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Pravidla
– transparentní a nediskriminační
• = klíčová podmínka pro dostupnost sociálních bytů
• Rozdílný pohled sociálních a bytových odborů
• Dobrý hospodář vs. dobrý sociální pracovník
• Cíle příspěvku:
• Představit základní dilemata při tvorbě pravidel pro
přidělování bytů z pohledu sociální politiky
• Inspirovat klíčové hráče k tomu, aby vytvářeli funkční a
smysluplná pravidla pro přidělování sociálních bytů
• Struktura:
• 3 části:

1. kritéria v průzkumu DELPHI,
2. dilemata,
3. procesy přidělování SB
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Průzkum mezi odborníky
metodou DELPHI
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DELPHI – šetření mezi odborníky
• Obsahová analýza pravidel přidělování sociálních bytů
• Ve spolupracujících obcích + veřejně dostupných pravidlech jiných
obcí vyhledány aspekty → kritéria

• Diskuse (pracovních) expertních skupin
• Specifikace různých aspektů

• On-line dotazování metodou DELPHI
• Dvoukolové dotazníkové šetření
• říjen 2017 – únor 2018
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DELPHI – šetření mezi odborníky
Co by se mělo zohledňovat:
•
•
•
•

Prioritizované/ zvláště zranitelné skupiny
Vynakládané výdaje na bydlení
Vlastnické a majetkové poměry
Hodnocení současného stavu bydlení podle typologie
ETHOS

•
•
•
•
•
•

Zdravotní stav žadatele
Místo faktického/ skutečného pobytu
Spolupráce se sociálním odborem, sociální službou atp.
Počet osob v domácnosti
Doba vyloučení ze standardního bydlení
Zdroj příjmů ze sociálních dávek nebo z pracovního poměru
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DELPHI – šetření mezi odborníky
Spíše by neměly být zohledňovány aspekty
předpokládající diskriminaci na základě:
• sexuální orientace
• etnické příslušnosti
• věku
• nízkého ekonomickému
statusu - je zohledněno
např. v nízkých příjmech
• občanství EU
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Průzkum MPSV - DELPHI
Hodnota 0 = nezohledňovat aspekt
Hodnoty 1–9 = zohledňovat aspekt
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Přehled kritérií dle pořadí v jednotlivých otázkách
Pořadí v jednotlivých otázkách
Vlastnické a majetkové poměry
Vynakládané výdaje na bydlení
Hodnocení současného stavu
bydlení podle typologie ETHOS
Prioritizovaná /zvláště zranitelná
skupina
Zdravotní stav žadatele
Místo faktického/skutečného pobytu
Spolupráce
Počet osob v domácnosti
Doba vyloučení ze standardního
bydlení
Zdroj příjmů
Dluhy vůči obci
Místo trvalého pobytu
Zletilost/ plnoletost
Diskriminace
Občanství EU
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Kritéria
plusy a mínusy
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Katalog rizik při přidělování bytů z pohledu
sociální politiky
• Dilemata
• Neexistuje univerzální způsob, který je správný
• Vždy je nutné respektovat a dodržovat platnou
legislativu
• Vycházet z konkrétních lokálních podmínek
• Vycházet z šetření a analýz situace na trhu
s bydlením a analýz lidí v bytové nouzi
• Smysluplná a logická pravidla
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Občané ČR a EU a jejich přístup k sociálním
obecním bytům
• Občané EU nemohou být z dalšího posuzování
automaticky vyřazeni, ani znevýhodněni.
• Nutnost rovného přístupu k občanům ČR a EU.
• Pokud obec hodlá při pronájmu obecních bytů
upřednostňovat občany ČR své obce, musí být takto
zvýhodněni i občané jiných členských států EU
s místem hlášeného pobytu na území obce.
• Nezařazení, resp. odmítnutí zařazení, uchazeče občana jiného členského státu EU do evidence
uchazečů o pronájem obecního bytu je přímou
diskriminací.
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Trvalé vs. faktické bydliště
• Je nepřípustné znemožnit podat žádost o obecní byt z důvodu
omezení délky hlášeného trvalého pobytu v obci bez uvedení
věcných a akceptovatelných důvodů pro rozdílné zacházení
s občany obce.
• Trvalé x Faktické bydliště
• Bodované kritérium
• Stanovení neadekvátně dlouhé doby trvalého i faktického
bydliště – stanovení doby by mělo být rozumné
a odůvodnitelné
• Stanovení nulové doby trvalého bydliště
• Existence trvalého bydliště v době podání žádosti:
• DELPHI: „Žadatel o sociální byt má v dané obci hlášen trvalý pobyt
nejpozději v den podání žádosti. Místem trvalého pobytu se rozumí
adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí
a dle zákona má právní titul k užívání objektu.“
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Dluhy: žádné dluhy vs. aktivní přístup k jejich
řešení
• Existence dluhů nebo jiného nesplaceného závazku
vůči obci nebo obcí zřízeným právnickým osobám
opět nemůže být důvodem pro automatické vyřazení
z procesu posuzování možnosti přidělení obecního
bytu.
• Žádné dluhy vs. aktivní přístup ke splácení dluhů.
• Bonifikace při posuzování žadatele.
• Ekonomická výhodnost (např. Brno – střed), se
splátkovými kalendáři pracuje Plzeň, Velké Hamry,
Praha 14.
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Vlastnictví jiného majetku, předchozí
privatizace bytu od obce či společné vlastnictví
• Z legislativního hlediska má každý právo podat žádost,
která bude individuálně posouzena. Proto by občané,
kteří mají ve vlastnictví jinou nemovitost nebo mají
uzavřenou nájemní smlouvu, neměli být vylučováni
automaticky. Problém uzavřené nájemní smlouvy (na
neurčito) či družstevního vlastnictví.
• Posouzení reálné možnosti využívat nemovitost ve
vlastnictví (nízký podíl, domácí násilí atp.).
Žadatel o sociální byt nesmí být vlastníkem nemovitosti určené
k bydlení (včetně minorit.podílu), kterou může fakticky využívat.

