
 

 

Některé ze závěrů NKÚ1: 

• Podpora bytové výstavby v oblasti bydlení nízkopříjmových a jinak ohrožených skupin 

obyvatel je ze strany státu v porovnání s celkovým objemem vyplacených prostředků na 

podporu v této oblasti minimální. 

• Státní podpora je výrazně zaměřena na dávkový systém, jehož účelem je, aby si lidé mohli 

standardní bydlení zaplatit a nepřišli o něj pouze z důvodu finanční tísně. 

• Tento systém neřeší příčiny vzniku nepříznivé situace jeho klientů. 

• Podpora ze strany MPSV je založena zejména na poskytování příspěvku na bydlení a 

doplatku na bydlení. Tyto nárokové dávky sice pomáhají snižovat počet osob ohrožených 

chudobou nebo materiální deprivací tím, že kompenzují nedostatek příjmu, a v jistých 

případech tak zabraňují sociálnímu vyloučení, ale nepodporují řešení příčin jeho vzniku. 

• Vyplácení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, na které v období 2012–2016 MPSV 

vynaložilo 54,3 mld. Kč, je nejvýraznějším nástrojem, kterým MPSV přispívá k řešení bytové 

nouze občanů. Tyto dávky nemají motivační ani preventivní charakter. 

• Za období let 2012–2016 bylo na podporu bydlení nízkopříjmových či jinak ohrožených skupin 
obyvatel vyplaceno z kapitoly MPSV 59,1 mld. Kč a z kapitoly MMR a z prostředků SFRB 
2,1 mld. Kč, tedy celkem 61,2 mld. Kč. Největší část prostředků byla vyplacena na příspěvek 
a doplatek na bydlení (88,6 %), na výstavbu a pořízení bydlení připadl podíl jen ve výši 3,5 
%, blíže viz graf č. 1. 

 

 

 

 

                                                           

 

1 Zpracováno na základě materiálu NKÚ “Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/02 Podpora sociálního bydlení jako 
součást politiky sociálního začleňování” https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/na-podporu-bydleni-
dalo-mpsv-za-pet-let-skoro-60-miliard-korun--problem-socialniho-vylouceni-se-vsak-prohluboval-id9477/  

Sociální práce a služby 

4,8 mld. Kč, 7,9 % 

Příspěvek a doplatek na bydlení 

54,3 mld. Kč, 88,6 % 

 

 

Řešení bytové otázky 

2,1 mld. Kč, 3,5 % 

 

61,2 mld. Kč za období 2012-2016 
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V letech 2012–2016 bylo na podporu bydlení 
nízkopříjmových či jinak ohrožených skupin 
obyvatel vyplaceno 61,2 mld. Kč, z toho z kapitoly 
MPSV 59,1 mld. Kč a z kapitoly Ministerstva pro 
místní rozvoj a z prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení 2,1 mld. Kč. 

 

 

 

MPSV vyplatilo za období 2012–2016 na příspěvek 
na bydlení 40,6 mld. Kč, na doplatek na bydlení 
13,7 mld. Kč, na související sociální služby  
4,3 mld. Kč a na sociální práci 0,5 mld. Kč.  

 

 

 

 

Roční objem prostředků vyplacených 
Ministerstvem práce a sociálních věcí na 
kontrolované intervence vzrostl od roku 2012 
do roku 2016 o 68,44 %. 

 
 
 
 
V roce 2012 pobíralo v průměru každý měsíc 
příspěvek na bydlení 164 505 osob a doplatek na 
bydlení 41 471 osob. Do roku 2016 vzrostl počet 
osob pobírajících tyto dávky na 214 960, 
resp. 64 125. 

 

 

Z šetření provedeného v roce 2006 vyplývá, že 
v ČR existovalo 310 sociálně vyloučených lokalit, 
ve kterých žilo 80 tisíc lidí. Z následujícího šetření 
z roku 2015 vyplývá, že v ČR existovalo již 
606 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žilo 
115 tisíc lidí. Další šetření nebyla provedena.

59,1 mld. Kč 


