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Propojením dat a informací  
v širších souvislostech vzniká  
znalost o území 

Výzkumné projekty 
 Program bezpečnostního 

výzkumu České republiky 
2010-2015 Projekt DRAGON: 
Stanovení množství nelegálních 
drog a jejich metabolitů v 
komunálních odpadních vodách – 
nový nástroj pro doplnění údajů o 
spotřebě drog v České republice 

 TAČR Program Beta, výzkumná 
potřeba MPSV: Míra potřeby 
zdrav. soc.služeb pro zvládání 
zákl. živ. potřeb dle stup. 
závislosti u osob starších 50 let a 
její časová a finanční náročnost. 

Analýzy a rozbory 

 Komunitní plánování sociálních 
služeb města Blansko 

 Situační analýzy Šternberka, 
Mikulovice pro Úřad Vlády 

 Analýza a řešení problematiky 
ubytoven na území Statutárního 
města Ostravy v krátkodobém a 
dlouhodobém horizontu 

 Studie bezdomovectví v Ostravě 

 Plán udržitelné městské mobility 
Opava tj. dopravní systém 
založený na nových principech 
plánování 

Popularizační a vzdělávací projekty (OP VK): 
 Poznej tajemství vědy  - popularizace přírodních a technických věd 
 Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, 

bezpečnostních, environmentálních rizik a nacházení nových příležitostí  
v kontextu udržitelného rozvoje území v transformující se společnosti 



Základní odpovědi  
na otázky => kvalitní plánování 

 Jaké jsou sociální  
procesy v území? 

 Která města prožívají dynamický 
rozvoj a která stagnaci? 

 Která místa se vysídlují,  
kam a proč se lidé stěhují? 

 Kde je největší koncentrace  
ekonomických aktivit? 

 Jak významnou úlohu zastává 
Ostravská aglomerace v regionu? 

 Socioekonomický atlas je možné stáhnout ze stránek nakladatelství 
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 
na http://accendo.cz/ v sekci publikace  

http://accendo.cz/
http://accendo.cz/


NÁRŮST SOCIÁLNÍCH 
RIZIK VEDE  
K PROBLÉMŮM  
S UDRŽENÍM BYDLENÍ  

 
 



 
Výdaje na bydlení na úrovni ČR  
 

V posledních třech letech se vydání za bydlení a 
energie stala nejvýznamnější výdajovou položkou 
(v roce 2011 dosahuje 22,4 %.) 



Sociální bydlení v ČR 
Výdaje doplatek na bydlení v ČR 

1,6 mld. Kč za rok 2012 
3,3 mld. Kč odhad za rok 2013 



HN2 - Výdaje  
doplatek na bydlení v ČR 

Moravskoslezský kraj v roce 2012  
Vyplacená částka 401 mil. Kč 
Průměrná výše dávky 3 192 Kč 
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Klíčové informace – případ Ostravy 

 V Ostravě je 3.764 osob v ubytovnách, azylových domech apod.  
k 26. března 2011. Údaje ČSÚ ze Sčítaní lidu, domů a bytů. 

 Od té doby dochází k nárůstu nízko příjmových osob v 
Moravskoslezském kraji=>problém udržet si bydlení. 

 Ke dni 29.8. 2013 je 13.348 obyvatel s trvalým bydlištěm  
na ohlašovnách městských obvodů 

 Na kontaktním pracovišti Ostrava je v srpnu 2013 v rámci 
doplatku na bydlení vyplaceno 25.273.112,-Kč.  
Počet doplatků 6.776, z toho je podíl ubytoven cca 38 %. 
Průměrná výše doplatku 3.730,- Kč.  

 Celkový počet ubytovacích zařízení  
na území Ostravy je 37, bydlí tam  
ke dni 24. 10. 2013 5 417 osob,  
1 996 z nich pobírá doplatek na bydlení. 

