, plísně, špatné hygienické podmínky) s sebou
nese vyšší riziko nemocnosti, což opět ovlivňuje množství školních absencí. Při přelidnění
domácnosti dětem chybí prostor pro soustředění se na domácí přípravu.
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Obrázek 4: Schéma příčinných vztahů mezi nevyhovujícím bydlením a vzdělávacími výsledky
dětí.

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.

Bytová nouze je ale v naprosté většině případů jen jedním z faktorů horší pozice žáků ve
vzdělávání. Děti z rodin v bytové nouzi jsou velmi často z rodin s nižším socioekonomickým
statusem, nižším vzděláním rodičů, možnými problémy v rodině v oblasti závislostí, přítomnosti
patologických jevů, životem v sociálně vyloučených oblastech apod.

Empiricky odlišit sílu vlivu těchto jednotlivých faktorů na vzdělávací výsledky dětí je velmi
obtížné. V české ani zahraniční literatuře proto nenacházíme dostatečné podklady pro izolaci a
kvantifikaci vlivu bytové nouze na celkové vzdělávací výsledky. Existuje však řada studií, které
empiricky dokládají a kvantifikují vliv bytové nouze rodin (nebo programů na její ukončování) na
dílčí ukazatele vzdělávacích výsledků dětí.

Studie autorů Goux a Maurin (2005), kteří pro identifikaci vlivu bydlení využili metodu
instrumentální proměnné, doložili vliv bydlení v přeplněných bytech na opakování ročníku.
Jejich závěry podporují i další studie, jako například Solari a Mare (2012), kteří vypozorovali, že
každá další osoba v přelidněné domácnosti snižuje hodnotu percentilu školních výsledků dětí
přibližně o 2 body.

Další výzkumy sledují zejména úroveň čtenářské a matematické gramotnosti dětí z rodin v
bytové nouzi, jejich chování ve škole, míru absencí a předčasné odchody ze vzdělávání.
Vzdělávací výsledky jsou většinou měřené pomocí standardizovaných testů matematické a
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čtenářské gramotnosti. Obecně lze říci, že bytová nouze rodin se negativně promítá do výsledků
dětí (Rubin a kol., 1996; Mueller & Tighe, 2007; Obradović a kol., 2009; Free a kol., 2010; Solari
& Mare, 2012). Rafferty, Shinn & Weitzman (2004) zkoumali dopady zabydlení dětí z rodin v
bytové nouzi na jejich školní výsledky ve srovnání s podobně znevýhodněnými dětmi, které ale
stabilně bydlely. Po roce v ubytovně měly děti bez domova o 6 procentních bodů horší výsledky
než stabilně bydlící. Po 5 letech, tedy když byla většina dětí stabilně ubytována nejméně 3 roky,
nebyly už ale zjištěny žádné rozdíly mezi oběma pozorovanými skupinami. Jako jedni z mála
měli tito autoři možnost sledovat rodiny v delším časovém období a popsat tak dlouhodobější
dopady zabydlení rodin.

Délka pozorování výsledků dětí je jedním z problémů, se kterým se zkoumání dopadů bytové
nouze na děti potýká. V českém prostředí se dopady zabydlení rodin v bytové nouzi zabývala
randomizovaná studie autorů Ripka, Černá & Kubala (2018), která ale neprokázala vliv
zabydlení rodin na výsledky dětí ve školách, možná právě z důvodu, že pozorování zabydlených
klientů a kontrolní skupiny trvalo pouze rok. Studie Daniela Prokopa (2019) poukazuje na 2,1
až 2,6krát vyšší šanci dětí z rodin v bytové nouzi, že budou trpět problémy ve škole oproti
ostatním chudým rodinám, použitá data a metody ale neumožňují izolaci vlivu bytové nouze od
dalších charakteristik rodin. Stejné omezení se týká i studie Medianu (2016), která upozorňuje
na to, že problémy v bydlení 1,87krát zvyšují šanci na zasažení dětí problémy ve škole a
1,58krát zvyšují šanci na prospěchové problémy dětí.

Ačkoli z mnoha studií přesvědčivě vyplývá negativní vliv bytové nouze na vzdělávací výsledky
dětí, není možné přijmout jednotný způsob kvantifikace tohoto vlivu. Důvod spočívá ve velké
variabilitě výzkumů z hlediska místa vzniku (a tedy rozdílnosti prostředí, sociálních systémů,
apod.), z hlediska sledovaných proměnných, metodologických přístupů a jejich schopnosti
izolovat vliv bytové nouze od ostatních faktorů vzdělávacích výsledků dětí, kvality dat a
zkoumaných populačních vzorků.

2.4.2 Dopady na míru recidivy vězňů

Stabilní bydlení je podle názoru odborníků na recidivu vězňů jedním z faktorů, které mohou mít
vliv na riziko opětovného páchání trestné činnosti (Kváča, Gottvaldová, 2001; Drahý a kol.,
2018). Podle údajů vězeňské správy (Drahý a kol., 2018) má 45% odsouzených adresu
trvalého pobytu na úřední adrese. Téměř 60% těch, kteří se vrací do výkonu trestu nemají
žádné bydlení, nebo přebývají v nejistém bydlení10.

10 Tyto údaje se týkají jen osob, které byly po propuštění z vězení znovu odsouzeny a nastoupily k
dalšímu výkonu trestu. Nezahrnují osoby, které znovu spáchaly trestný čin, ale do vězení znovu
nenastoupily (byl jim přidělen podmínečný výkon trestu).
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Bydlení ale působí na riziko recidivy v kombinaci s řadou dalších faktorů a je velmi obtížné vliv
samotné podpory bydlení od ostatních faktorů izolovat. Schéma možných příčinných vztahů
mezi bytovou nouzí a rizikem recidivy je znázorněno na obrázku 5.

Obrázek 5: Schéma příčinných vztahů mezi bytovou nouzí a rizikem recidivy. Statické a
dynamické faktory rizika recidivy jsou převzaty z metodiky SARPO (Drahý a kol., 2018)

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.

Zahraniční studie, zabývající se mírou recidivy vězňů hodnotí převážně dopady komplexních
programů při opouštění vězení (tzv. “discharge programmes”), jejichž součástí je i poskytnutí
bydlení. Studie z USA (Lutze, Rosky & Hamilton, 2014) využívající k identifikaci vlivu bydlení
metodu párování na základě propensity skóre (propensity score matching) uvádí, že poskytnutí
bydlení snižuje riziko recidivy o 19 p.b. oproti propuštěným vězňům, kterým nebylo poskytnuto
bydlení (56 % recidivy oproti 37 %). Jednalo se nicméně o specifickou skupinu osob, u kterých
bylo riziko recidivy vysoké a které měly komplexní potřeby (např. adikce, duševní poruchy, aj.).
Tyto závěry se shodují s meta-analýzou dat z intervencí zaměřených na propuštěné vězně v
USA (Miller & Ngugi, 2009). Závěry z tohoto přehledu naznačují, že dopady intervencí jsou
významné pouze u pachatelů velmi závažných trestných činů (“serious, violent offenders”). U
ostatních skupin pachatelů nebyl naměřen významný dopad intervencí s poskytnutím bydlení
na míru recidivy. Prentice & Scutella (2019) sledovali na australských datech vliv zařazení do
programu sociálního bydlení na recidivu vězňů a nepozorovali žádný statisticky významný rozdíl
mezi skupinou lidí v sociálním bydlení a bez něj.

Autoři všech těchto studií zároveň upozorňují, že poskytnutí bydlení je pouze jednou z
intervencí, které jsou vězňům v rámci programů poskytovány a faktor poskytnutí bydlení nelze
věrohodně izolovat od vlivu ostatních intervencí.

Česká republika je na data a analýzy, týkající se vlivu bydlení (bytové nouze) na riziko recidivy
vězňů velmi chudá. Absence stabilního bydlení vstupuje jako jeden z rizikových faktorů do
Prediktivního nástroje na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených (SARPO)
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využívaného vězeňskou službou, má ale v hodnocení rizikovosti vězně velmi malou váhu a je
nejslabším uvažovaným faktorem recidivy (Drahý a kol., 2018).

Dopad poskytnutí bydlení a podpory v bydlení na prevenci recidivy je relativně nevýznamný,
pokud není bydlení součástí celostního přístupu k řešení celé škály problémů vězněného v
rámci ucelených programů prevence recidivy.

2.4.3 Dopady ohrožení bytovou nouzí na náklady spojené s domácím
násilím

Opuštění domácnosti, ve které se vyskytuje domácí násilí může být jedním z mechanismů,
jakým se především ženy a děti dostávají do situace bytové nouze. Příčinná souvislost mezi
těmito jevy ale není v odborné literatuře věrohodně prokázána (Diette a Ribar, 2018). Ačkoli je
mezi ženami bez domova značné zastoupení těch, které domácí násilí zažily (Pavao a kol., 2007;
Moss & Singh, 2015 cit. Mayock a kol., 2016; Baptista a kol., 2017), mnohé oběti domácího
násilí z obavy před ztrátou bydlení a z dalších důvodů ve společné domácnosti s agresorem
mohou setrvávat. Rozhodnutí, zda se z domácnosti s domácím násilím odstěhovat, ovlivňuje
řada provázaných a velmi individuálních faktorů (finanční situace, obavy o děti a hrozbu jejich
odebrání, psychologické dopady domácího násilí, apod.) a životních trajektorií (Červínková a
kol., 2004; Moe, 2009; Budínová, 2012). Z dostupných dat o evaluacích programů na podporu
bydlení (včetně systematického přehledu dopadů intervencí na výskyt domácího násilí) není
možné usuzovat na jednoznačný vliv podpory bydlení na snížení počtu obětí domácího násilí
(Baker a kol., 2010; Goodman, Epstein & Sullivan, 2017; Klein a kol., 2019).

Příčinné souvislosti mezi ohrožením rizikem bytové nouze a výskytem a závažností
podstupovaného domácího násilí znázorňuje obrázek 6.

Obrázek 6: Schéma příčinných vztahů mezi bytovou nouzí a domácím násilím

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.
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Domácí násilí s sebou nese celou řadu společenských nákladů, jejichž výše byla v ČR
odhadnuta na 14,5 miliard korun ročně (Kunc a kol., 2012; Budinová, 2012; Všetičková, Zdeněk
& Molnár, 2017) a které zahrnují zejména náklady soudnictví a policie, zdravotnického systému,
sociálních služeb, právní pomoci a náklady související se zaměstnáním a ekonomickou aktivitou.
Pro kalkulaci nákladů bytové nouze, spojené s problémem domácího násilí bychom ale
potřebovali znát odhad počtu obětí domácího násilí, které by dostupnost bydlení (nebo podpory
v bydlení) přiměla přijmout rozhodnutí o opuštění společné domácnosti s agresorem. Takový
odhad bohužel není pro Českou republiku dostupný a jak bylo řečeno výše, příčinná souvislost
není prokázána ani v zahraniční odborné literatuře.

