
VII. 

Prováděcí předpisy k zákonu o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení (dále jen 
zákon o sociálním bydlení) 

I. 

Prováděcí předpis k § 11: Sociální šetření pro účely rozhodnutí o uznání osoby osobou 
v bytové nouzi a nároku na podporu z tohoto systému (kvalifikované posuzování situace 
bytové nouze) pro sociální pracovníky na úřadech práce. 

Prováděcí předpis k  § 11 je důležitý z hlediska posuzování nároku na podporu ze systému 
sociálního bydlení. Prováděcím předpisem bude zpřesněn výklad k  provádění sociálního 
šetření předcházejícího vydání rozhodnutí úřadem práce.  

Prováděcí předpis se zaměří na následující okruhy:  

- Provádění sociálního šetření u žadatelů o uznání osoby osobou v bytové nouzi  
- Obsah sociálního šetření a záznam ze sociálního šetření 
- Kritéria pro stanovení, že je osoba v bytové nouzi (návaznost na § 4) 

Platnost prováděcího předpisu: 1. 1. 2018 

Účinnost prováděcího předpisu: 1. 6. 2018 

 

II. 

Prováděcí předpis k § 11: Sociální šetření pro stanovení závažnosti bytové nouze 
(kvalifikované posuzování závažnosti bytové nouze a potřeb osob v bytové nouzi) 
pro sociální pracovníky na obecních úřadech, jako jeden z podkladů pro rozhodnutí 
o podpoře ze systému sociálního bydlení, včetně vyhodnocení dle § 6 – zvláště zranitelné 
osoby a postupu dle § 13 individuální plán podpory. 

 

Prováděcí předpis k  § 6, § 11 a § 13 je důležitý z hlediska výkonu sociální práce v oblasti 
sociálního bydlení. Prováděcím předpisem bude zpřesněn výklad k výkonu sociální práce, 
především v oblasti posuzování závažnosti bytové nouze ve vztahu k zpracování podkladů 
pro rozhodnutí obce o přidělení sociálních a dostupných bytů, včetně provádění sociálního 
šetření navazujícího na zjištění ze sociálního šetření úřadu práce, a rovněž pro identifikaci 
dalších činností sociální práce. Rovněž bude obsahovat kritéria k vyhodnocení tzv. zvláště 
zranitelných osob, které jsou uvedeny v § 6. Dále budou sociální pracovníci vypracovávat 
společně s klienty – nájemci v sociálních bytech individuální plán podpory (§ 13), který musí 
reagovat na sociální potřeby osob v bytové nouzi a definovat rozsah podpory sociálního 
pracovníka, rozsah spolupráce, identifikované cíle a jednotlivé kroky vedoucí k jejich 
dosažení. Opakované neplnění individuálního plánu podpory a porušování dalších pravidel 
vyplývajících ze smlouvy může být důvodem pro odejmutí rozhodnutí o podpoře ze systému 
sociálního bydlení. V takovém případě podává úřadu práce podnět k rozhodnutí ve správním 
řízení obecní úřad.  
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Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 6, 11 a 13 zákona o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení:  

ČÁST PRVNÍ: sociální šetření a posouzení závažnosti bytové nouze podle § XX 

- Provádění sociálního šetření v oblasti bytové nouze 
- Kritéria pro posuzování závažnosti bytové nouze u jednotlivých držitelů rozhodnutí o 

podpoře ze systému sociálního bydlení jako podklad pro rozhodování orgánů 
samosprávy při rozhodování o uzavírání smlouvy o sociálním nájemném v sociálních 
a dostupných bytech 

ČÁST DRUHÁ: posuzování zvlášť zranitelných osob podle § 6 

- Kritéria k posuzování a hodnocení zvláště zranitelných osob podle § 6 
- Posuzování závažnosti bytové nouze pro zvlášť zranitelné osoby 