 Z  5 417 osob na ubytovnách  
je 4 183 občanů  s trvalým pobytem  
v Ostravě (tj. více než 75 %) 



Vývoj doplatku na bydlení  
a počtu vyplacených dávek KOP Ostrava 



Rozložení průměrných  
čistých příjmů na spotřební jednotku  
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STŘEDNÍ VRSTVY 



Příjmy domácnosti v Ostravě  
a podíl nákladů na bydlení v roce 2010 

 
 

Před deregulací  
V % 



Prognóza OSTRAVA 2020 
 Podíl seniorů: 15 % v roce 2010 => 20 %  v roce 2020,  
            tj. 59 tis. obyvatel 



Vývoj počtu osob s trvalým 
bydlištěm na ohlašovnách  
městských obvodů na území Ostravy 

4,5 % z celkového počtu obyvatel Ostravy  
Průměrný roční přírůstek je 0,5 %, tj. 1.210 osob!!! 



Lokality výskytu bezdomovců  
v Ostravě v září 2012 



Současné procesy na  
území města Ostravy 

Sociální rizika  

 Nárůst nízko-příjmových 
domácností  
 senioři 
 ženy samoživitelky 

 Růst zadluženosti 
 Nárůst počtu osob na 

ubytovnách 

=> Růst počtu 
bezdomovců 

 
 

 
 

Bezpečnostní rizika  

 nárůst 
kriminality/přestupků 

 nárůst spotřeby levných 
drog především 
pervitinu 

 expertní odhad 50 % 
trestné činnosti je 
způsobena  uživateli 
drog 

 

 
 
 

 



   Ubytovny -  legislativa 

 
 

 Stavbou ubytovacího zařízení se dle legislativy* rozumí stavba 
nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s ním 
spojené. Patří zde: 
 Hotel 
 Motel 
 Penzion 
 Ostatní ubytovací zařízení 

 Ubytovny jsou zařazeny do ostatních ubytovacích zařízení, 
které jsou charakterizovány jako turistické ubytovny pro 
cestovní ruch. 

 Tyto ubytovny však mnohdy slouží k dlouhodobému ubytování 
sociálně slabých osob a rodin. 

 Technické parametry ubytoven odpovídají určení turistickému 
ruchu a nevyhovují požadavkům dlouhodobého ubytování. 

 Vzniká tak nový typ ubytovacích zařízení – Sociální ubytovna.  

* § 43 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
a § 2 Vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 



Sociální ubytovna 

Sociální ubytovna poskytuje přechodné dlouhodobé bydlení pro 
osoby s nízkými příjmy, které jsou s ohledem na nedostatečné 
celkové majetkové a sociální poměry ohroženy chudobou a 
sociálním vyloučením. 

Sociální ubytovna je využívaná osobami, jejichž celkové sociální 
a majetkové poměry neumožňují získat byt k trvalému bydlení. 
Jedná se o ubytovací zařízení s výjimkou těch, které jsou 
využívány k cestovnímu ruchu, ubytování studentů a pracovníků. 

Mezi základní charakteristiky sociální ubytovny patří: 

 Klienti jsou zde ubytováni dlouhodobě. Krátkodobé smlouvy na 
dobu určitou jsou pravidelně prodlužovány v momentě složení 
potřebných financí klienty. 

 V ubytovacím zařízení jsou ubytovaní klienti, kteří úplatu za 
ubytování nebo její část hradí z doplatku na bydlení. 

 



Kapacita ubytoven a jejich naplněnost 

Zdroj dat: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., vlastní terénní průzkum v rámci řešení 
projektu Analýza a řešení problematiky ubytoven na území města Ostrava v krátkodobém a dlouhodobém 
horizontu, říjen 2013. 

Městský obvod Počet ubytoven 

Počet osob 

na 

ubytovnách 

Kapacita 

ubytoven 
Obsazenost [%] 

Mariánské Hory a Hulváky 4 350 639 54,8 

Martinov 1 99 107 92,5 

Moravská Ostrava a Přívoz 9 990 1 274 77,7 

Ostrava-Jih 11 2 803 4 621 60,7 

Poruba 2 48 51 94,1 

Slezská Ostrava 3 453 741 61,1 

Svinov 1 129 70 184,3 

Vítkovice 6 545 709 76,9 

Statutární město Ostrava 37 5 417 8 212 66,0 

Průzkumem ubytoven bylo zjištěno, že více než 75 % osob na 
ubytovnách má trvalé bydliště území SMO! 