2.4.4 Dopady na výskyt trestné činnosti vůči lidem bez střechy a páchané
lidmi v bytové nouzi

Studie ze zahraničí se shodují, že lidé v situaci bezdomovectví jsou častěji oběťmi násilných
trestných činů než běžná populace. Poznatky jsou nicméně omezené tím, že se výzkumy týkají
pouze osob bez domova, často se soustředí na specifické skupiny osob (např. lidé s psychickou
poruchou, mladí, migranti) a vychází jen z prostého srovnání populace osob bez domova s
běžnou populací bez možnosti identifikovat příčinnou souvislost mezi bezdomovectvím a
násilnou viktimizací.

Obrázek 7: Schéma příčinných vztahů mezi bezdomovectvím a násilnou viktimizací

Zdroj: vlastní, na základě konzultací s odborníky v oblasti sociálního bydlení a bytové nouze.

Longitudinální studie rozsáhlých administrativních dat z policejních statistik z Dánska (Nilsson a
kol., 2020) uvádí, že v porovnání s běžnou populací je u mužů bez domova 3,6krát vyšší
prevalence násilné viktimizace (7,2krát vyšší u žen) než u běžné populace. Další panelová
studie z USA (Frencher a kol., 2010) uvádí, že počet hospitalizací v důsledku napadení je třikrát
větší u osob bez domova než u nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Vyšší výskyt násilných
trestných činů proti osobám bez domova potvrzují i další studie z Austrálie a USA (Lee and
Schreck, 2005; Zaretzky a kol., 2013; Witte, 2017). Za rozdíly mezi běžnou populací a populací
osob bez domova ale kromě větší zranitelnosti stojí i další charakteristiky lidí bez domova
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(výskyt duševních onemocnění, závislostí apod.). Nelze tedy říci, že jsou uvedené rozdíly v míře
násilné viktimizace důsledkem pouze situace bezdomovectví.

Údaje o viktimizaci osob bez domova jsou v ČR pouze orientační, neboť v trestních statistikách
nejsou sledovány atributy situace bydlení. Štěchová, Luptáková & Kopoldová (2008) se věnují
otázce osob bez domova jako obětí trestných činů na základě údajů sesbíraných neziskovou
organizací Bílý kruh bezpečí. Ta se soustředila pouze na osoby žijící v azylových domech a
dochází k závěru, že téměř pětina z klientů se stala obětí trestné činnosti jednou a další pětina
opakovaně. Je nutné poznamenat, že pouze 40 % těchto trestných činů bylo nahlášeno policii.
Autorky studie však dodávají, že prevalence viktimizace osob pobývající na ulici (bez střechy)
může být ještě vyšší než u osob v azylových domech, nicméně k tomuto fenoménu neexistují
kvantitativní údaje.

Viktimizační výběrové šetření “Oběti kriminality” (Roubalová a kol., 2019) uvádí, že repondenti,
kteří označili své bydlení jako “jiný typ zástavby” (např. ubytovny, mobilní obydlí, atd) se v
posledních letech stali obětí fyzického napadení neznámou osobou, které nemělo za cíl krádež v
8 % případů, oproti 3 % celého vzorku respondentů.

Zdravotní následky takových trestných činů a s nimi spojené využití zdravotnických služeb jsou
teoreticky zahrnuty již do odhadu zvýšeného využití záchranné zdravotní služby, pohotovostí a
počtu hospitalizací. Dalším potenciálním dopadem na veřejné rozpočty jsou náklady na výjezdy
policie k ohlášeným trestným činům. Pro vyčíslení takového dopadu ale nejsou k dispozici data.

V odborné literatuře nenacházíme potvrzení hypotézy, že by lidé v bytové nouzi byli častěji
pachateli trestných činů, nebo že by v důsledku výskytu bytové nouze docházelo k nárůstu
kriminality.

2.4.5 Dopady na nezaměstnanost

Častým předpokladem při uvažování o řešení bytové nouze bývá hypotéza, že existuje
souvislost mezi bytovou nouzí a schopností najít si a udržet si zaměstnání. Stejně jako u dalších
dopadů je ale velmi obtížné izolovat vliv bytové nouze na získání, nebo ztrátu zaměstnání z
důvodu komplexního působení celé řady osobních charakteristik, které ovlivňují obojí - jak
zaměstnanecký status, tak situaci v bydlení.

Dostupné poznatky ze zahraničí naznačují, že poskytnutí bydlení (tedy ukončení stavu bytové
nouze) nemá přímý vliv na šance obdržet zaměstnání. Několik studií ze Spojených států, Kanady
(Poremski a kol., 2016), Austrálie (Prentice & Scutella, 2019; Swami, 2018) a Evropy (Tinland a
kol., 2016), které využily různé metody měření dopadů se zaměřením na izolaci vlivu bydlení na
získání zaměstnání (náhodný experiment, párování na základě propensity skóre na velkých
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panelových datech) se shodují na tom, že poskytnutí bydlení a sociální práce lidem v bytové
nouzi nezvyšují šance, že klienti programů získají v pozorovaném období zaměstnání.

Zajímavá může být ale studie autorů Desmond a Gershenson (2016) ze Spojených států, která
sleduje kauzální vztah opačného směru, tedy mezi ztrátou bydlení a ztrátou zaměstnání. Autoři
identifikují pomocí metody párování (matching) kauzální vztah mezi ztrátou bydlení a ztrátou
zaměstnání, kdy každý desátý člověk, který nedobrovolně přijde o bydlení, přijde i o práci.

Pro měření dopadů bytové nouze v ČR v oblasti zaměstnanosti bychom potřebovali znát údaj o
tom, kolik osob každoročně přibude v populaci v bytové nouzi a jaká část z nich je zaměstnaná.
Tak podrobné údaje nejsou bohužel k dispozici.

2.4.6 Závislosti

Ačkoli je stabilní bydlení nepochybně jedním z důležitých předpokladů řešení problému
závislostí, v české ani zahraniční literatuře nenacházíme přesvědčivé důkazy o existenci a síle
možného pozitivního vlivu zabydlení na míru problematického užívání drog a alkoholu (Aubry a
kol., 2020). Hlavním problémem při identifikaci vlivu bydlení na řešení problémů se závislostmi
je možná obousměrná kauzalita, protože problémy se závislostí bývají často důvodem, proč
osoby upadnou do bytové nouze (Mc Vickar, Moschion & van Ours, 2015).

2.4.7 Sociální koheze a problém stigmatizace

Lidé bez domova, zejména osoby přežívající na veřejném prostranství mohou být předmětem
stigmatizace z důvodů např. asociace s nadměrným využíváním drog či deviantním chováním.
Výzkumy naznačují, ze z důvodu stigmatizace se řada osob bez domova obává využívat
zdravotnické služby či vyhledat zaměstnání, což nadále prohlubuje stigmatizaci
(Busch-Geertsema a kol., 2010).

2.4.8 Dopady na kvalitu veřejných prostranství a hodnotu nemovitostí v
problematických lokalitách

Lidé bez střechy využívají veřejné prostranství pro různé činnosti (přespávání, uspokojení
základních životních potřeb, setkání se aj.), což může vyvolávat konflikty s běžnou populací z
důvodů např. hygienického zanedbání, žebrání, užívání alkoholu a drog či obavou ze zvýšené
kriminality (Kripnerová a kol., 2019). V důsledku mohou být lokality a veřejná prostranství, kde
se běžně ocitnou lidé bez domova, vnímány jako méně kvalitní, což může ovlivnit hodnotu
nemovitostí, snižovat zisky okolních podniků či negativně ovlivnit celkový “obraz” města
(Temelová a kol., 2017). Dopad výskytu osob bez domova na ekonomickou či turistickou
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atraktivitu je málo dokumentován a proto nelze jednoznačně kvantifikovat dopady bytové nouze
na kvalitu veřejného prostranství či ekonomickou atraktivitu daných lokalit (Pleace a kol., 2013).

2.4.9 Dopady na děti - životní vzorce - bezdomovectví v dospělosti,
problémy ve výchově, integrace do společnosti

Kromě dopadů na vzdělávací prospěch může bytová nouze u dětí přispět k dalším
problematickým jevům, např. problémy ve výchově, integrace do společnosti či kriminální
chování. Z americké studie vyplývá, že nestabilita bydlení zvyšuje pravděpodobnost zanedbání
péče o 22 p.b. (Warren & Font, 2015). Dále byl v Austrálii identifikován kauzální vztah mezi
bytovou nouzí v dětství a zvýšenou pravděpodobností uvěznění mezi 17 a 20 lety (Cobb-Clark
& Zhu, 2015). Výzkum z ČR (Median, 2016) naznačuje, že problémy s bydlením zvyšují šanci na
zasažení dětí problémy ve výchově či v komunikaci a riziku. Z těchto závěrů však nelze
identifikovat kauzální vztah.

2.5 Vyčíslení nákladů bytové nouze
Výsledkem této analýzy je odhad nákladů, způsobovaných existencí bytové nouze a to jak
nákladů veřejných rozpočtů, tak nákladů celospolečenských. Zatímco náklady veřejných
rozpočtů zahrnují jen dopady bytové nouze, které se odrazí ve výdajích veřejných rozpočtů,
celospolečenské náklady zahrnují i dopad na kvalitu života lidí v bytové nouzi.

V průběhu analýzy jsme se řídili pravidlem konzervativního odhadu, vypočítaný dopad je tedy
nízkým odhadem velikosti nákladů.

Zatímco některé identifikované dopady se týkají všech osob v bytové nouzi podle typologie
ETHOS, část se dotýká pouze užší skupiny osob (rodiny s dětmi, lidé bez střechy, lidé s
duševním onemocněním). Za účelem interpretace výsledku byly i tyto parciální náklady
přepočteny i do hodnoty průměrného nákladu na jednu osobu v bytové nouzi za rok.