• Neposuzuje se situace, ale ne/zaslouženost situace
bytové nouze.

15

Zdroje příjmu: převažující zdroj příjmu z dávek
• Vyřazování lidí závislých na dávkách je nelogické a má závažné
sociální dopady – např. lidé se zdravotním postižením, pečující
osoby, lidé v hmotné nouzi atp.
• Lidé se zdravotním postižením, rodinní příslušníci, pečující (často
také problém s trvalým bydlištěm, které je odlišné)
• Znevýhodnění žadatelky pobírajícího rodičovský příspěvek nebo
peněžitou pomoc v mateřství je přímo diskriminační z důvodu
pohlaví.
Za
diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje
i diskriminace z důvodů mateřství nebo otcovství. (Zvýhodnění je
možné.).
• Pobírání RP může být využito v bonifikaci. PPM doporučuje VOP
započítat do příjmu.
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Podmínka ekonomické aktivity vs. hmotná
nouze
• Podmínka ekonomické aktivity:
• „a je v pracovním nebo obdobném poměru minimálně 10 měsíců k
datu podání žádosti a pracovní či obdobná smlouva trvá“.
• Negativní dopad na domácnosti nezaměstnaných
• Obec by měla vážit přiměřenou výši příjmu budoucího nájemce –
právo na rovné zacházení žadatelů.
• Stanovení nepřiměřeně vysoké hranice příjmu.
• Realita je různorodá, nezapomínat na lidi, kteří jsou na hranici.
• Sociální bydlení je předpokladem pro zlepšení ekonomické
a sociální situace domácnosti.
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Doba vyloučení ze standardního bydlení
• Stanovení kritéria na délku doby vyloučení ze
standardního bydlení: koho prioritizovat.
• Pomoc těm nejpotřebnějším a okamžitá pomoc
lidem, kteří vypadávají ze strandardního
bydlení.
• Riziko „čekání“ na hlubší „propadnutí se“.
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Prioritizace cílových skupin a
počet osob v domácnosti
• Prioritizace rodin s dětmi a se závislými členy
v domácnosti a seniorských domácností.
• Problém
nepřiměřené/duplicitní
prioritizace
a bonifikace.
• Riziko nedostupnosti sociálního bydlení pro rodiny
s menším počtem dětí a především pro osaměle žijící
lidi (často muži 50+ atp.).
• Časté znevýhodnění lidí bez domova žijících na ulici
a na ubytovnách.
• Počet členů domácnosti jako bonifikační kritérium.
• Pozor na společné posuzování členů domácnosti.
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Diskriminace z důvodu etnicity či jiných
předsudků
• Zásadní problém českého trhu s bydlením
• Často na základě nepřímo rozpoznatelných
kritérií
• Veřejná ochránkyně práv deklaruje, že
podmínka menšího počtu dětí nebo členů
domácnosti jako kritérium při posuzování
žadatele o obecní byt je s vysokou
pravděpodobností možné považovat za
nepřímo diskriminační z důvodu etnicity (vůči
Romům)
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Další aspekty
• Vynakládané výdaje na bydlení
• DELPHI: „Při výběru budou upřednostněni žadatelé o sociální byt,
jejichž domácnost vynakládá na bydlení více než 40 % disponibilních
příjmů a zároveň jim po odečtení nákladů na bydlení zbývá méně než
1,6 násobku životního minima.“