 
ČÁST TŘETÍ: individuální plán podpory (dále IPP) podle § 13 

- Výkon sociální práce v oblasti sociálního bydlení 
- Ukotvení principů sociální práce (spolupráce klient – sociální pracovník) 
- Obsah a tvorba individuálního plánu podpory podle § 13 
- Posuzování sociální pracovníkem obecního úřadu plnění individuálního plánu 

podpory ze strany podpořené osoby 

Obsah IPP: 
a)  popis výchozí situace, 
b) označení jednotlivých stran, datum a místo sepsání, podpis soc. pracovníka a osoby 

v bytové nouzi, 
c) stanovení dojednaných cílů spolupráce a jednotlivých kroků s uvedením termínů plnění 

a osob, které kroky budou plnit (např. osoba v bytové nouzi, sociální pracovník, sociální 
pracovník sociální služby, společně posuzovaná osoba apod.) 

d) průběžné vyhodnocování stanovených cílů spolupráce stanovených v IPP 
 
Do dokumentace osoby v bytové nouzi jsou dále vloženy podklady (dokumenty), na 
jejichž základě byl vytvořen IPP. : 

1. záznam ze sociálního šetření o stanovení míry bytové nouze, 
2. popis nepříznivé sociální situace spojené s bytovou nouzí, 
3. Rozhodnutí ÚP, že osoba je osobou v bytové nouzi, 
4. případně další související dokumenty. 
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IPP musí dostatečně reagovat na možnosti osoby a místní podmínky: 
a) cíle, které budou v rámci IPP stanoveny budou nastaveny s ohledem na osobní 

kompetence, sociální situaci osoby, mentální a fyzické schopnosti osoby, materiální 
podmínky a místní (regionální) podmínky, 

b) pří stanovování cílů se tedy vychází z možností osoby, nikoliv z popisu BN nebo 
nepříznivé sociální situace související s bytovou nouzí, 

c) v případě, že konkrétní cíl nebyl naplněn ve stanoveném termínu, bude situace 
odůvodněna a termín změněn/cíl přeformulován apod. 

 

Další podmínky IPP:  

-      v případě, že dojde k subdodávce sociální práce prostřednictvím  NNO, budou na 
základě ujednání ve smlouvě předávány informace o plnění IPP sociálnímu pracovníkovi 
obecního úřadu, který s informacemi dále pracuje (vyhodnocení IPP, návrh na 
změnu/úpravu/ ukončení cíle a dokument zakládá do spisu osoby/činí záznam v JIS-SZSP), 
- v případě, že ze strany osoby v bytové nouzi dojde k neplnění IPP nebo k přerušení 
součinnosti, může sociální pracovník obecního úřadu požádat sociálního pracovníka sociální 
služby za účelem posouzení nesoučinnosti a neplnění (tedy zda došlo k porušení povinností 
osoby) nahlédnutí do spisu a tento toto musí strpět. O nahlédnutí do spisu je učiněn záznam. 

Platnost prováděcího předpisu: 1. 1. 2018 

Účinnost prováděcího předpisu: 1. 6. 2018 

 

III. 

Prováděcí předpis k § 12 – o rezidenční segregaci a o územní koncentraci zákona 
o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.  

Prováděcí předpis k  § 12 je důležitý z hlediska rozložení sociálních a dostupných bytů, 
jejich využívání a předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit a území koncentrace 
negativních sociálních jevů.   

Prostorově segregované lokality jsou problematické z hlediska koncentrace sociálních 
problémů, které komplikují komunitní život a přinášejí sousedské problémy a problémy se 
soužitím. Cílem tohoto prováděcího předpisu je zamezit směřování veřejných finančních 
prostředků do vzniku sociálně vyloučených lokalit, jejich rozrůstání a do obchodování 
s chudobou.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 12 zákona o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení prováděcí předpis skládající se z těchto částí:  

 

ČÁST PRVNÍ: rezidenční segregace  

- Rozšířená definice pojmu rezidenční segregace 
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- Stanovení závazných postupů pro zjišťování negativní rezidenční segregace v rámci 
území obce a území, pro které je sociální bydlení nevhodné  