V následující tabulce 14 je přehled jednotlivých nákladů bytové nouze. Každý řádek obsahuje
informaci o ročním nákladu na osobu, které se daný dopad týká, celkový náklad bytové nouze a
přepočet na průměrnou hodnotu za všechny osoby v bytové nouzi v ČR. V předposledním
sloupci je označení, zda jde o náklad veřejných rozpočtů, nebo o náklad celospolečenský.
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Tabulka 14: Přehled a vyčíslení monetizovaných nákladů bytové nouze v ČR za rok za osobu
(Kč)

Kategorie

Náklad
BN /

dotčená
osoba /
rok v Kč

Počet
dotčených

osob Dotčené osoby
Celkový náklad BN

/ rok v Kč
Počet osob v
bytové nouzi

Náklad BN /
osoba / rok

v Kč

Náklad BN
/

domácnost
/ rok v Kč Náklady

Psychické zdraví 1 453 12 686

jeden rodič v
domácnosti s
dětmi 18 428 560 120 000 154 380 NVR

Záchranná
zdravotnická služba 2 262 120 000 271 466 243 120 000 2 262 5 597 NVR

Pohotovost 160 120 000 19 221 968 120 000 160 396 NVR

Hospitalizace
Psychiatrie 7 922 25 230

dospělí s
psychickým
onemocněním 199 872 435 120 000 1 666 4 121 NVR

Hospitalizace 14 330 120 000 1 719 608 666 120 000 14 330 35 456 NVR

Náhradní péče o děti 5 786 35 900 děti 207 728 228 120 000 1 731 4 283 NVR

Fyzické zdraví 9 444 120 000 1 133 226 711 120 000 9 444 23 365 CSN

Kvalita života -
celkem 69 897 120 000 8 387 685 888 120 000 69 897 172 942 CSN

Kvalita života - jen
bez střechy 156 142 14 000 bez střechy 2 185 983 744 CSN

Kvalita života - ostatní 58 507 106 000 ostatní 6 201 702 144 CSN

Náklady veřejných
rozpočtů Celkem 2 436 326 100 120 000 20 303 50 234 NVR

Celospolečenské
náklady s dopadem
na sníženou kvalitu
života Celkem 10 824 011 988 120 000 90 200 223 176 CSN

Pozn.: NVR = Náklady veřejných rozpočtů, CSN =  Celospolečenské náklady, BN = bytová nouze

Náklady veřejných rozpočtů, vyvolaných problémem bytové nouze dosahují téměř 2,5 mld. Kč
ročně. Největší část tvoří náklady na hospitalizace a využívání záchranné zdravotnické služby.
Dva z dopadů se týkají specificky rodin s dětmi (dopad na psychické zdraví rodiče a na náhradní
péči o dítě). Rodiny s dětmi tedy generují specifické dodatečné náklady a to nejen tyto
kvantifikované, ale i řadu dalších, které neumíme peněžně vyjádřit.

Na obrázku 8 vidíme kumulativní přírůstky nákladů veřejných rozpočtů, vyvolaných jednotlivými
dopady bytové nouze. Celkový průměrný náklad na jednu osobu v bytové nouzi činí 20 303 Kč
ročně. Toto jsou náklady, které stát reálně ročně vynakládá v souvislosti s existencí bytové
nouze.
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Obrázek 8: Průměrné roční náklady veřejných rozpočtů na osobu v bytové nouzi (Kč)

Do kalkulace celospolečenských nákladů vstupují narozdíl od nákladů veřejných rozpočtů i
odhady hodnoty snížené kvality života lidí v bytové nouzi. Nejnižší odhad je založen na
kvantifikaci dopadů bytové nouze na zdraví od Mezinárodní zdravotní organizace a činí 9 444 Kč
na jednu osobu a rok v bytové nouzi. Další dva odhady vychází z metodologie hodnocení
netržních dopadů a rozlišujeme jeho výši zvlášť pro osoby bez střechy a pro osoby v jiných
typech bytové nouze. Hodnota snížené kvality života osob bez střechy je rovna 156 142 Kč za
osobu a rok, u lidí v jiných typech bytové nouze je to 58 507 Kč za osobu a rok.

V závislosti na použitém ukazateli snížené kvality života se pak odhad celospolečenských
nákladů bytové nouze pohybuje od 2,436 mld. Kč ročně až po téměř 11 mld. Kč ročně.
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Obrázek 9: Průměrné roční celospolečenské náklady bytové nouze na jednu osobu, žijící v
bytové nouzi (Kč)

Z vypočtených dopadů lze odvozovat odhady nákladů na modelové typy domácností v bytové
nouzi. Výdaje veřejných rozpočtů například dosahují 105 tis. Kč ročně v případě rodiny v bytové
nouzi se třemi dětmi, téměř 65 tis. Kč v případě samoživitelky se dvěma dětmi, 26 tis. Kč v
případě člověka na ulici a přes 18 tis. Kč v případě seniora v nevyhovujícím bydlení.
Celospolečenské náklady se pohybují od téměř 400 tis. Kč ročně u pětičlenné rodiny v bytové
nouzi po 76 tis. Kč v případě seniora v nevyhovujícím bydlení.

Tabulka 15: Náklady veřejných rozpočtů a celospolečenské náklady bytové nouze v
modelových příkladech domácností

Rodina se třemi
dětmi

Samoživitelka se
dvěma dětmi Člověk bez domova

Osamělý senior v
nevyhovujícím
bydlení

Náklady veřejných
rozpočtů 105 905 Kč 64 948 Kč 26 127 Kč 18 205 Kč

Celospolečenské
náklady 398 438 Kč 240 468 Kč 182 269 Kč 76 712 Kč

Rozdílné částky nákladů vyplývají z různého počtu členů domácnosti a ze započítávání
specifických nákladů pro danou skupinu (zejména náklady spojené s rodičovstvím a dětmi a

České priority, z. ú. | www.ceskepriority.cz | Národní 339/11 | 110 00 Praha 1 49



celospolečenské náklady spojené s existencí bez střechy). Ačkoli jsou možnosti odhadu
heterogeneity nákladů v různých skupinách lidí v bytové nouzi velmi omezené, je nutné alespoň
tuto velmi hrubou diferenciaci uvažovat při odhadech nákladů a přínosů různých nástrojů k
řešení bytové nouze.

Výrazný rozdíl mezi náklady na osoby, žijícími bez střechy a osoby v jiných typech bytové nouze,
pozorujeme v našich výpočtech jen ve vyčíslení snížené kvality života. Je ale třeba
předpokládat, že bezdomovectví na ulici bude generovat vyšší náklady než jiné typy bytové
nouze i v jiných kategoriích nákladů - zejména v oblasti zdravotnictví, ale i v dopadech na
kvalitu veřejného prostoru, apod. Na základě dostupných dat neumíme věrohodně odhadnout
velikost dodatečného dopadu života na ulici. Nicméně předpoklad o vyšší finanční náročnosti
skupiny osob bez střechy na veřejné rozpočty by měl být brán v úvahu při tvorbě politik.

Ve vyčíslených hodnotách dopadu bytové nouze nejsou zahrnuty dopady, které nejsme schopni
peněžně vyjádřit. Mezi nejdůležitější patří dopad bytové nouze na vzdělávání a životní uplatnění
dětí, dopad na možnosti řešení dalších negativních společenských jevů (recidiva vězňů), dopad
na kvalitu veřejného prostoru a násilnou viktimizaci osob bez domova.

Závěry této studie mohou být užitečným nástrojem pro návrhy řešení bytové nouze v ČR
systémovými opatřeními. Vyčíslené náklady veřejných rozpočtů představují nejnižší možné
odhady dopadu bytové nouze. Použití jakýchkoliv nástrojů k vyřešení bytové nouze, jejichž
nákladnost bude v průměru dosahovat maximálně této hodnoty, bude znamenat jednoznačnou
úsporu veřejných prostředků.

Výsledky této studie zároveň ukazují, že návratnost prostředků vložených státem do řešení
problému bytové nouze může být ještě podstatně vyšší než je eliminace námi vyčíslených
dopadů bytové nouze. Zejména dopady bytové nouze na vzdělávání a životní trajektorie dětí,
které neumíme v současnosti dobře vyčíslit, mohou představovat další zásadní náklady bytové
nouze, které mohou být až násobně vyšší než náklady, zahrnuté ve výsledku této analýzy. Je
tedy oprávněné předpokládat, že je opodstatněné vynaložení vyšších prostředků na řešení
bytové nouze, a to zejména při řešení situace rodin s dětmi.
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3. Nástroje pro řešení bytové nouze

3.1 Logický rámec pro řešení bytové nouze

Bytová nouze vyvolává celou řadu nákladů, a to jak přímých nákladů veřejných rozpočtů, tak
tzv. celospolečenských nákladů. Některé z nich umíme na základě výzkumů o dopadech bytové
nouze vyčíslit a převést na peněžní hodnotu. Jiné neumíme peněžně ohodnotit a máme jen
obecné povědomí o jejich závažnosti. To se týká především dopadů bytové nouze na vzdělání a
životní návyky dětí, které jsou bytové nouzi vystaveny, ale i dalších dopadů, jako je vliv
bezdomovectví na kvalitu veřejných prostranství, hodnotu nemovitostí v oblastech s výskytem
zjevného bezdomovectví, hodnotu narušení důvěry ve společenskou solidaritu a podobně.

Všechny rozvinuté země se ve větší či menší míře pokouší problém bytové nouze minimalizovat
a snižovat tím náklady, které bytová nouze generuje. Česká republika bohužel stále nedisponuje
systémovým řešením bytové nouze. Snahy o její řešení vychází z vlastní iniciativy některých
obcí, nebo neziskových organizací. Problém bytové nouze se ale bude s největší
pravděpodobností v následujících letech prohlubovat a volání po systémovém řešení zní z
různých úrovní čím dál hlasitěji.

Nástroje, které společnosti využívají pro řešení dopadů bytové nouze, se zaměřují dvěma směry.

První řada nástrojů se snaží o zmenšování nákladů, které bytová nouze přináší, aniž by
směřovaly přímo k samotnému řešení bytové nouze jako takové. Mezi tyto nástroje patří různé
služby pro osoby v bytové nouzi, od možností přechodného ubytování (noclehárny, azylové
domy, ubytovny), zajišťování základní sociální práce (snaha o pomoc s řešením příčin, které
danou domácnost do situace bytové nouze dostaly), nebo zajišťování základní lékařské péče
mezi lidmi, u kterých je velmi malá pravděpodobnost návštěvy běžného lékaře. Tyto služby míří
na zlepšení kvality života osob v bytové nouzi a tedy mají kapacitu zmenšovat především
osobní náklady zhoršené kvality života osob v bytové nouzi.

Druhá řada nástrojů má za cíl vyřešení bytové nouze jako takové, tedy napomoci domácnostem
v opětovném nalezení a udržení stabilního vyhovujícího bydlení. V případě, že je bytová nouze
domácnosti úspěšně vyřešena, dojde k eliminaci všech nákladů bytové nouze - jak nákladů
veřejných rozpočtů, vyvolaných bytovou nouzí, tak nákladů snížené kvality života lidí v bytové
nouzi.