Zdroj: ČSÚ - Běžná evidence obyvatelstva 

-1723 

Kapacita a obsazenost 
ubytoven v Ostravě 



Pasport ubytoven 





Strategické směry v oblasti bydlení a ubytoven 

1. Systematický přístup k řešení problematiky ubytoven s využitím 
realizovaného vícestupňového bydlení na území města. 

2. Požadavek na centrální orgány (MMR, MPSV) pro zakotvení 
sociálního bydlení do legislativy. 

3. Zvýšení odpovědnosti občanů za řešení své životní situace. 

4. Vznik Komise rady města pro bytovou politiku pro spolupráci 
soukromých vlastníků certifikovaných ubytoven s městem. 

5. Zřízení obecní ubytovny a zapojení certifikovaných ubytoven 
do systému vícestupňového sociálního bydlení. 

6. Řešení krizových situací prostřednictvím Centra pro prevenci 
bezpečnostních a sociálních rizik. Nastavení spolupráce s 
vlastníky bytového fondu rizik pro předcházení ztráty bydlení. 

7. Nastavení dlouhodobého sledování osob s trvalým bydlištěm 
na ohlašovnách městských úřadů. 

 



Řešení problematiky ubytoven 

C: Certifikace 
ubytoven a jejich 

zapojení do bytové 
politiky města 

T: Úprava 
povinností 

ohlašoven trvalých 
pobytů 

K: Komunikační 

platforma a 

prevence sociálních 

rizik 

V: Systém 

vícestupňového 

bydlení 

L: Návrhy na 

legislativní změny 

L1: Vydefinování 

kompetencí obcí, 

krajů a státu 

v rámci 

legislativy. 

L2: 

Systematizace 

dávek spojených 

s bydlením 

L3: Financování 

činností obce 

v oblasti bytové 

politiky a výše 

vymezených 

povinností. 

L4: Legislativní 

vymezení pojmu 

„sociální 

ubytovna“. 

  

C1: Vymezení 

parametrů 

ubytoven pro 

jejich certifikaci. 

C2: Vymezení 

kontrolních 

orgánů pro 

účely certifikace 

ubytoven. 

C3: Vznik 

komise rady pro 

bytovou politiku 

města. 

V1: Zachování 

určitého počtu 

obecních bytů. 

V2: Zpřesnění 

počtu sociálních 

bytů. 

V3: Zřízení 

obecní ubytovny 

V4: Zapojení 

certifikovaných 

ubytoven do 

systému 

vícestupňového 

bydlení. 

T1: Vytvoření 

rozsáhlejší 

evidence osob 

s trvalým 

bydlištěm na 

ohlašovnách 

městských 

obvodů. 

T2: Zavedení 

informačních 

povinností 

v oblasti 

trvalých pobytů 

na sídle 

ohlašovny. 

K1: Vytvoření 

„Centra pro 

prevenci 

bezpečnostních 

a sociálních 

rizik“. 

K2: Nastavení 

aktivní a 

efektivní 

komunikace 

mezi aktéry 

bytové a sociální 

politiky. 

K3: Informační 

kampaň pro 

prevenci 

bezpečnostních 

a sociálních rizik 

  

  



Návrhy na legislativní změny 

 Potřeba vymezení kompetencí v oblasti bydlení na úrovni státu, 
kraje a obce. 

 Systematizace dávek na bydlení (spojení příspěvku s 
doplatkem na bydlení). 

 Nutnost vydefinovat povinnosti obce v oblasti bydlení a 
poskytnout jim na jejich plnění dostatek peněz ve formě 
účelově vázaných financí. 

 Legislativní vymezení pojmu sociální ubytovna, jelikož současné 
legislativní vymezení neodpovídá skutečné funkci v komerčních 
ubytovacích zařízení. 



