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1. Přehled



Deset druhů bytové nouze?

1. Azylové domy 

2. Ubytovny

3. Bez střechy (lidé bez přístřeší včetně lidí přespávajících v noclehárnách)

4. Lidé v bytové nouzi momentálně v institucích (vězení, psych. léčebny, 
ústavy pro lidi s postižením) 

5. Nevyhovující bydlení (v bytech)

6. Nedobrovolné přebývání v nestandardních objektech (zahradních 
domky, mobilní domy…) 

7. Přelidněné bydlení

8. Nejisté bydlení

9. Přebývání v bytě s agresorem (týká se obětí partnerského násilí i 
seniorů)

10. Bydlení nevyhovující z hlediska specifických potřeb (např. senior v 
domě bez výtahu)

Úplný přehled 

možných druhů 

bytové nouze



ETHOS lightZdroje dat pro 

stanovení rozsahu 

bytové nouze

https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/homelessness-policy-

brief-2020.pdf

https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/homelessness-policy-brief-2020.pdf


Bytová nouzeDeset druhů 

bytové nouze

vs. Ethos

= Ethos light

+ Nevyhovující bydlení (v bytech)

+ Přelidněné bydlení

+ Přebývání v bytě s agresorem (týká 
se obětí partnerského násilí i seniorů)

+ Bydlení nevyhovující z hlediska 
specifických potřeb (např. senior v 
domě bez výtahu)



Bytová nouze vs.
bezdomovectví

Bytová nouze vs. 

bezdomovectví

+ bezdomovectví spojováno pouze s 
přebýváním bez střechy nad hlavou

bytová nouze adekvátnější termín



2. Hlavní otazníky



hlavní 
otazníky

vyčíslujeme bytovou nouzi, 

abychom znali 

velikost cílové skupiny sociálního bydlení?

pokud ANO: 

nestačí vyčíslení rozsahu problému

ALE

odhad take up podpory v bydlení (jaké %)



hlavní 
otazníky

1. Ubytovny

pracující jednotlivci 

dlouhodobé nedobrovolné přebývání 

na ubytovnách

VS.

časově omezený pobyt kvůli výkonu 

práce

Kde je hranice?

v Praze rozdíl 10 tis. osob!



hlavní 
otazníky

a co plísně?

energetická 

chudoba?

2. Funkčně nevyhovující bydlení v bytech



hlavní 
otazníky

3. Nejisté bydlení

a) Nedobrovolné přebývání u příbuzných a 

známých – kde je hranice nedobrovonosti?

- senioři spolu s rodinou? 

- lidé se zdravotním postižením u rodiny?

b) bydlení bez právního titulu – skrytý 

fenomén

c) (pod)nájemní smlouvy na krátkou dobu –

kde je hranice? 



hlavní 
otazníky

3. Přelidněné 

bydlení 

skvělé vymezení

ALE 

obzížný sběr



hlavní 
otazníky

4. Přebývání v bytě s agresorem

víme, co je domácí násilí

ALE 

mnohdy to neví samotné oběti

z velké části skrytý fenomén (nezachyceno)

+ i když násilí zachytí veřejné služby

??? jaké % obětí domácností by opustilo agresora 

při nabídce bydlení (CS sociálního bydlení)



hlavní 
otazníky

5. Nevyhovující z hlediska potřeb

z velké části skrytý a těžko zjistitelný fenomén

??? take up (senioři nechtějí úpravu, i když by 

jim prospěla)



3. Shrnutí



Priority 
pro 
další 
výzkum

Skupina (druh bytové nouze)
Velikost skupiny 
(domácností) Vyčíslení

Take up 
podpory v 
bydlení

1Azylové domy do 10 tis přesné vysoký
2Ubytovny 10-20 tis přesné vysoký

3
Bez střechy (lidé bez přístřeší včetně lidí 
přespávajících v noclehárnách) 10-20 tis

poměrně 
přesné střední

4

Lidé v bytové nouzi momentálně v 
institucích (vězení, psych. léčebny, 
ústavy pro lidi s postižením) do 10 tis

poměrně 
přesné střední

5Nevyhovující bydlení (v bytech) 10-20 tis
spíše 
nepřesné vysoký

6

Nedobrovolné přebývání v 
nestandardních objektech (zahradních 
domky, mobilní domy…) do 10 tis

spíše 
nepřesné vysoký

7Přelidněné bydlení 10-20 tis
spíše přesné 
(SLDB 2021) vysoký

8Nejisté bydlení 10-50 tis
značně 
nepřesné vysoký

9
Přebývání v bytě s agresorem (týká se 
obětí partnerského násilí i seniorů) 50 tis plus minimální

??? zřejmě 
nízký

10

Bydlení nevyhovující z hlediska 
specifických potřeb (např. senior v 
domě bez výtahu) 50 tis plus minimální

??? zřejmě 
nízký
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