- Vymezení situací, kdy do těchto území nebudou směřovány finanční prostředky státu 
(v rámci nové výstavby, rekonstrukcí a pořizování nových bytů) 

- Stanovení závazných kroků pro zjišťování rezidenční segregace 
- Definice pojmu sídelní jednotka a sociálně vyloučení 

 

ČÁST DRUHÁ: územní koncentrace  

- Rozšířená definice pojmu územní koncentrace 
- Stanovení závazných postupů pro zjišťování negativní územní koncentrace v rámci 

území obce a území, pro které je sociální bydlení nevhodné  
- Vymezení situací, ve kterých do těchto území nebudou směřovány finanční 

prostředky státu (v rámci nové výstavby, rekonstrukcí a pořizování nových bytů) 
- Stanovení závazných kroků pro zjišťování územní koncentrace 
- Definice pojmu sídelní jednotka a sociálně vyloučení 

 

Platnost prováděcího předpisu: 1. 1. 2018 

Účinnost prováděcího předpisu – nová zástavba: 1. 1. 2018, účinnost prováděcího 
předpisu – stávající výstavba: 1. 1. 2033. 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZSB V KOMPETENCI MMR 

Podle návrhu zákona o sociálním bydlení zaslaném Ministerstvu pro místní rozvoj dne 29. 7. 
2016 se prováděcí předpisy v kompetenci MMR týkají § 43 (stavebně technické standardy 
sociálního bytu) a § 92 (podmínky poskytování provozních a investičních dotací).  

IV. 

 

Stavebně technické standardy 

§ 43 

Standardy dostupného a sociálního bytu 
    

(1) Sociálním bytem se rozumí byt se základním vybavením bez nábytku a je 
vybaven umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou 
a troubou. 

(2) Minimální a maximální plocha sociálního bytu se řídí počtem osob v domácnosti 
podle přílohy k tomuto zákonu. 

(3) Další standardy dostupných a sociálních bytů stanoví prováděcí právní předpis 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
Prováděcí právní předpis Ministerstva pro místní rozvoj (Další standardy) bude 
obsahovat plošné parametry sociálních bytů pro jednotlivé velikostní kategorie domácností 
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u nové bytové výstavby, minimální plošný parametr velikosti bytů při využití stávajícího 
bytového fondu a výčet základních zařizovacích předmětů bytů. 

(1) Sociálním bytem se rozumí byt se základním vybavením bez nábytku, který je vybaven 
umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC a základním vybavením kuchyně umožňujícím 
přípravu studeného nebo teplého jídla. 

(2) Minimální a maximální plocha sociálního bytu se v případě nové bytové výstavby řídí 
počtem osob v domácnosti podle přílohy č. 1 k tomuto prováděcímu předpisu. 

 

Příloha č. 1 

Počet osob 
v domácnosti 1 2 3 4 a více 

1+kk (m2) 23,0-37,9 23,0-37,9 x x 

2+kk (1+1) (m2) x 38,0-51,9 38,0-51,9 x 

3+kk (2+1) (m2) x x 52,0-67,9 52,0-67,9 

4+kk (3+1) (m2) x x x 68,0-82,0 

 

 
(3) Minimální a maximální plocha sociálního bytu se v případě využití stávajícího bytového 

fondu řídí počtem osob v domácnosti podle přílohy č. 1 k tomuto prováděcímu předpisu 
pouze orientačně s tím, že minimální plocha velikosti sociálního bytu je stanovena na 
18 m2 s možností započtení až 8 m2 podlahové plochy na každého dalšího člena 
domácnosti bez stanovení horního limitu podlahové plochy. 
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V. 

Podmínky poskytování provozních a investičních dotací 

 

§ 92 

Zajištění finančních prostředků státem 

(1) Obce mají právní nárok na poskytnutí finančních prostředků na realizaci 
sociálního bydlení, a to formou provozní a investiční dotace prostřednictvím Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

(2) Obecní úřady mají právní nárok na poskytnutí finančních prostředků formou 
účelové dotace na výkon sociální práce a na zajištění povinností sociální práce v sociálních 
bytech prostřednictvím dotace ministerstva podle tohoto zákona v rozsahu poskytovaného 
sociálního bydlení. 