Za účelem vyřešení bytové nouze je využívána řada přístupů, které pracují s různými
předpoklady o příčinách bytové nouze a vhodností pro různé cílové skupiny.
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Příčiny, které vedou k situaci bytové nouze bývají většinou komplexní povahy. Za nejčastější lze
považovat kombinace následujících příčin:

● Neplnění povinností, vyplývajících z nájemního vztahu a to buď z důvodu finanční nouze,
nebo nedostatečných kompetencí k bydlení a udržování sousedských vztahů.

● Vnímání domácnosti na trhu s bydlením jako rizikové (rasová diskriminace, diskriminace
rodin s více dětmi, cizinců, lidí ve složitých životních situacích, apod.)

● Věcné důvody, kdy osoby a domácnosti obývají bydlení, které je buď funkčně
nevyhovující (nevyhovuje zdravotním potřebám), nebo se stane neobyvatelným

● Nemožnost soužití v původní domácnosti v případě osob vystaveným domácímu násilí

Přehled nástrojů k řešení bytové nouze a jejich forem poskytují dvě studie Platformy pro
sociální bydlení: Přehledová zpráva o nástrojích a programech ukončování bezdomovectví v
zahraničí z hlediska stupně evidence a impaktu (2018) a Sociální bydlení v České republice
(2021). Zde je klasifikujeme do pěti skupin nástrojů podle toho, jakou oblast příčin bytové
nouze se pokouší řešit.

Nástroje na pokrytí nákladů spojených s bydlením cílí na řešení finančních příčin bytové
nouze. Patří sem jednak existující systémy sociálních dávek spojených s bydlením (pravidelné
dávky na bydlení), dále možnost využití dávek mimořádné okamžité pomoci (nebo soukromých
zdrojů) k překlenutí krátkodobé nemožnosti hradit náklady spojené s bydlením, garanční fondy
a využívání individuálních rozpočtů.

Poradenství pro osoby v bytové nouzi (například prostřednictvím kontaktních center) může
poskytovat celou škálu informací a podpory, od pomoci s vyřízením dávek, na které má
domácnost nárok, přes pomoc s řešením problémů s majitelem bytu (tzv. mediace), právních
problémů (právní poradenství a asistence), nebo pomoc s orientací na trhu s bydlením pomocí
sociální realitní kanceláře. Výhodou existence sítě poradenských služeb může být schopnost
preventivního působení díky předcházení vzniku bytové nouze a také hodnocení potřeb
jednotlivých domácností v bytové nouzi a doporučení nejvhodnějších nástrojů k jejímu řešení.

Nástroje, které pomáhají krýt rizika (předpokládaná, nebo reálná), spojená s pronajímáním
bytů osobám v bytové nouzi jsou různé formy garantovaného bydlení. Garant zprostředkovává
vztah mezi majitelem bytu a domácností v bytové nouzi a zaručuje se pokrýt případné finanční,
nebo materiální škody. Garance mohou být podle nastavení systému buď dočasné, kdy
pomáhají překonat počáteční bariéry vstupu domácnosti na trh s bydlením, nebo dlouhodobé,
kdy pak garantované bydlení supluje nedostatek sociálních bytů.
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Podpora bydlení prostřednictvím poskytnutí sociálního bytu, většinou v majetku obce, je
zpravidla nejnákladnějším způsobem řešení bytové nouze, který také naráží na nedostatečné
kapacity disponibilních bytů. Je tedy vhodné ho využívat v případech, kdy bytovou nouzi nelze
řešit jinými nástroji. Při poskytování bytů domácnostem v bytové nouzi se uplatňují dva
přístupy. Metoda “bydlení především” (Housing First a Rapid Rehousing) předpokládá, že
efektivnějším způsobem jak řešit bytovou nouzi, je poskytnout bydlení a poté dostatečnou
podporu, aby se domácnost naučila potřebné kompetence a bydlení si udržela. Metoda
prostupného bydlení (tzv. “staircase model”) naopak nejdříve vyžaduje splnění kritérií, určujících
kompetence k bydlení a teprve poté přiděluje domácnosti bydlení. Z dostupných informací (viz
kapitola o dostupných poznatcích o účinnosti nástrojů řešení bytové nouze) víme, že přístup
prostupného bydlení je při řešení bytové nouze podstatně méně efektivní, než přístup “bydlení
především”.

U většiny nástrojů a cílových domácností v bytové nouzi je pro zajištění efektivního řešení
bytové nouze podmínkou poskytování krátkodobé, nebo dlouhodobé asistence v bydlení, která
pomáhá klientům si bydlení udržet.

Jednotlivé nástroje řešení bytové nouze se liší jednak efektivitou, s jakou jsou u různých skupin
osob schopny řešit jejich bytovou nouzí a jednak náklady, které jsou pro jejich implementaci
nutné. Na jedné straně tak stojí prostředky, které musíme vynaložit, abychom mohli daný
nástroj použít. Na druhé straně stojí přínos ve formě eliminace, nebo minimalizace nákladů,
vyvolaných bytovou nouzí, podmíněný pravděpodobností, s jakou daný nástroj bytovou nouzi
domácnosti vyřeší.

Ideální systémové řešení bytové nouze by bylo takové, které řeší bytovou nouzi každé
domácnosti za použití nejúspornějších možných nástrojů, které k řešení bytové nouze dané
domácnosti postačují.

Zatímco u některých domácností stačí pro jejich zabydlení poskytnutí poradenství a finanční
podpory (ať už dlouhodobé, prostřednictvím čerpání sociálních dávek, nebo krátkodobé k
překlenutí složité situace), u jiných je potřeba překonávat jiné překážky vstupu, nebo udržení se
na trhu s bydlením. U části domácností v bytové nouzi je pak k vyřešení bytové nouze nutné
poskytnout domácnosti byt a související asistenci v bydlení.

Na následujícím obrázku 10 je znázorněno možné schéma provázanosti nástrojů k řešení bytové
nouze s cílovou skupinou domácností a výsledným stavem, kdy je domácnost buď úspěšně
zabydlena, nebo bytová nouze zůstává nevyřešena.
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Obrázek 10: Schéma nástrojů k řešení bytové nouze a cílových skupin

Na tomto obrázku jsou v horní liště označeny domácnosti, které se dnes nachází v bytové nouzi
a jsou tedy cílovými skupinami pro navržená opatření. Domácnosti v bytové nouzi jsou rozlišeny
na základě typologie ETHOS (FEANTSA, 2005) a s každou kategorií se pojí různá míra
náročnosti řešení (znázorněno šipkou nahoře). Uprostřed obrázku jsou uvedeny nástroje řešení
bytové nouze podle toho, na jakou cílovou skupinu se zaměřují. Například poradenství a
finanční podpora se zaměřuje na celou populaci osob v bytové nouzi, ale poskytnutí sociálního
bytu se zaměřuje pouze na úzkou část cílové skupiny, která vyžaduje komplexnější (a
nákladnější) řešení. Na dolní liště jsou znázorněny potenciální dopady po implementaci nástrojů
řešení a jsou naznačeny cílové skupiny, u kterých by daný nástroj zvládnul vyřešit situaci.

Obrázek má pouze ilustrativní charakter, jak by systém řešení bytové nouze mohl vypadat. Šíře
záběru jednotlivých nástrojů přímo závisí na jejich konkrétní podobě a parametrech. Při
navrhování systému řešení bytové nouze je třeba získat kvalitní expertní odhady ohledně
účinnosti jednotlivých skupin nástrojů vzhledem k zabydlení domácností a na základě nich
zvolit optimální mix nástrojů, které budou odpovídat složení cílové skupiny osob v bytové nouzi.
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Při sběru dat z existujících projektů je třeba zohledňovat, jaká je cílová skupina v realizovaných
projektech a jaká je plánovaná cílová skupina pro daný nástroj v navrhovaném mixu. Odhady
účinnosti nástrojů je třeba rozdílnosti cílové skupiny přizpůsobit.

S ohledem na priority při řešení bytové nouze může zvolený mix akcentovat zacílení na
specifické cílové skupiny a uzpůsobit tomu volbu využívaných nástrojů.

Nákladnost vyřešení bytové nouze, tedy cena, za jakou eliminujeme náklady vyvolané bytovou
nouzí, závisí na nastavení systému. Konkrétně na jeho kapacitě, zacílení, na nastavení způsobu
prostupu domácností systémem a na splnění nutných podmínek pro funkčnost jednotlivých
komponent systému.

Při navrhování systémového řešení je třeba zvážit a porovnat náklady a přínosy různých
způsobů nastavení systému a jejich kompatibilitu s definovanými prioritami řešení bytové
nouze.

Můžeme hodnotit například varianty:

1) Status quo

Stávající situace, kdy neexistuje systémové řešení dopadů bytové nouze a vznikají tak
náklady, které jsou bytovou nouzí vyvolané. V rámci systému sociální podpory jsou
vypláceny dávky na bydlení, které pomáhají řešit finanční příčiny vzniku bytové nouze.
Na úrovni některých obcí jsou poskytovány služby pro osoby bez domova, nebo
poradenská činnost v oblasti bydlení. V rámci samostatných projektů jsou využívány
nástroje ke krytí rizik domácností v bytové nouzi a poskytování asistence v bydlení. Části
bytového fondu některých obcí jsou využívány pro sociální bydlení.

Služby jsou poskytovány mnoha různými veřejnými i soukromými subjekty a nemáme
tedy dobrý přehled ani o jejich celkové nákladnosti, ani o počtech osob, jejichž bytovou
nouzi se daří vyřešit. Známe jen počty osob, jejichž bytovou nouzi se řešit nedaří, které
generují celkové roční náklady téměř 11 mld. Kč ročně, z čehož necelé 2,5 mld. Kč ročně
tvoří přímé náklady veřejných rozpočtů.

2) Systém, cílící na prevenci vzniku bytové nouze a řešení lehkých forem bytové nouze s
nekomplikovanými příčinami vzniku

Systém, který bude klást důraz na kvalitní síť center, poskytujících poradenství a vyřízení
finanční podpory v bydlení. Zároveň může poskytovat služby asistence v bydlení, aby
zabydleným domácnostem pomohl bydlení udržet.
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Celkové náklady na provoz systému poradenských center, finanční podpory a služby
asistence v bydlení budou stát na straně nákladů tohoto řešení bytové nouze. Na straně
přínosů řešení budou stát eliminované náklady bytové nouze u té části domácností,
které se podaří zabydlet, nebo předejít upadnutí do bytové nouze.

3) Systém, jehož cílem je rozšířit stávající nástroje veřejné politiky k řešení bytové nouze
(finanční podpora a sociální práce) o poskytnutí garancí rizik, spojených s domácnostmi
v bytové nouzi

Cílem je navýšení počtu bytů, které jsou využívány k bydlení pro domácnosti v bytové
nouzi o byty ze soukromého trhu s bydlením pomocí garance rizik majitelům bytů. Podle
nastavení výšky a trvání garancí a kapacity poskytované asistence v bydlení může cílit
na různé skupiny domácností v bytové nouzi. Od toho se pak budou odvíjet náklady i
přínosy řešení.