• Hodnocení současného stavu bydlení podle typologie
ETHOS
• DELPHI: „V rámci typologie jsou rozlišeny čtyři formy vyloučení z

1.
2.

3.
4.

běžného bydlení, které budou při přidělení sociálního bytu
upřednostněny v tomto pořadí:
Bez střechy (osoby přežívající venku, osoby v noclehárně),
Bez domova (osoby v ubytovnách pro bezdomovce, osoby v pobytových
zařízeních pro ženy, osoby v ubytovnách pro imigranty, osoby před
opuštěním instituce, uživatelé dlouhodobější podpory),
Nejisté bydlení (osoby žijící v nejistém bydlení, osoby ohrožené
vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím),
Nevyhovující bydlení (osoby žijící v provizorních a neobvyklých
stavbách, osoby žijící v nevhodném bydlení, osoby žijící v přelidněném
bytě).
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Další aspekty
• Zletilost
= podmínka pronájmu (ne 18let, ale zletilost)

• Zdravotní stav
• DELPHI: „U žadatele o sociální byt by měl být při
posuzování brán v potaz jeho dlouhodobý zdravotní stav,
např. pokud nemůže obývat nebo adekvátně užívat svůj
stávající byt či jeho zdravotní stav potřebuje vyšší míru
zohlednění, vzhledem k zhoršeným podmínkám spojeným
se ztrátou bydlení.“

• Spolupráce
• DELPHI: „Při posuzování by měl být zvýhodněn žadatel o
sociální bydlení, který aktivně spolupracuje na řešení své
situace, například spolupracuje se sociálními pracovníky
obce, NNO či jinými subjekty.“
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Procesy při přidělování SB
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Jak na to?
• Analýza bytového fondu
• Analýza demografická – cílové skupiny na území
• Lokální koncepce SB (propojení ↑ informací) a stanovení si priorit
• Propojení sociálního s bytovým odborem
• Vytvoření heterogenní komise pro přidělování
bytů (sociální a terénní pracovníci, NNO,
OSPOD, pediatr..)
• Prevence, síťování aktérů na území,
case management

• Monitorování zda ze systému nikdo nevypadává
• → pravidelné vyhodnocování a aktualizace
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Procesy přidělování sociálních bytů
Výchozí situace: převyšuje poptávka po SB
• Jak se žadatel dozví o SB?
• Jednorázově – informace o právě uvolněném bytě a „soutěž“ o něj
• Pouze lidé z pořadníku