Komise rady města pro 
bytovou politiku města 

 Pro řešení bytové politiky města vytvořit „Komisi rady města pro 
bytovou politiku města“, mezi jejíž činnosti bude patřit především: 

1. realizaci koncepce bydlení, 

2. projednávání a navrhování změn v bytové politice, 

3. předkládání stanovisek k prodeji obecních bytů, 

4. spolupráce s certifikovanými ubytovnami a nastavení způsobu 
řešení sociálního bydlení. 

 Mezi členy komise budou kromě zástupců veřejné správy také vybraní 
majitelé a provozovatelé certifikovaných ubytoven. 

 Komise bude v rámci své činnosti pořádat pravidelná jednání se 
všemi zástupci certifikovaných ubytoven za účelem vzájemné 
komunikace a řešení problematiky bydlení a ubytoven na území 
města. 

 



Certifikace ubytoven 

 Nutnost vymezení podmínek a povinností, které musí ubytovna plnit 
pro získání certifikace. 

 Vydefinování kontrolních orgánů pro účely kontroly vymezených 
parametrů certifikovaných ubytoven. Stanovení certifikačního 
orgánu, v jehož kompetenci bude přidělování a odebírání certifikace – 
Oddělení stavební policie. 

 Nastavení aktivní a efektivní spolupráce města a certifikovaných 
ubytoven v oblasti bytové politiky města. 

 Proces certifikace ubytoven povede k zachování standardu bydlení, 
umožní městu účinnější kontrolu ubytovaných osob a nabídne nové 
možnosti pomoci a motivace osob k řešení své nepřoznivé situace 
spojené se ztrátou bydlení. 

 



Centrum pro prevenci 
bezpečnostních a sociálních 
rizik 

 Vytvoření specializovaného pracoviště v rámci oddělení Krizového 
řízení kanceláře primátora na Magistrátu města Ostrava. 

 Činností Centra pro prevenci bezpečnostních a sociálních rizik 
bude především: 

1. Kontinuální shromažďování informací  o aktuálních a 
pravděpodobných bezpečnostních a sociálních rizicích. 

2. Zpracovávání těchto informací do podoby podkladů pro 
Bezpečností radu a Krizový štáb. 

3. Realizace Informační a komunikační kampaně pro prevenci 
bezpečnostních a sociálních rizik k zajištění co nejvyšší 
informovanosti obyvatel. 

 Pro správnou funkci je nutné nastavit komunikační platformu a 
vymezit informačních povinností mezi všemi dotčenými subjekty pro 
dosazení co nejefektivnější spolupráce. 

 



Trvalé bydlení 

Ubytovny 

Azylové domy 

Bezdomovectví 

Úřad práce 

Certifikované 

ubytovny 

Komise rady pro 

bytovou politiku 

města 

Centrum pro prevenci 

bezpečnostních a 

sociálních rizik Občan přestane  

platit nájem 

Sociální odbor 

magistrátu 

Sociální pracovník 

měst. obvodu 

Obecní 

ubytovna 

Občan ohrožen  

neschopností 

splácet nájem 

Oddělení stavební 

policie 

Nežádoucí změna Působení sociálních 

služeb (sociální programy) Žádoucí změna 

Předání informací  Kontrolní činnost   



Systém vícestupňového 
bydlení 

 Nutnost zachování určitého počtu obecních bytů, pro možnost 
efektivního řešení bytové politiky je navrhováno 11 338 bytů (8,5 % 
bytového fondu města Ostravy). 

 Vymezení sociálních bytů v rámci bytového fondu pro účely 
vícestupňového bydlení. Návrh je vymezení ke stávajícím 100 bytům 
vymezit 750 bytů během následujících 5 let. 

 Zapojení certifikovaných ubytoven do systému vícestupňového 
systému bydlení za pomoci koordinace Komise rady města pro 
bytovou politiku a Centra pro prevenci bezpečnostních a sociálních 
rizik 

 Zřízení obecní ubytovny pro občany města za účelem přechodného 
bydlení s intenzivním sociálním programem pro návrat osob do 
nájemního bydlení. Možnost zrekonstruovat nevyužívané objekty ve 
vlastnictví města. 

 


