
Ústupové bydlení1  
 

Ústupové bydlení je pojem velmi široký. Jedná se o bydlení, které je nabízeno 
občanům v nouzových životních situacích, kdy již nejsou schopni sami zvládnout své 
závazky, ale přesto jsou i nadále evidováni jako řádní plátci nájemného. Ústupové 
bydlení nezatěžuje nízký rozpočet seniorů a umožňuje jim důstojný život.  

Výchozím bodem ke zpracování metody tzv. ústupového bydlení bylo v roce 2007 
vyhodnocení Městskou částí Praha 17, že v nejbližší době, myšleno v horizontu přibližně 
2 – 3 let dojde k dramatickému vzestupu poptávky po zajištění bydlení ze strany seniorů 
(zejména s ohledem na pokles reálných příjmů, deregulaci nájemného, navýšení cen za 
energii, navýšení cen za léky a navýšení cen za potraviny). Jedná se o skupinu s nízkou 
mobilitou a vysokou závislostí na sociální síti ČR.  
 Tento trend potvrdila zpracovaná demografická analýza územního obvodu 
městské části. U cílové skupiny byla testována mimo jiné solventnost při úhradě nájmu 
za pronajatý byt, zvyšování ceny za energii a navyšování cen za léky, lékařské ošetření. 
Tato kritéria pokládá cílová skupina za určující pro uspokojení svých životních potřeb a 
nákladů. 
 Výsledkem a cílem analýzy a dalších navazujících průzkumů bylo stanovení 
limitní meze počtu bytů ve vlastnictví městské části, která je nutná pro uspokojení potřeb 
bydlení seniorů. 
 Dopady ekonomických procesů a některé další dílčí změny, však u této skupiny 
vyvolávají ekonomickou nestabilitu především z ohledu plnění svých závazků vůči 
pronajímatelům bytů, v nichž bydlí. Ve snaze dostát všem svých povinnostem, jsou tito 
lidé doslova tlačeni do bezvýchodných situací. 
  Městská část Praha 5 vyhodnotila, že senioři v domovech pro seniory, bytech 
s pečovatelskou službou apod. jsou uzavřeni ve stejnověkém prostředí a ke kontaktu 
s okolím dochází jen velmi málo. Přikročila proto k řešení „otevřené komunikace“ 
seniorů s okolím. Z obecních bytů, které se uvolnily vyčlenila v první fázi celkem 5 
malometrážních bytů (1+0, 1+1) s tím, že je přednostně nabídla k nájmu těm zájemcům, 
kteří jinak žádali o umístění v domově důchodců nebo ve stávajících „domovech 
s pečovatelskou službou“. Toto řešení mělo nebývalý úspěch. V současné době 
připravuje Městská část Praha 5 rozšíření této sítě o dalších 5 bytů.  

S ohledem na počet malometrážních  bytů zjištěný analýzou na území Městské 
části Prahy 17 přistoupila také tato část k popsanému systému. Za výhodu pokládá 
Městská část Praha 17 to, že těmto bytům lze přiznat „status bytů zvláštního určení“, na 
které se nevztahuje deregulace nájemného. V praxi to znamená, že byt je vyjmut 
z běžného bytového fondu, který je ve vlastnictví Městské části Praha 17 a je u něho 
uplatněna výjimka. Nájemce bytu poté užívá byt za stanovené nájemné. Podmínkou je, 
aby do té doby případně užívaný obecní byt (s vyššími náklady) „vrátil“ do dispozice 
Městské části Praha 17 jako pronajímatele. Výjimkou stanovené nájemné není přenosné 
na příbuzné.  

Rada hl. města Prahy se již v roce 2007 stanovila pro tuto formu bydlení 
následující podmínky. 
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Nájemní smlouvy jsou koncipovány na dobu určitou 2 roky, se smluvním 
automatickým obnovováním po 1 roce v následujících 7 letech. Od 1. 1. 2009 činí výše 
nájemného 50, - Kč za 1 m2 a od 1. 1. 2010 na 60, - Kč za 1 m2 započitatelné plochy 
bytu. Následně počínaje rokem 2011 již může být nájemné zvyšováno pouze o inflaci.  
 V případě nedostatečného příjmu si nájemci budou moci požádat o příspěvek na 
bydlení, od 1. 1. 2009 koncipovaný tak, aby zohledňoval také výši nákladů na bydlení v 
Praze. Pro přijetí žádosti o bydlení pro seniory byla výše uvedeným usnesením Rady 
hl.m. Prahy schválena následující kritéria: 
• trvalé bydliště na území hl.m. Prahy 
• pravidelný měsíční příjem ve výši min. 6000 Kč 
• věk min. 65 let 
• problematická bytová situace či absence možnosti bydlení (např. nucené vystěhování), 
nájemní či podnájemní vztah k bydlení, který nevyhovuje potřebám a možnostem 
žadatele (velikost bytu, jeho nákladnost či bariérovost apod.), popřípadě byt v domě 
majitele, který prokazatelně neumožňuje nájemci výměnu nákladného bytu za 
úspornější.“  

Žádosti o bydlení pro seniory budou evidovány na bytovém odboru Magistrátu 
hlavního města Prahy. Výběr nových žadatelů o bydlení pro seniory bude na návrh 
pracovní skupiny sestavené ze zástupců bytového odboru, odboru sociální péče a 
zdravotnictví a odboru správy majetku magistrátu hl. m. Prahy rozhodovat Rada hl. m. 
Prahy. 
 Výše stanovený rámec využily Městské části Praha 5 a Praha 17 pro zajištění 
bydlení svých obyvatel - seniorů.  
 Cílem Městské části Praha 17 je přednostně pronajímat určené nebo uvolněné 
malometrážní byty na svém území prostřednictvím popsaného systému seniorům. 
Zabrání se tak mimo jiné soustředění jedné věkové kategorie obyvatel v jednom domě, 
podpoří „otevřená komunikace“ s okolím. Současně Městská část Praha 17 podporuje 
rozšíření nabídky pečovatelské služby přímo v bytech seniorů.  