4) Systém, cílící na osoby s dlouhodobou potřebou podpory v bydlení a komplexními
potřebami

Systém, podporující existenci dostatečného bytového fondu v majetku obcí a stanovující
pravidla pro využívání obecních bytů jako sociálních bytů s předpokladem
dlouhodobého poskytnutí bytu domácnostem v bytové nouzi. Předpokladem účinného
řešení bytové nouze v tomto případě je i poskytování dostatečné asistence v bydlení a
sociální práce obecně. Systém cílí na řešení nejzávažnějších forem bytové nouze. V
případě vysoké kapacity obecního bydlení pak poskytuje byty i domácnostem, jejichž
bytovou nouzi by bylo možné řešit jinak.

Na straně nákladů systému stojí náklad na pořizování a provoz sociálních bytů, finanční
podpora domácností a poskytování asistence v bydlení. Na straně přínosů stojí opět
eliminované náklady bytové nouze u zabydlených domácností.

5) Celostní systém

Systém, využívající celou paletu nástrojů tak, aby adresoval potřeby jednotlivých
domácností v bytové nouzi co nejméně nákladným způsobem a který zároveň podporuje
dlouhodobost řešení. Systém využívá poradenství a finanční podporu, nástroje ke krytí
rizik (garance v bydlení), v případech domácností s dlouhodobou potřebou podpory v
bydlení využívá sociální byty a všem potřebným domácnostem poskytuje službu
asistence v bydlení.
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Systém cílí na všechny cílové skupiny domácností v bytové nouzi a snaží se je zabydlet
nejúspornějším možným způsobem. Má ambice vyřešit maximální možný rozsah bytové
nouze a eliminovat tak nejvíce nákladů bytové nouze při vynaložení nejnižších možných
prostředků.

Rozhodnutí o sestavení systému řešení bytové nouze by mělo vycházet z poznatků o účinnosti
(a podmínkách dosažení účinnosti) jednotlivých nástrojů. Konečný výběr pak bude vycházet
nejen z úvah o nákladnosti systému ve srovnání s jeho přínosy (ve formě eliminace nákladů
bytové nouze), ale i z politického rozhodnutí a společenských hodnot, které mohou prioritizovat
některé cílové skupiny před jinými.

Typové příklady domácností

Rodina se třemi dětmi v bytové nouzi:

Vzhledem k tomu, že většina možností řešení bytové nouze je poskytována na úrovni
domácnosti, nikoli jednotlivce, je z hlediska poměru nákladů a přínosů výhodné věnovat
pozornost vícečetným domácnostem, zejména pokud jsou v domácnosti přítomny děti.
Domácnost v bytové nouzi tvořená rodinou se třemi dětmi generuje ročně náklad ve výši téměř
400 tis. Kč, z čehož přes 100 tis. Kč jsou přímé náklady veřejných rozpočtů. Do těchto čísel
navíc nevstupují komplexní dopady bytové nouze na vzdělání a životní uplatnění dětí, které
mohou dosahovat ještě násobně vyšších hodnot. Teoreticky, pokud by na úspěšné řešení
bytové nouze této rodiny bylo dlouhodobě vydáváno méně než 100 tis. Kč ročně, znamenalo by
to i z úzkého hlediska přímých toků veřejných rozpočtů pozitivní krok. Pokud by rodina byla díky
intervenci v rámci systému stabilizována a byla si následně schopna udržet bydlení vlastními
silami po dobu dalších pěti let, mohli bychom na začátku na řešení vynaložit téměř 500 tis. Kč a
stále bychom se pohybovali z hlediska veřejných rozpočtů v černých číslech.

Osoba bez domova:

Ačkoli dostupné zdroje neumožňují přesnou diferenciaci nákladů podle závažnosti bytové
nouze, lze předpokládat, že těžší formy bytové nouze přináší i vyšší náklady jak pro veřejné
rozpočty, tak pro společnosti jako celek. Nejpatrnější je nárůst nákladů bytové nouze v oblasti
snížení kvality života, nebo rizika předčasného úmrtí v důsledku nevyhovujícího bydlení. Situace
lidí v nejvážnější formě bytové nouze, tedy lidí, žijících bez střechy, přináší i nezanedbatelné
náklady z hlediska dopadu na veřejný prostor ve městech, který bohužel nedokážeme vyčíslit.
Lidé, žijící v nejzávažnějších typech bytové nouze budou ale pravděpodobně také častěji lidé s
komplexními potřebami, u kterých může řešení bytové nouze vyžadovat zapojení škály nástrojů,
s potenciálně nižší účinností zabydlování. Člověk bez domova, přežívající na ulici, generuje
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celospolečenské náklady ve výši přes 180 tis. Kč ročně, z čehož přes 26 tis. Kč tvoří
konzervativně odhadnuté náklady veřejných rozpočtů.

Domácnost seniorů:

Zvláštní skupinou, o které se často uvažuje jako o cílové skupině při řešení bytové nouze, jsou
senioři. Domácnosti seniorů jsou dobrou ukázkou toho, jak důležité je při tvorbě případné
politiky sociálního bydlení hodnotové nastavení společnosti. V České republice existuje
relativně silné přesvědčení, že by lidé ve stáří neměli čelit tak zásadním existenčním
problémům, jako je nestabilita bydlení. Ačkoli tedy z pohledu spočtených nákladů bytové nouze
možná nebude domácnost seniorů v nájemním bydlení, kde nezadržitelně stoupá nájem, patřit
mezi “nejziskovější” případy řešení bytové nouze, mohou být právě senioři a jejich potřeba
dlouhodobě stabilního bydlení vybráni jako prioritní problém k řešení.

3.2 Náklady na systém řešení bytové nouze

Cílem této kapitoly je nástin typu nákladů, které je třeba zahrnout do odhadované finanční
náročnosti systému řešení bytové nouze. Tento orientační seznam nemusí být vyčerpávající. Ve
všech oblastech mohou být některé náklady přítomné jen na počátku zavádění systému a
některé potom průběžné.

Náklady na fungování systému

Možné druhy nákladů na zajištění fungování systému na úrovni veřejné správy (počet nutných
úvazků, náklad na standardizované pracovní místo) závisí na rozsahu využívaných nástrojů k
řešení bytové nouze a na dalších parametrech, jako je například vytváření databází klientů a
disponibilních bytů, četnost vytváření strategických a analytických dokumentů, míra kontrolních
činností, složitost systému, apod.

○ Zaměstnanci centrální úrovně (MPSV, MMR, MF, Generální ředitelství úřadu
práce)

■ Nastavování metodik, evaluací, sběru dat, zpracovávání analýz a strategií
■ Agenda spojená s vyplácením příspěvků garantovaného a sociálního

bydlení
■ Agenda spojená s dotačními programy pro obce na sociální bydlení

○ Zaměstnanci krajské úrovně (krajské úřady, krajská ředitelství úřadu práce)
■ Metodické vedení, financování, kontrola

○ Zaměstnanci obcí a kontaktních pracovišť úřadů práce
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■ Zvýšená agenda spojená s potenciálně vyšším objemem čerpaných dávek
a jejich prověřováním

■ Vypracovávání analýz bytové nouze
■ Agenda spojená s rozšiřováním obecního bytového fondu a čerpáním

dotací
■ Agenda spojená se správou a pronájmem obecních bytů (resp. Případná

změna v objemu agendy, spojená s pronájmem v rámci sociálního
bydlení, oproti dosavadním pronájmům bytů)

■ Sociální šetření a vyhodnocování přiměřených nástrojů k řešení bytové
nouze

Nástroje na pokrytí nákladů spojených s bydlením

● Objem čerpaných pravidelných dávek na bydlení
● Objem čerpaných mimořádných dávek na překlenutí akutních problémů v bydlení

(prevence vzniku bytové nouze)
● Objem čerpaných dávek závisí i na využívání dalších nástrojů k řešení bytové nouze

(např. v případě existence poradenských center k bytové nouzi budou čerpat dávky na
bydlení i domácnosti, které by jinak nečerpaly. Podobně v případě poskytování kvalitní
sociální práce může dávky čerpat více oprávněných domácností)

Poradenství pro osoby v bytové nouzi

● Provoz sítě kontaktních center (kapacita, standardizované pracovní místo)
● Zaškolování pracovníků
● Náklady případných externích odborných poradců (právní poradenství, mediace sporů,

sociální realitní služby,..)

Nástroje, na krytí rizik spojených s domácnostmi v bytové nouzi (garantované bydlení)

● Příspěvek pro garanty může zahrnovat
○ Příspěvek na úspěšné získání bytu do systému garantovaného bydlení
○ Příspěvek na provoz poskytovatele garantovaného bydlení
○ Příspěvek na služby, poskytované majiteli/nájemci (kompletování plateb, pomoc

s dávkami, řešení sporů, hlídání spotřeby energií a návaznost na zálohy na
energie, poskytování a administrace půjček na kauce a jejich postupného
splácení a znovuvyužívání,...)

○ Příspěvek na krytí rizik ve formě paušálních nebo vyúčtovatelných plateb
■ Riziko neplacení nájmu
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■ Riziko vzniku škod na majetku, které nejsou kryty komerčním pojištěním
(např. výskyt štěnic,...)

Poskytnutí sociálního bytu v majetku obcí

● Případné ušlé nájemné (rozdíl mezi tržním nájemným, který by obec mohla inkasovat při
pronájmu na volném trhu a nájemným v sociálních bytech)

● Náklady na údržbu a opravy bytů (nad rámec toho, co je běžnou povinností majitelů
nájemních bytů)

● Náklady na speciální rekonstrukce bytů (v případě zdravotně postižených)
● Náklady spojené s poskytováním bydlení cílovým skupinám s komplexními potřebami

○ Poskytování podpory v bydlení (pomoc s dávkami, řešení sporů, hlídání spotřeby
energií a návaznost na zálohy na energie, poskytování a administrace půjček na
kauce a jejich postupného splácení a znovuvyužívání,...)

○ Prostředky na krytí rizik

Poskytování asistence v bydlení jako doplňku sociální práce

● Poskytování podpory v bydlení (pomoc s dávkami, řešení sporů, hlídání spotřeby energií
a návaznost na zálohy na energie, poskytování a administrace půjček na kauce a jejich
postupného splácení a znovuvyužívání,...)

