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Sociální bydlení

situace v České republice
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Zdroj: ČSÚ - Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání lidu

Vlastnická struktura domů



Nájemní bydlení

• Obtížná dostupnost bytů pro některé skupiny obyvatel

• Nájemní bydlení nejčastěji využívají nejnižší příjmové skupiny

• Mezi hlavní problémy v oblasti bydlení v ČR patří:

• nedostatek dostupného kvalitního nájemního bydlení, 

• vysoké výdaje za bydlení (v nájemních bytech v průměru až 25–40 % 

příjmů, v domácnostech seniorů dokonce až 60 %).
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Zdroj: VÚPS, 2018



Principy sociálního bydlení

Koncepce sociálního bydlení ČR 

2015-2025
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Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025
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• strategický dokument schválený vládou 12. října 2015

• určuje základní koncepční a strategická východiska

• obsahuje analytickou a strategickou část, obě části měly být

v loňském roce revidovány a aktualizovány

• pojímá problematiku související s bytovou nouzí v širším

kontextu, můžeme v ní identifikovat tři základní oblasti

nástrojů:

bytová politika sociální práce a sociální služby dávkový systém



Základní principy sociálního bydlení
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• Cílovou skupinu systému sociálního bydlení tvoří jak osoby

v bytové nouzi (a to dle definice ETHOS), tak také ti,

kteří vynakládají na bydlení vysoký podíl svých příjmů

a náklady na bydlení jsou pro ně velkou zátěží.

• Jen adekvátní bydlení je prostředí, ve kterém může domácnost

využít plně svůj potenciál a lidé uspokojovat zásadní potřeby.

Proto je sociální byt chápán vždy jako standardní

zkolaudovaný byt, který by se měl nacházet mimo sociálně

vyloučené lokality.

• Součástí systému sociálního bydlení je i prevence ztráty

bydlení, nástroje sociální práce a dávkový systém.



Základní principy sociálního bydlení
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 Sociální bydlení se dále zakládá na principech solidarity,

nediskriminace, nesegregace, subsidiarity, používá

individuální a diferencovaný přístup.

 Systém sociálního bydlení by měl být udržitelný, nejen v rovině

finančního zajištění, ale i z hlediska sociální a bytové politiky.

 podmínkou funkčního systému je zapojení všech klíčových

aktérů: státu, obcí, soukromého a nestátního neziskového

sektoru, pomáhajících profesionálů a v neposlední řadě klientů



Pojmosloví

Dostupné bydlení

• „komplexní systém nástrojů, který má za cíl rozšiřovat a stabilizovat dostupnost

bydlení v ČR za pomoci rozvoje a posilování poskytování nájemního bydlení

a prevence ztráty bydlení“

• chápáno jako zastřešující pojem

• dostupný byt je ten, ve kterém není poskytována podpora sociální práce

Sociální bydlení

• nájemní bydlení pro nejzranitelnější a nejchudší skupiny obyvatel (ETHOS)

• podmnožina dostupného bydlení

• domácnosti, kterým trh neposkytuje přiměřené bydlení, bytová nouze, nízké příjmy

a jiné znevýhodnění

• sociální práce a další podpora poskytovaná dle potřeb klienta

Krizové bydlení

• rychlý nástroj pomoci

• krátkodobé ubytování, speciální byty, azylové domy apod.

• profesionální pomoc je přítomna
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Legislativa & aktuality

dotýkající se sociálního bydlení
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Zákon o sociálním bydlení

2018

• 7. 2. 2018 schválen vládou legislativní plán prací, hlavním

gestorem se stává MMR

• v srpnu rozhodnuto přípravu věcného záměru zákona ukončit

a stáhnout z legislativního plánu prací

• MMR začíná připravovat nařízení vlády program Výstavba

2019

• gesce se nemění, věcný záměr není zahrnut do legislativního plánu

• dohoda na úrovni ministryň o přípravě zákona o dostupném

bydlení, jehož specifickou součástí by mělo být i sociální bydlení

• na IV. Grémiu paní ministryní Dostálovou přislíbeno, že budou

připraveny teze v březnu 2020
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Dávky na bydlení a jejich revize

• jedná se o příspěvek na bydlení (z. č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře) a o doplatek na bydlení (z. č. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi)

• proběhly dva kulaté stoly ministryně (5. 3. a 20. 3.) a bylo

zpracováno šest obecných východisek

• ambicí je zjednodušit systém dávkové podpory a zamezit

některým negativním jevům (zvážit sloučení příspěvku a doplatku na bydlení,

zastropovat výplaty dávek dle hodnotových map nájemného, zajistit adresnost vyplácení

dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti a zkrátit vyplácení např. paušálů

na energie)

• v současné době připravuje věcný útvar MPSV příslušný návrh 13



Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

• připravuje se tzv. velká novela tohoto zákona

• s plánovaným harmonogramem: první návrh novely je již

připraven, léto 2019: VPŘ, prosinec 2019: předložení do vlády,

účinnost leden 2021

• řada navržených úprav by měla posilovat oblast prevence a řešení
bezdomovectví, jedná se o:

- důraz na depistáž

- posílení možností poskytovat materiální a potravinovou pomoc

- úprava vymezení azylových domů (doléčení, závislosti)

- sociální služba prevence ztráty bydlení

- práce s lidmi ohroženými vystěhováním z bytu
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Metodika sociální práce v sociálním bydlení

• připravil tým autorů v rámci projektu Podpora sociálního bydlení

a spolupracujících obcí

• již brzy, pravděpodobně v červenci letošního roku
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Financování sociálního

bydlení

aktuální možnosti
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Byty – MMR

• rekonstrukce, výstavba, nákup (IROP)

• Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) www.sfrb.cz

• programy Podpora bydlení, pro mladé, Panel 2013+

• program Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, 

sociálních domů a smíšených domů: 
- dle nařízení vlády č. 112/2019

- vyhlášen 20. 5. 2019

- 650 mil. a 350 mil. Kč v letošním roce

- v letošním roce nelze využít na pořízení

Bc. Michal Vinter 221 771 637 vinter.michal@sfrb.cz

Odbor komunikace 234 712 611 komunikace@sfrb.cz

http://www.sfrb.cz/
mailto:vinter.michal@sfrb.cz
mailto:komunikace@sfrb.cz
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Sociální práce / služby – MPSV

Sociální práce a soc. služby (MPSV a kraje)

• dotace na výkon sociální práce ve veřejné správě, financování

sociálních služeb

ESF – OPZ

• MAS – Místní akční skupiny

• pokud konkrétní MAS uvedla soc. oblast v programovém rámci 

strategie CLLD (www.nsmascr.cz/schvalene-sclld)
• ITI, IPRÚ

• výzvy ESF pro metropolitní oblasti a aglomerace

• Sociální začleňování a boj s chudobou - Prioritní osa 2

• aktuální výzvy - viz dále

http://www.nsmascr.cz/schvalene-sclld
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MPSV – vyhlášené výzvy ESF
využitelné na konkrétní oblasti sociální práce spjaté se sociálním 

bydlením

Agenda Číslo 

výzvy

Název výzvy Otevřena do

Koordinovaný

přístup k sociálně 

vyloučeným 

lokalitám

52 Podpora sociálního začleňování v SVL (3. 

výzva)

30. 6. 2020

Integrované 

nástroje

47

48

49

Výzva pro MAS na podporu strategií 

komunitně vedeného místního rozvoje

(CLLD)

Integrované územní investice (ITI)

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

31.12. 2021

28. 6. 2019

28. 6. 2019

Sociální 

začleňování

88

95

Podpora aktivit a programů v rámci 

sociálního začleňování (3. výzva)

Výzva na podporu sociálního začleňování 

v Praze (2. výzva)

8. 1. 2019

28. 2. 2019

Tematická výzva 108 Podpora programu Housing First (Bydlení 

především) 

31. 10. 2019

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
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Výzva č. 03_19_108 „Podpora programu Housing First
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2019 Prodlouženo do 31.10.2019

Povinné konzultace: žadatel zpracuje návrh realizace programu Housing First → 

formální kontrola → konzultace - kontrolní list „Záznam o konzultaci“ podepsaný 

konzultantem = povinná příloha k žádosti.

Cílová skupina: osoby v bytové nouzi s potřebou dlouhodobé a intenzivní podpory 

(alespoň jedna osoba z rodiny), bez věkového ohraničení

Výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 - 15 000 000 Kč, dotace pokrývá

95-100% výdajů dle kategorie žadatele. Alokace výzvy: 150 000 000 CZK

Z výzvy hrazeny: 

- přímé náklady na zaměstnance  (plné vykazování),

- veškeré ostatní výdaje projektu (40% paušál; jejich vznik a úhrada se nedokládá, ale 

čerpání musí být v souladu s pravidly OPZ)

Délka projektu: 24 - 36 měsíců, projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2022.

https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
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Výzva č. 03_16_52 „Podpora sociálního začleňování v SVL – 3. výzva“ 
https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2020 (za podmínky různě definovaných druhů 

spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování).

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené 

Možnosti aktivit: podpora osob v přístupu k bydlení, sociální služby, komunitní sociální 

práce a komunitní centra, právní a finanční gramotnost, služby pro ohrožené děti a rodiny, 

profesionální realizace sociální práce aj.

Výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 - 20 000 000 Kč, dotace pokrývá

95 až 100% výdajů dle kategorie žadatele. Alokace výzvy: 1 200 000 000 CZK (podle druhů 

spolupráce s ASZ jsou určeny dílčí alokace pro jednotlivé skupiny)

Délka projektu: 18 – 36 měsíců, projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2022.

https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz
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Výzva č. 03_16_47 „Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje“ 
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

- obsahuje podmínky pro vyhlašování výzev místními lokálními skupinami (MAS) v souladu 
s touto výzvou a příslušnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
- projekty lze provazovat na úrovni jednotlivých opatření Strategií, a to i s investičními či 
neinvestičními

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené 

Podporované aktivity v rámci sociálního bydlení: preventivní, následné a doprovodné 
služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy prevence ztráty bydlení, 
aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, participativní metody 
využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka), 
zavádění case managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních 
kompetencí, podpora ekonomického a ekologického životního stylu (hospodárnost), 
síťování a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora není určena na 
investice do sociálního bydlení, na vybavení bytů, na opravy a údržbu, na nájemné a 
kauce atd.  Aktuálně se nerealizuje mnoho projektů, např. Svitavy „Domovník“ (2 pozice 
domovníků)

Výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 - 10 000 000 Kč.  Alokace výzvy: 1 816 
957 478 CZK

Délka projektu: max. 24-36 měsíců, projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2022

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
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Děkujeme za pozornost

Kontaktní centrum projektu 

Individuální  konzultace (po předchozí domluvě)

• socialni.bydleni@mpsv.cz (požádejte o zasílání Newsletteru)

• +420 778 455 761 

• garant KC Barbora Š. Stašková: +420 777 435 441

V rámci konzultačních hodin:

• pondělí od 12 do 16 hodin

• středa, pátek od 9 do 13 hodin 

webové stránky:

http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs

facebook:

www.facebook.com/socialnibydlenivcr

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