• Kdo žádost administruje, registruje žadatele?
•
•
•
•

sociální odbor
bytový odbor
jiný představitel/úředník/zaměstnanec obce
magistrát / MČ

• Jaká je forma žádosti?
•
•
•
•

existuje standardizovaný formulář
žadatel sepíše žádost sám
sepíše to přímo se soc. pracovníkem
součástí i soc. šetření
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Jak je nájemce SB vybírán?
• Zažádá si kdykoliv, i když aktuálně není volný SB → čeká v pořadníku
- nutná aktualizace soc. situace i zájmu žadatele
- administrace pořadníku (GDPR, kontakty…)
- dlouhá a nejistá doba získání nájmu (i několik let)
- pokud nereflektuje míru potřebnosti ale jen dobu
v pořadníku zapisují se do něj pro případ „kdyby“ (př. DPS)
+ vést jako databázi potenciál. nájemníků SB – flexibilní pro nový SB, párování …

• Předvýběr relevantních uchazečů → losování
- SB nezískají lidé v akutní nouzi
- jednorázová aktivita (např. 1x za rok a déle); co noví?
+ náhodný výběr --- štěstí …

• Nový SB → zveřejněna nabídka, posuzují se jen přihlášení zájemci
- ne všichni potřební sledují neustále vývěsku
- delší doba volného SB než proběhnou procesy
- SB přestává být anonymním, adresu znají všichni
+ netřeba spravovat databázi, jen aktuální žadatelé …
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Procesy přidělování sociálních bytů

• Co předchází výběru žadatele do SB?
• bodové hodnocení – strukturovaný dotazník
- prioritizující kritéria
- kritéria vylučující
• subjektivní posouzení SP - sociální šetření
• posouzení orgánu přidělujícího SB



kombinace cest
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Procesy přidělování sociálních bytů
• Kdo o (před)výběru žadatele do SB rozhoduje?
• nejvyšší nabídka
• náhodné osudí
• skupina odborníků (SP, OSPOD, NNO, terénní/komunitní
pracovníci spolupracující s klientem, kurátoři, asistenti
prevence kriminality, pediatr, ÚP …)

• nikdo → zastupitelstvo/rada/starosta
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Co nedělat?
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Co nedělat?
• Zpoplatnění přijetí žádosti o byt

• Soutěžení o byt s nejvyšší nabídkovou cenou
• Privatizace a rozprodání bytového fondu obce

• Stereotypizování a vylučování vybraných skupin
na základě povšechných informací

• Zavedení splacení jistoty (kauce)
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Co nedělat?
• Podmínka doložení skutečností, které si obec sama
může ověřit ze své činnosti – např. výpis z katastru
nemovitostí, vyjádření sociálního odboru a další.
• Podmínka, že žadateli neskončil nájemní poměr k bytu
výpovědí pronajímatele.
• Podmínka, že žadatel již v předchozím období nebyl
vyřazen z pořadí žadatelů o obecní byt.
• Podmínka doložení vyjádření dosavadního majitele
o řádném plnění nájemce.
• Zamezení přístupu k možnosti nájemního bydlení
zájemcům, kteří jsou v insolvenčním rejstříku.
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Tipy a příklady dobré praxe
• Sociální šetření individuální situace zkušenými a
vyškolenými sociálními pracovníky
• Bodový dotazník
• Posuzování skutečného pobytu
• Spolupráce sociálního a bytového odboru
• Splácení dluhů – splátkový kalendář motivuje
• Aktualizovaná databáze urychluje párování do SB
• Zveřejňování pravidel přidělování SB na www
• Vyhodnocování nastaveného systému a prostupnosti
• To že systém v obci funguje od nepaměti, neznamená,
že je špatný či tím nejlepším – inspirovat se i jinde
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Děkujeme za pozornost
Mgr. Linda Sokačová
linda.sokacova@mpsv.cz

Barbora Š. Stašková, M.A.
barbora.staskova@mpsv.cz

http://socialnibydleni.mpsv.cz
Newsletter: socialni.bydleni@mpsv.cz
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