● Nákladnost závislá na provázání se stávajícím systémem sociální práce a místě
poskytování (podíl terénní práce)

Při hodnocení navrhovaných systémů řešení bytové nouze je potřeba si zvolit časový horizont, v
jakém budeme dopady zavedení nové regulace hodnotit a všechny náklady systému i přínosy
ve formě eliminace nákladů bytové nouze diskontovat na současou hodnotu. Jednotlivé nástroje
nemusí vyřešit bytovou nouzi stejně rychle, nebo jí mohou i předcházet. Časové rozvrstvení je
tedy při odhadu celkových nákladů a přínosů regulace důležité.

3.3 Účinnost nástrojů řešení bytové nouze v zahraniční literatuře
Tento přehled zahraniční literatury shrnuje dostupné poznatky ohledně efektivity nástrojů
řešení bytové nouze z hlediska stability bydlení. V první řadě popisujeme opatření a služby,
které umožňují podmínečně nebo bezpodmínečně poskytovat bydlení osobám v bytové nouzi
(prostupné bydlení, Housing First a Rapid Rehousing). V druhé části se věnujeme dopadům
finančních a nefinančních podpor pro udržení stabilního bydlení (příspěvky na bydlení,
poradenství a mediace, právní asistence, aj).
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3.3.1 Co je stabilní bydlení
Nástroje, které cílí na řešení problému bytové nouze, usilují o stabilní zabydlení domácností.
Kanadští autoři Frederick a kol. (2014) definují stabilitu bydlení jako míru dostupnosti kvalitního
bydlení. Nestabilita bydlení je tak definována jako míra rizika, že domácnost nežije v kvalitním
bydlení a/nebo nemá k němu přístup. Podobně se k této problematice staví evropská typologie
bytové nouze ETHOS (Feantsa, 2005)11, která pojem stabilní bydlení sice nevyužívá, ale
obsahem jsou všechny kategorie bytové nouze shodné s pojmem nestabilního bydlení,
definovaném výše. Stabilní bydlení lze tedy definovat na základě jeho dostupnosti, kvality a
dlouhodobosti užívání a s tím spojenou právní jistotou (pokud domácnost plní smluvní závazky
vůči pronajímateli).

Ve výzkumech a evaluacích účinnosti nástrojů na řešení bytové nouze jsou využívány různé
operacionalizace stability bydlení. V evaluacích programů Housing First a Rapid Rehousing je
sledován podíl domácností, které se udržely v poskytnutém bytě po celou dobu šetření
(obvykle 2 roky). Další možností operacionalizace je sledování průměrného počtu dnů,
strávených ve stabilním bydlení (nebo naopak průměrný počet dnů, nebo počet návratů do
nestabilních forem bydlení), což bere v potaz i situace, kdy se domácnosti stěhovaly z
původního poskytnutého bydlení do jiného. Méně často bývá k měření stability bydlení
využíván i počet stěhování v určité době po zabydlení.

3.3.2 Přehled služeb a opatření
Přehledovou typologii služeb a opatření, využívaných k řešení bytové nouze, vytvořil na základě
dotazníkového šetření v 16 evropských zemích (včetně ČR) kolektiv autorů pod vedením
Nicholas Pleace (Pleace a kol, 2018). Nástroje a služby k řešení bytové nouze rozlišuje na
základě dvou dimenzí.

První dimenze popisuje zaměření daného opatření či služby na poskytnutí a udržení stabilního
bydlení (zejména programy Housing First a Rapid Rehousing), nebo pouze na podporu osob v
bytové nouzi bez poskytnutí stabilního bydlení (např. nouzové ubytování a noclehárny,
zdravotnické služby, léčba závislostí, aj.).

Druhá dimenze popisuje intenzitu doprovázející sociální práce a podpory v rámci výše
uvedených opatření.

11 České znění typologie ETHOS dostupný na:
https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf
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Obrázek 11: Typologie služeb a opatření pro řešení bytové nouze v Evropě.

Zdroj: Vlastní překlad a zpracování na základě publikace Pleace a kol. (2018).

Jelikož se následující přehled zahraniční literatury soustředí na opatření zaměřené na stabilní
zabydlení domácností v bytové nouzi, soustředíme se na efektivitu služeb a nástrojů, které se
nachází na pravé straně tohoto schématu12.

3.3.3 Dostupné poznatky o účinnosti nástrojů k řešení bytové nouze
V následující části jsou shrnuty dostupné poznatky ohledně efektivity nástrojů, které jsou
zaměřené na poskytnutí či udržení stabilního bydlení. Nejprve budou prezentovány poznatky
týkající se opatření, na základě kterých je osobám v bytové nouzi poskytnuto bydlení (Housing
First a Rapid Rehousing). Druhá část se bude věnovat opatřením, poskytujícím podporu pro
nalezení či udržení stabilního bydlení formou finančních příspěvků nebo formou poradenství či
mediace.

12 Detailnější popis dalších služeb a opatření je dostupný v publikacích Pleace a kol. (2018) a Baptista & Marlier
(2019).
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Na úvod přehledu výsledků je třeba poznamenat, že oblast měření účinnosti nástrojů k řešení
bytové nouze je podrobována kritice za nedostatek evaluací a výzkumů, které využívají robustní
metody identifikace kauzálních vztahů mezi implementovanými opatřeními a jejich dopady
(O’Flaherty, 2019; Ewans, Phillips & Ruffini, 2021; Baptista & Marlier, 2019). I v případě, kdy
jsou studie dopadů provedeny za využití vhodných metod - relativně časté je využití
randomizovaného kontrolovaného experimentu (RCT) u programů Rapid Rehousing a Housing
First - jsou často cílové skupiny těchto programů natolik specifické (osoby s duševním
onemocnění, dlouhodobě bez střechy, bývalí veteráni, aj.), nebo sledované vzorky tak malé, že
je nejisté, nekolik lze jejich závěry vztahovat na celou populaci osob v bytové nouzi. Při měření
dopadů nástrojů k udržení stabilního bydlení (které bydlení přímo neposkytují), tedy především
dopadů dávek na bydlení a poradenství, se metody identifikace kauzálních vztahů využívají
ještě méně.

Dalším potenciálním omezením při zobecňování závěrů zahraničních studií je vliv jiného
společenského kontextu a sociálních systémů. Tento problém při přenositelnosti naměřených
dopadů vyvstává zejména v oblasti dávek a služeb poradenství, které například v sociálním
systému USA, odkud většina poznatků pochází, hrají zcela jinou roli, než jakou mají v ČR.

3.3.3.1 Nástroje zaměřené na poskytnutí bydlení

V oblasti využívání nástrojů, zaměřených přímo na poskytnutí bydlení domácnostem v bytové
nouzi, jsou dostupná hodnocení účinnosti zejména u programů Housing First a Rapid
Rehousing. Oba tyto programy kladou důraz především na co nejrychlejší poskytnutí bydlení a
poté na jeho udržení pomocí sociální práce a asistence v bydlení.

Programy Housing First vznikly zhruba před 30 lety v odpovědi na nízkou efektivitu do té doby
využívaného nástroje tzv. prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení byl založený na
podmíněnosti poskytování bydlení z hlediska “připravenosti” daného klienta (např. abstinence
od alkoholu a drog, léčba duševních onemocnění, schopnost najít a udržet si zdroj příjmu,
oddlužení aj.) (Ewans, Phillips & Ruffini, 2021). Evaluace z českého prostředí od autorů Kocman
a Klepal (2016) odhaduje úspěšnost prostupného bydlení při získávání stabilního bydlení na

pouhých 10-15% domácností a konstatuje, že “Prostupné bydlení není dostatečně vybavené k
tomu, aby efektivně začleňovalo žadatele s komplexními potřebami. Přestože se hovoří o
schopnosti prostupného bydlení připravovat klienty na samostatný život, lidé s vyššími
potřebami i nadále zůstávají v nižších stupních ubytování a bez podpory, kterou tyto jejich
(zdravotní a sociální) potřeby vyžadují.” (s. 12)

Zatímco programy Housing First jsou obvykle zaměřené na osoby s komplexními potřebami
(osoby s duševním onemocněním, drogově závislé, žijící dlouhodobě bez střechy) a spojeny s
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intenzivní sociální prací, programy Rapid Rehousing cílí zpravidla na skupiny osob (zejména
rodiny) v bytové nouzi s menšími potřebami a podpora ve formě sociální práce je méně
intenzivní a je časově omezená.

Mnohé z programů Housing First byly navrhovány již s ohledem na možnosti kvalitní evaluace
dopadů za využití randomizovaných studií (RCT). Klienti jsou náhodně rozděleni do skupin,
které využívají různé nástroje řešení bytové nouze a po uplynutí stanoveného času jsou
pozorovány výsledky domácností v mnoha oblastech, nejčastěji právě v oblasti schopnosti
udržet si bydlení. Spolu s poskytnutím bydlení jsou hodnoceny různé typy sociální práce (z
hlediska intenzity, zaměření a délky trvání) a výsledky jsou poměřovány se skupinou klientů,
kteří využívali jen stávajícího systému podpory v bydlení.

Relativně vysoká účinnost programů Housing First v ukončování bezdomovectví (udržení
stabilního bydlení) je potvrzena jak jednotlivými výzkumy z USA, Kanady, Austrálie i Evropy, tak
meta-analýzami dostupných dat. Efektivita programů Housing First se pohybuje mezi 70 a 90
% zabydlených domácností ve stabilním bydlení, přestože se jedná většinou o osoby s
komplexními potřebami. Nižší účinnost byla pozorována v případě projektů Rapid Rehousing,
zaměřených na domácnosti s menší komplexitou potřeb, většinou rodiny s dětmi. Jedno z
možných vysvětlení nižšího účinku poskytnutí bytu na stabilitu bydlení je dané tím, že díky
méně komplikované situaci domácnosti má tato vyšší šance získání stabilního bydlení i bez
poskytnuté intervence.

Dále uvádíme výsledky jednotlivých výzkumů účinnosti programů Housing First a Rapid
Rehousing na stabilitu bydlení.

