
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

Doplňující informace ke kontrolní akci NKÚ č. 19/22 

Chudoba a sociální vyloučení jsou vnímány jako stav, kdy se jedinec nebo skupina lidí nepodílí na 

ekonomickém a sociálním životě společnosti nebo kdy jim jejich příjem neumožňuje dosáhnout 

životního standardu, který je považován ve společnosti za přijatelný.  

Tyto nežádoucí společenské stavy se promítají do dalších nežádoucích jevů jako je zvýšená míra 

nezaměstnanosti, kriminality, destrukce okolního prostředí, nedodržování veřejného pořádku, úbytek 

obyvatelstva a snižování daňových výnosů. 

Ačkoliv je v ČR nejnižší míra chudoby a sociálního vyloučení v rámci EU, bylo u nás podle výzkumného 

projektu MPSV v 297 obcích celkem 606 sociálně vyloučených lokalit s cca 95–115 tisíci obyvateli. 

Výsledky projektu podporovaného rovněž z prostředků Evropského sociálního fondu byly zpracovány 

v roce 2015 z dat o sociálních dávkách, trestné činnosti a nezaměstnanosti1.    

Obrázek 1: Míra rizika chudoby v zemích EU v roce 20192  

 

Obrázek 2: Sociálně vyloučené lokality  v ČR v roce 20153 

 

                                                           
1 https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index9ba9.html?page=3 
2 http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tessi010   (EU-SILC) 
3 https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2679.html?page=1 
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K řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit byl v rámci programového financování ze státního 

rozpočtu zřízen podprogram 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách4. V období let 

2016–2019 bylo z tohoto podprogramu  financováno celkem 131 akcí za 143,74 mil. Kč5.   

Obrázek 3: Počet sociálně vyloučených lokalit a počet financovaných akcí demolic budov 

 

 

 

Obrázek 4: Finanční prostředky ze státního rozpočtu na akce demolic budov 

 

 

                                                           
4 Podprogram je součástí programu 11708 Podpora revitalizace území. Je součástí výdajové kapitoly 317 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 
5 Výdaje státního rozpočtu na financování akcí, informační systém EDS, skutečnost, databáze schválená  



Nejvyšší hustota sociálně vyloučených lokalit (SVL) se soustřeďuje do území s vysokou mírou 

nezaměstnanosti a kriminality. Investované prostředky ze státního rozpočtu na demolici budov v SVL 

jsou však natolik malé, že nelze říci, že by dotované akce měly měřitelný vliv na zlepšování těchto 

ukazatelů v jednotlivých krajích v období 2015–2019.   

Obrázek 5: Průměrné roční míry nezaměstnanosti 20196 

 

 

Obrázek 6: Míry kriminality v krajích ČR 20197  

     

                                                           
6 https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-rocni-prumery-2019 
7 https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx 
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