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PODNĚTY VZEŠLÉ Z KULATÉHO STOLU 10. 9. 2018
Podnět Zodpovědný rezort

1.
Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění MPO, MMR

2.
Jasné nastavení hygienických standardů u bytů, které by určovaly, jak má 
vypadat byt (např. tekoucí voda, hygienické zázemí, funkční elektrika 
apod.) a stanovení počtu metrů čtverečních na osobu v dané domácnosti

MMR, MZd a MPO

3.
Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí MV

4.
Opravy a výkup zdevastovaných bytů MMR

5.
Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu MMR a MPSV

6.

Revize dávkového systému: zvážit sloučení příspěvku a doplatku na 
bydlení, zastropovat výplaty dávek dle cenových map, zajistit adresnost 
vyplácení dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti a zkrátit 
vyplácení např. paušálů na energie

MPSV

7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých 
sociálních dávkách a vykonávané sociální práci

MPSV, SMS a SMO

8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické 
pracovníky ve vyloučených lokalitách

MŠMT, MPSV, MV, 
SMS a SMO

9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem 
eliminace tzv. ubytoven

MMR, SMS a SMO
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PODNĚTY VZEŠLÉ Z KULATÉHO STOLU 10. 9. 2018

Podnět
Zodpovědný 

rezort

10.
Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního 
limitu splacení pohledávek

MS

11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku MPSV a MŠMT

12.

Změnit povinnost školní docházky (neohraničovat věkem, ale např. 
stanovit povinnou školní docházku do ukončení vzdělávání, např. 
dosažením výučního listu) a omezit předčasné odchody dětí 
ze vzdělávání

MPSV a MŠMT

13.

Posílit sociální práci a sociální prevenci: pracovní a hygienické návyky, 
práce s dětmi a podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumu 
drog, schopnost udržet si bydlení apod.

MPSV a MF

14.

Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. Dlouhodobé 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, např. revize 
veřejně prospěšných prací, tak aby bylo možné je využívat 
dlouhodobě bez nutnosti opakované evidence na úřadu práce

MPSV

15.
Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu 
a sousedského soužití

MS



Systémový projekt MPSV
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Diagram projektových vazeb

7



Spolupráce s obcemi

* V sedmi z těchto obcí působí 
lokální konzultanti ASZ

* *

*

*

*

*
*
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Aktuální stav a další aktivity v projektu
 Obce pilotují své projekty (analýzy, příprava lokálních koncepcí, 

pravidel přidělování bytů…)

 Otevřelo se Kontaktní centrum pro veřejnost

 Zpravodaj

 Webová stránka www.socialnibydleni.mpsv.cz 

 Facebook www.facebook.com/socialnibydlenivcr

 Informační kampaň, letáky, brožury

 Evaluace, výzkumy a analýzy

 …
9

 Individuální  konzultace v Praze (po předchozí domluvě):

 socialni.bydleni@mpsv.cz

 +420 778 455 761

 V rámci konzultačních hodin:

 pondělí od 12 do 16 hodin

 středa, pátek od 9 do 13 hodin

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/
http://www.facebook.com/socialnibydlenivcr
mailto:socialni.bydleni@mpsv.cz


Financování sociálního bydlení
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Byty – MMR a dotační tituly IROP

Výzvy:  č. 79 / 80 Sociální bydlení II. / SVL
Přijímání žádostí: 14. 6. 2018 – 18. 9. 2018
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Byty – MMR

 rekonstrukce, výstavba, nákup (IROP – uzavřeno)
 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) www.sfrb.cz

< programy Podpora bydlení, pro mladé, Panel 2013+ …

< připravovaný program Výstavba
- cca 2 miliardy / rok
- metodika tržního selhání
- cca duben 2018

MAS – Místní akční skupiny
 Pokud konkrétní MAS uvedla soc. oblast v 

programovém rámci strategie CLLD 
(www.nsmascr.cz/schvalene-sclld)

http://www.sfrb.cz/
http://www.nsmascr.cz/schvalene-sclld
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Sociální práce – MPSV a kraje

 Dotace na sociální práci         www.mpsv.cz/cs/21249
< Zákon o sociálním bydlení plánoval navýšení financí na 

sociální práci i pro Úřady práce
 ESF - OPZ www.esfcr.cz

< Výzva č. 088 „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního 
začleňování“ (2.10.2018 - 8.1.2019); 200mil. 
www.esfcr.cz/vyzva-088-opz

< Výzva č. 095 „Výzva na podporu sociálního začleňování v 
Praze (1.11.2018 – 28.2.2019); 150mil. www.esfcr.cz/vyzva-
095-opz

< Výzva č. 082 „Ověřování nových řešení využitelných ve 
veřejné sféře“ (24. 12. 2017-29. 3. 2019); 200mil. 
www.esfcr.cz/vyzva-088-opz

< Výzva č. 052 „Podpora sociálního začleňování 
v SVL“ (16.1.2017 -30.6.2020); 1,2mld.
www.esfcr.cz/vyzva-088-opz

< V přípravě výzva č. 108 Housing First (viz dále)

http://www.mpsv.cz/cs/21249
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz
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MPSV v přípravě výzva ESF k Housing First

Výzva:  Pilotní rozšíření konceptu Housing First
(Bydlení především) do dalších obcí

Výzva: 108, OPZ, otevřená, průběžná
Plán vyhlášení: cca 12/2018
Plán přijímání žádostí: začátek 2019 – květen 2019
Délka realizace: 24 – 36 měsíců (max. do r. 2022)
Oprávnění žadatelé: NNO, obce, DSO, organizace zřizované obcemi
Financování: ex ante, cca 2-15mil.

Hlavním cílem: podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First
v praxi – tj. eliminace bezdomovectví, stavu bytové nouze a získání
standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programů.
(Motivace ke zlepšení zdravotního stavu, pro vzdělávací kariéru dětí,
rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší
sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atd.)
Potřebné vstupní konzultace.