Výzkumy provedené v USA a v Kanadě jednoznačně potvrzují účinnost programů Housing First.
Stefancic & Tsemberis (2007) například uvádí, že po 4 letech se 68 % osob dlouhodobě bez
střechy s duševním onemocněním udrželo ve stabilním bydlení. Na základě dvouletého šetření
v Kanadě vypozorovali Aubry a kol. (2016) 74% míru stability bydlení u dospělých osob v
bytové nouzi se závažným duševním onemocněním, což je o přibližně 30 p.b. více než v
kontrolní skupině. Další kanadská studie (Stergiopoulos a kol., 2019) posuzovala dopady
poskytnutí bydlení spolu s intenzivní sociální prácí po dobu 6 let, přičemž osoby s duševním
onemocnění vyžadující intenzivní podporu strávily 85 % času ve stabilním bydlení oproti 60 % v
kontrolní skupině (1,4krát vyšší šance udržení stabilního bydlení). Poskytnutí bydlení mělo nižší
účinnostu u osob, vyžadujících pouze středně intenzivní podporu (88 % dnů ve stabilním
bydlení u skupiny zabydlené v poskytnutém bytě oproti 78 % v kontrolní skupině, tj. 1,13krát
vyšší šance udržení stabilního bydlení). Tato studie potvrzuje klíčovou roli sociální práce a
poskytnuté péče o duševní zdraví pro zajištění stabilního bydlení u osob s komplexními
potřebami.
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K podobným závěrům dochází i evaluace programů Housing First v Evropě. Ve Francii je
stabilita bydlení 4krát vyšší u osoby s duševním onemocnění, kterým bylo poskytnuto bydlení v
rámci programu Housing First (83 % dnů ve stabilním bydlení oproti 20 % v kontrolní skupině)
(Tinland a kol., 2016). Evaluace programu Housing First v Dánsku (Benjaminsen, 2013)
vykazuje míru stability bydlení přes 90 % po uplynutí doby 3 let. Benjaminsen upozorňuje na
možnou heterogeneitu dopadů z hlediska věku, kdy u mladých lidí do 24 let byla účinnost
poskytnutí bytu výrazně slabší a třetina osob ze skupiny ve věku 18-24 nebyla po třech letech
vůbec zabydlena. V Belgii byla úspěšnost programů z hlediska stability bydlení též vysoká (90
% ve stabilním bydlení po dvou letech) i přesto, že 20 % domácností mělo potíže s hrazením
nájmu (Housing First Belgium).

Nižší efektivitu poskytnutí bydlení lze shledat u cílových skupin, které nevyžadují intenzivní
sociální práci, které jsou zařazeny do opatření typu Rapid Rehousing (jde zejména rodiny, osoby
s mírnějšími potřebami či mladí). Evaluace amerického programu Family Options Study (Gubits
a kol. 2016 a 2018) nezaznamenala u rodin s dětmi statistický významný dopad na stabilitu
bydlení po 3 letech v rámci programu Rapid Rehousing. Tyto výsledky mohou nicméně být
zkresleny kvůli složení intervenčních a kontrolních skupin, které nebyly striktně porovnatelné
(Ewans, Phillips & Ruffini, 2021). Další evaluace programu Rapid Rehousing v USA (Rodriguez
& Eidelman, 2017) na základě statistického párování (propensity score matching) porovnává
dopady opatření Rapid Rehousing s efektivitou nouzového (tzv. “shelters”) a přechodného
bydlení (tzv. “transitional housing” např. v hostelech a ubytovnách). Rapid Rehousing mělo
statisticky významný dopad na snížení počtu návratů do nouzového bydlení (o 13,7 p.b. pro
rodiny s dětmi a o 25,6 p.b. u rodin bez dětí). Autoři to vysvětlují tím, že rodiny s dětmi mají více
možností získat bydlení u příbuzných a proto využívají méně často nouzové bydlení i pokud
nejsou zařazeny do programu Rapid Rehousing. Přechodné bydlení nicméně má pozitivní
dopady na stabilitu bydlení oproti nouzovému (14, 3 p.b. méně návratů do nouzového bydlení u
rodin s dětmi oproti 21,3 p.b. méně návratu u rodin bez dětí).

Australská studie (Prentice & Scutella, 2018) metodou statistického párování (propensity score
matching) došla k závěru, že poskytnutí sociálního bydlení má pozitivní dopad na snížení šance
ocitnout se v bytové nouzi. Osoby v bytové nouzi, které se zabydlely v sociálním bydlení měly o
7 p.b. nižší šanci znovu se ocitnout v bytové nouzi oproti podobně ohroženým osobám, kterým
nebylo poskytnuto sociální bydlení a byly buď zabydlené na soukromém trhu, v přechodném
bydlení či žily na ulici (13 % šancí oproti 20 % v kontrolní skupině). Autoři ovšem upozorňují, že
na základě těchto výsledků nelze rozlišit efekt samotného bydlení od sociální práce, která je
poskytnuta domácnostem v intervenční skupině.
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Pro Evropu jsme nenašli randomizovanou studii k dopadům Rapid Rehousing, je tedy možné
pouze posoudit dopady opatření na základě observačních studií. Anglická studie Rebuilding
Lives (Crane, Joly & Manthorpe, 2016) sledovala pětiletou trajektorii téměř 300 jedinců, kteří žili
v přechodném ubytování či na ulici a kteří byli nastěhování do sociálního bytu či na soukromý
trh. Výsledky se značně liší podle druhu poskytovaného bydlení, jelikož více než polovina osob
(58 %), která se nastěhovala do soukromého bytu se aspoň jednou ocitla v bytové nouzi v
dalších 5 letech. Tyto osoby se také častěji stěhovaly, než ty, které byly umístěny do sociálního
či obecního bytu (okolo 60 % z nich si zachovalo stejné bydlení oproti pouhým 16 % na
soukromém trhu). Evaluace programu Rapid Rehousing v Brně za pomocí randomizované
studie (Ripka, Černá & Kubala, 2018) ukazuje, že po roce si udrželo stabilní bydlení 96 %
domácností (oproti 15 % v kontrolní skupině).

Další nástroj, který je v Evropě běžně využíván pro zabydlení domácností v bytové nouzi je
garantované bydlení. Základním principem je zabydlení domácností na soukromém trhu (v
některých zemích i v sociálních bytech) za pomocí prostředníka, který ručí za případné škody a
neuhrazené nájmy. Garant může zároveň poskytovat asistenci v bydlení a hrát roli mediátora
mezi pronajímatelem a majitelem. Umožňuje tak překonat některé překážky na trhu s bydlením,
které mohou vznikat např. kvůli vnímané či reálné rizikovosti (např. u etnických menšin či u
matek samoživitelek). Dílčí poznatky naznačují, že tento nástroj je úspěšný v zabydlování
domácností v bytové nouzi (de Decker a kol., 2017), zatím ale nejsou dostupná robustní měření
dopadů garantovaného bydlení na stabilitu zabydlení, která by tento nástroj porovnávala s
jinými řešeními.

Závěry metaanalýz a systematických přehledů (Munthe-Kaas, Berg & Blaasvæ, 2018; Aubry a
kol., 2020; Keenan a kol., 2021; Moledina a kol., 2021) se shodují nad pozitivními dopady
poskytnutí bydlení v rámci programů Housing First. Keenan a kol. (2021) v závěrech naznačují,
že bezpodmínečné poskytování bydlení spolu s intenzivní sociální prací je, co se týče stability
bydlení, účinnější než základní bezpodmínečné služby (noclehárny a denní centra) a než
podmíněné poskytnutí bydlení (prostupné bydlení). Podmíněné poskytnutí bydlení je nicméně
stále efektivnější než žádné opatření. Autoři navíc zjistili, že základní bezpodmínečné služby
mají i negativní dopad na stabilitu bydlení, domácnosti využívající tyto službu tak mají nižší
pravděpodobnost získat stabilní bydlení než domácnosti, které nevyužívají žádné služby. Se
závěry o pozitivních dopadech Housing First na stabilitu bydlení souhlasí i další autoři.
Munthe-Kaas, Berg & Blaasvær (2018) a Moledina (2021). Dodávají nicméně, že pozitivní
dopady na stabilitu bydlení má i samotná intenzivní sociální práce bez poskytnutí bydlení a míra
jistoty ohledně naměřených výsledků je vzhledem k velké variabilitě designu těchto intervencí
slabá. Navíc kvůli různým způsobům operacionalizace stability bydlení, nelze striktně porovnat
výsledky mezi sebou, což omezuje možnosti realizace metaanalýz.
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Zahraniční poznatky ohledně efektivity poskytnutí bydlení tak poukazují na vysokou úspěšnost
programů Housing First pro osoby s komplexními potřebami, které žily dlouhodobě v bytové
nouzi. Tyto výsledky jsou navíc shodné napříč více zeměmi v severní Americe a v Evropě.
Zůstává nicméně nejisté, do jaké míry tomu přispívá samotné poskytnutí bydlení oproti sociální
práci, jejíž význam je v podobných programech zásadní. U ostatních cílových skupin s méně
komplexnímu potřebami není velikost dopadu poskytnutí bytu na stabilitu bydlení
jednoznačná.

3.3.3.2 Nástroje zaměřené na podporu získání nebo udržení bydlení

Zahraniční literatura obsahuje obsahuje příklady a evaluace dvou hlavních typů opatření. V
první řadě jde o finanční příspěvky pro získání či udržení bydlení, které mohou být přechodné či
dlouhodobé. Tyto příspěvky mají za cíl snížit podíl výdajů domácností na bydlení na přibližně 30
% a jsou tedy hlavně nástrojem prevence ztráty bydlení. U domácností, které se již nachází v
bytové nouzi mají finanční příspěvky zvýšit dostupnost kvalitního a stabilního bydlení.

V druhé řadě existují opatření, které mají za cíl předejít vzniku bytové nouze skrze preventivní
opatření. Jde zejména o různé formy poradenství, které jsou přímo vázané na udržení bydlení
(např. právní asistence pro nájemníky, mediace v rámci konfliktů s majiteli a/nebo se sousedy).

Dostupné poznatky ohledně efektivity finančních a nefinančních forem podpor pro získání a
udržení stabilního bydlení pochází převážně ze severní Ameriky a pouze zlomek z nich měří
dopady na základě randomizovaných či kvazi experimentálních výzkumných designů. Dostupné
poznatky nicméně naznačují, že nejefektivnější jsou dlouhodobé finanční podpory, díky kterým
lze zvýšit stabilitu bydlení o 50 až 75 %. Rozdíly mohou vznikat v souvislosti s časovým
omezením pro čerpání finančních příspěvků, krátkodobé příspěvky se zdají být méně efektivní
než dlouhodobé. Dále mají tato opatření potenciálně větší dopad na domácnosti s nejnižšími
příjmy. Co se týče efektivity nefinančních podpor bylo nalezeno málo evaluací, které by
izolovaly a měřily dopady konkrétních opatření typu právní a dluhové poradenství či mediace. V
literatuře a z praxe v jednotlivých zemích jsou tato opatření označována jako efektivní, ovšem
bez kvantifikace dopadů.

