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

4,6 % z celkového počtu obyvatel Ostravy  

Průměrný roční přírůstek je 0,5 %, tj. 1.374 osob!!! 
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Zdroj dat: Magistrát města Ostravy, údaje aktuální k datům 1.1. 2011, 1.7. 2012 a 27.9. 2013. 
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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 %.) 
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     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. 
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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. 
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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 nárůst 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 je 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  z trvalým pobytem  
v Ostravě (tj. více než 75 %) 
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Vývoj doplatku na bydlení a počtu vyplacených dávek KOP Ostrava 
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Zdroj: ČSÚ - Běžná evidence obyvatelstva 
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Kapacita a obsazenost 
ubytoven v Ostravě 
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Pasport ubytoven 
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Potenciální uživatelé ubytoven 

Mezi potenciální uživatele ubytoven patří například: 

 Osoby s trvalým bydlištěm na ohlašovnách úřadů 
městských obvodů 

 Osoby žijící na ulici 

 Osoby, které přišly o své bydliště, ale přebývají 
v normálních bytech například dle domluvy se 
známými apod. 

Přesné počty potenciálních uživatelů v 
jednotlivých vyjmenovaných skupinách jsou 
zjistitelné pouze teréním průzkumem. 

 



PROCES 

Sčítání bezdomovců v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 Během sčítání bylo sečteno 11 496 osob bez domova 

 nejvíce z nich bylo na území  

1. Moravskoslezského kraje (2 574),  

2. Prahy (1 254)  

3. Jihomoravského kraje (1 156). 

 Co se týče vzdělání bezdomovců: 

 základní vzdělání 28,5 % 

 výuční list nebo středoškolské vzdělání bez maturity 47,2 %,  

 vysokoškolské vzdělání 2,6 %  

 Většina lidí bez domova je nezaměstnaná (40,2%), dalších 14,2% 
jsou nepracující důchodci. Ekonomický aktivních bylo mezi 
sečtenými 28,5 %, většinou nachází práci ve zpracovatelském 
průmyslu, stavebnictví a dopravě a skladování 
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Bezdomovci podle pohlaví a věkových kategorií v ČR 
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Bezdomovci podle rodinného stavu osoby ve věku 15 
let a více v ČR 
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Lokalizace oblastí výskytu bezdomovectví ve městech 

 Největší výskyt bezdomovců je ve větších městech 
České republiky. 

 Lidé bez přístřeší se pohybují prakticky po celém 
území města. 

 Hloučky bezdomovců lze také často potkat v okolí 
supermarketů.  

 Na okrajích města se nacházejí kolonie lidí bez 
domova, jakási „stanová městečka“, ale i 
osamocené improvizované příbytky. 

 Lidmi bez přístřeší jsou také obydlené některé 
opuštěné garáže. 
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Lokality výskytu bezdomovců  
v Ostravě v září 2012 
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Hlavní problémy v oblasti ubytoven a 
bezdomovectví 

Výrazný nárůst počtu osob s rodin ohrožených ztrátou bydlení. 

Chybějící legislativní definice sociálních ubytoven, jehož 
důsledkem je nemožnost konkrétního zacílení při navrhování 
opatření. 

Nesystematický přístup MPSV při financování v bytové nouzi 
(doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení). 

Stoupající počet osob s bydlištěm na ohlašovnách městských 
úřadů. 

Nárůst počtu vyplacených doplatků na bydlení. 

Funkce ubytoven jako způsob dlouhodobého ubytování i přes 
zkolaudování dle parametrů krátkodobého turistického ubytování. 

Absence alternativního bydlení k sociálním ubytovnám (např. 
sociálních bytů) s dostatečnými kapacitami. 
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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 vlastníku 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. 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 