Americké studie zabývající se dopady finančních podpor pro získání a udržení bydlení vykazují
poměrně vysokou efektivitu při získávání či udržení stabilního bydlení. Studie od autorů
Hurlburt, Wood & Hough (1996), která porovnává efekt sociální práce s a bez finančních
podpor na bydlení, uvádí 3krát vyšší šanci stabilního bydlení po 24 měsících (57 % intervenční
skupiny oproti 30,4 % v kontrolní) v případě sociální práce s finanční podporou. Další americká
studie, využívající kvazi experimentální výzkumný design (Evans a kol., 2016), uvádí, že
krátkodobá finanční podpora snížila šance ocitnout se během následujícího půl roku v
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přechodném bydlení o 76 %. Program Family Options Study (Gubits a kol., 2018) se u rodin s
dětmi soustředil na rozdíly v efektivitě dle dlouhodobosti finanční podpory. Rodiny, jež obdržely
dlouhodobou finanční podporu hlásily o 50 % méně událostí bytové nouze oproti kontrolní
skupině, zatímco rodiny, kterým byl poskytnut krátkodobý příspěvek se od kontrolní skupiny
významně nelišily. Česká studie Odboru (Agentury) pro sociální začleňování (Matoušek, Lang &
Galan, 2020) v závěrech uvádí, že domácnosti, kterým byla poskytnuta dávka mimořádné
okamžité pomoci (MOP) na uhrazení kauce měly oproti domácnostem, které pobírají pouze
dávky na bydlení větší stabilitu bydlení po dvou letech od podpory (79 % domácností, které
čerpaly MOP oproti 60 % bez této dávky). Bohužel ale nejsou dostupná data o tom, jak velká
část tohoto rozdílu je dána přiznáním dávky, tedy jestli by skupina, čerpající MOP, neměla vyšší
stabilitu bydlení i bez dávky.

Dostupné evaluace nefinanční podpory udržení nebo získání bydlení nevyužívají metody
identifikace kauzálního vlivu podpory na stabilitu bydlení, jejich závěry jsou tak jen orientační a
mohou trpět nějakou formou zkreslení.

Evaluace programu Homebase v New-Yorku (Rolston a kol., 2013) odhaduje úspěšnost
nefinanční podpory na 70% snížení počtu strávených nocí rodinami s dětmi v nouzovém bydlení
(9,6 dnů v intervenční skupině oproti 32,2 v kontrolní). Evaluace dopadů strategie pro řešení
bytové nouze ve Walesu (Mackie a kol., 2017) ukazuje, že preventivní opatření mířené na
domácnosti ohrožené ztrátou bydlení dosáhnou udržení stabilního bydlení v bydlení 65 %
případů, ve 20 % případů byla domácnost schopna vyřešit svou situaci sama a u 16 %
domácností se i přes preventivní podporu v bytové nouzi skutečně ocitla.

Město Vídeň hodnotí kladně efekt poradenství mířené na osoby ohrožené vystěhováním (právní
a finanční poradenství, mediace v při vzniku konfliktů) . Za deset let se o 50 % snížil počet
domácností, kterým bylo soudně nařízené vystěhování (Fink, 2019). Pozitivní výsledky přináší i
poradenské služby ve Skotsku (Pawson a kol., 2007) a ve Finsku (Taino & Fredriksson, 2009),
ovšem bez kvantifikovaného odhadu dopadu těchto opatření.

Závěry metaanalýz a systematických přehledů ohledně dopadů těchto opatření poukazují na
pozitivní dopady, ovšem s nízkou mírou jistoty. Aubry a kol. (2020) uvádí, že výsledky studií v
severní Americe prokazují efektivitu finančních příspěvků při řešení bytové nouze. U ostatních
forem podpor (např. zvýšení finanční gramotnosti, podpora zaměstnání) nebyly shledány
významné rozdíly. Munthe-Kaas, Berg & Blaasvæ (2018) též vypozorovali pozitivní dopady
poskytnutí finančních příspěvků spolu se sociální prací, a to jak v porovnání s běžnou péčí, tak v
porovnání se samotnou sociální prací.
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3.4. Souhrn poznatků k efektivitě opatření pro získání a udržení stabilního bydlení

3.4.1 Housing First

Opatření Cílové skupiny Kontrafaktuál Dopad Variace v efektivitě Follow-up Metoda Země Zdroj

Housing First +
Intenzivní sociální
práce

Osoby dlouhodobě
v BN s duševním
onemocněním
(n=950)

Běžná péče
74 % domácností ve
stabilním bydlení (vs.
41 %)

Zlepšení v obou
skupinách

2 roky RCT Kanada
Aubry a kol.
(2016)

Osoby dlouhodobě
v BN s duševním
onemocněním
(n=260)

Běžná péče
průměrně 68 %
domácností ve
stabilním bydlení

4 roky RCT USA
Stefancic &
Tsemberis
(2007)

Osoby v BN s
vysokou potřebou
podpory (n=197)

Běžná péče

85,5 % dnů ve
stabilním bydlení (vs.
60,3 %)

Časem snižující se
efektivita (3,02 ->
1,42)

6 let Kanada
Stergiopoulos a
kol. (2019)Osoby v BN s

mírnou potřebou
podpory (n=378)

88,1 % dnů ve
stabilním bydlení (vs.
78,2 %)

Časem snižující se
efektivita (2,4 ->
1,13)

Osoby v BN s
komplexními
potřebami
(n=1521)

> 90 % domácností
udrženo ve stabilním
bydlení

Mladí 18-24 (63 %
udrženo ve stabilním
bydlení)

Observační
studie

Dánsko
Benjaminsen
(2013)

Osoby dlouhodobě
v BN s
komplexními

Běžná péče
90 % domácností
udrženo ve stabilním
bydlení (vs. 48 %)

20 % domácností
mělo potíže s
hrazením nájmu

2 roky
Observační
studie

Belgie
Housing First
Belgium
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potřebami

Osoby dlouhodobě
v BN s mírnými
potřebami

86 % domácností
udrženo ve stabilním
bydlení

Osoby dlouhodobě
v BN s duševními
onemocnění
(n=703)

Běžná péče
83 % dnů ve
stabilním bydlení (vs.
20 %)

2 roky RCT Francie
Tinland a kol.
(2016)

3.4.2 Rapid Rehousing

Opatření Cílové skupiny Kontrafaktuál Dopad Variace v efektivitě Follow-up Metoda Země Zdroj

Poskytnutí
sociálního bydlení

Osoby v sociálním
bydlení (n=280)

Osoby ohrožené
BN, které nezískají
sociální bydlení
(n=3727)

7 p.b. nižší šance
ocitnout se v
bytové nouzi (1,13
vs 1,2)

Nelze rozlišit efekt
samotné sociální
práce od efektu
bydlení. 3 roky

Párování
(matching) Austrálie

Prentice &
Scutella
(2018)

Poskytnutí bydlení
(garantované,
sociální)

Domácností v
bytové nouzi (n=
6891)

~ 45-50 %
domácností
udrženo v stabilní
formě bydlení

Vysoká variabilita
napříč obcemi (29 až
64 %) 2 roky Observační

Vel.
Británie
(Wales) Mackie (2017)

Rapid Rehousing +
intenzivní sociální
práce

Osoby bez střechy
a bez bytu (n=285)

74 % domácností
udrženo ve
stabilním bydlení

Mladí 17-19 let (42
% vyšší šance BN)
Bydlení na
soukromém trhu (58
% aspoň jednou v
BN (vs. 22 % a 18
%)

5 let
Observační
studie

Vel.
Británie
(Anglie)

Crane, Joly &
Manthorpe
(2016)
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Rapid Rehousing

Rodiny žijící v
přechodných
formách bydlení
(n=2282)

Běžná péče
Žádný významný
dopad na stabilitu
bydlení

37 měsíců RCT USA
Gubits a kol.
(2016)

Domácnosti v
nouzovém bydlení s
dětmi (n=2191) a
bez dětí (n=10217)

Nouzové bydlení
(shelter)

U rodin z dětmi
13,7 p.b. méně
návratů do
nouzového bydlení
(10 vs. 24)
U rodin běz dětí
25,6 p.b. méně
návratů do
nouzového bydlení
(13,7 vs. 39,3)

Silný efekt
charakteristik
organizací, které
implementovaly
jednotlivé programy

2 roky
Párování
(matching)

USA
Rodriguez &
Eidelman
(2017)

Domácnosti v
nouzovém bydlení s
dětmi (n=2191) a
bez dětí (n=10217)

Přechodné bydlení
Žádný významný
dopad na stabilitu
bydlení

Přechodné bydlení

Domácnosti v
nouzovém bydlení s
dětmi (n=2191) a
bez dětí (n=10217)

Nouzové bydlení
(shelter)

U rodin z dětmi
14,3 p.b. méně
návratů do
nouzového bydlení
(9,5 vs. 24)
U rodin bez dětí
21,3 p.b. méně
návratů do
nouzového bydlení
(18 vs. 29)
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3.4.3 Finanční podpory

Opatření Cílové skupiny Kontrafaktuál Dopad Variace v efektivitě Follow-up Metoda Země Zdroj

Dlouhodobá
finanční podpora

Rodiny žijící v
přechodných formách
bydlení (n=2282)

Běžná péče

75 % nižší
využívání
nouzovém
ubytování
50 % méně
událostí bytové
nouze

V kontrolní skupině
žilo ve stabilním
bydlení 72 % rodin a
1/6 rodin využilo
aspoň jednou
nouzové bydlení v
měsících 21-32

37 měsíců RCT USA
Gubits a kol.
(2018)

Krátkodobá
finanční podpora

Rodiny žijící v
přechodných formách
bydlení (n=2282)

Běžná péče
Žádný významný
dopad na stabilitu
bydlení

Přechodná
finanční podpora
domácnostem
ohrožené ztrátou
bydlení

Domácnosti ohrožené
ztrátou bydlení
(n=4448)

Nedostupné
finanční příspěvky

76 % méně šancí
ocitnout se v
přechodném
bydlení v dalších 6
měsících

Vyšší efektivita u
domácností pod
prahem chudoby

2 roky
Kvazi
experimentá
lní

USA
Evans a kol.
(2016)
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3.4.4 Poradenství

Opatření Cílové skupiny Kontrafaktuál Dopad Variace v efektivitě Follow-up Metoda Země Zdroj

Poradenství
Domácností v ohrožení
ztrátou bydlení
(n=7128)

65 % domácností
udrženo ve
stabilním bydlení

Vysoká variabilita
napříč obcemi (44 až
85 %)
Nižší efektivita u
single domácností
vs. rodiny (58% vs.
70)

2 roky Observační
Vel.
Británie
(Wales)

Mackie
(2017)

Poradenství
Domácnosti ohrožené
ztrátou bydlení
(n=241)

25 % domácností
udrženo ve
stabilním bydlení

2 roky Observační
Vel.
Británie
(Skotsko)

Pawson a
kol., 2007

Poradenství,
mediace a
finanční
podpora
(Homebase
program)

Domácnosti s dětmi v
bytové nouzi (n=295)

Běžná péče
Snížení počtu nocí v
nouzovém bydlení o
70 % (9,6 vs. 32,2)

2 roky RCT USA
Rolston a
kol. (2013)
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