(3) Kraje mají právní nárok na poskytnutí finančních prostředků na zajištění 
potřebných kapacit sociální služby azylové domy v rámci systému sociálního bydlení, 
a to formou účelové dotace prostřednictvím ministerstva. 

(4) Podmínky poskytování dotací podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením. 

 
Bude zpracován prováděcí předpis, na jehož základě bude obcím poskytována úhrada 
nákladů spojená s pořízením a provozem sociálních bytů.  Obce mohou pro sociální 
bydlení využívat svůj bytový fond nebo bytový fond soukromých vlastníků, jehož 
použití vysoutěží v rámci veřejné zakázky. Podpora bude vyplácena formou 
vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu.  
 
V případě, že se bude jednat o příspěvek, jak je ve vypořádání připomínek navrhováno, 
půjde zjevně o nárokový příspěvek ze státního rozpočtu na plnění úkolů vyplývajících 
ze zákona o sociálním bydlení v přenesené působnosti obcemi, ve smyslu § 62 z.č. 
128/2000 Sb., o obcích, resp. analogického ustanovení v zákonu o hl. městě Praze. 
Podpora pořízení sociálního bytu bude v tomto případě upravena samostatným 
prováděcím právním předpisem o podpoře formou vyrovnávací platby za služby 
obecného hospodářského zájmu.  
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VI. 
Věcné teze k nařízení vlády o normativních nákladech na bydlení 
Nařízením vlády se k 1. 1. 2020 stanoví výše 
- nákladů srovnatelných s nájemným, 
- částek, které se započítávají za pevná paliva, 
- částek, které se započítávají za propan butan, 
- částek normativních nákladů na bydlení pro prostory pro bydlení 

o užívané na základě nájemní, podnájemní nebo pachtovní smlouvy a 
v pobytových zařízeních sociálních služeb, 

o ve vlastnictví bytových družstev a vlastníků, 
o užívané na základě výpůjčky, výprosy, služebnosti a ostatních smluv a 

právních titulů 
podle kritérií stanovených v zákoně pro účely příspěvku na bydlení. 
 
Částky jednotlivých nákladů se v nařízení vlády stanoví taxativně v následujícím 
členění: 
Částky nákladů srovnatelných s nájemným: 
Počet osob  Kč 
jedna  
dvě  
tři  
čtyři a více  
  
Částky nákladů, které se započítávají za pevná paliva: 
Počet osob Kč 
jedna  
dvě  
tři  
čtyři a více  
 
Částky nákladů, které se započítávají za propan butan: 
Počet osob Kč 
jedna  
dvě  
tři  
čtyři a více  
 
Částky normativních nákladů na bydlení: 
 
1) pro prostory pro bydlení užívané na základě nájemní, podnájemní nebo pachtovní 

smlouvy a v pobytových zařízeních sociálních služeb, 

 Počet osob  

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce 

Praha 
více než            
100 000 

50 000 -      
99 999 

10 000 -         
49 999 do 9 999 

jedna      
dvě      
tři      
čtyři a více      
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2) pro prostory ve vlastnictví bytových družstev a vlastníků, 

 Počet osob  

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce 

Praha 
více než            
100 000 

50 000 -      
99 999 

10 000 -         
49 999 do 9 999 

jedna      
dvě      
tři      
čtyři a více      

 
3) pro prostory pro bydlení užívané na základě, výpůjčky, výprosy, služebnosti 

a ostatních smluv a právních titulů 

 Počet osob  

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce 

Praha 
více než            
100 000 

50 000 -      
99 999 

10 000 -         
49 999 do 9 999 

jedna      
dvě      
tři      
čtyři a více      

 
 

Pro navrhované výše těchto nákladů se bude vycházet  
- z údajů Českého statistického úřadu o vývoji imputovaného nájemného,  
- z údajů Českého statistického úřadu o vývoji indexů spotřebitelských cen u 

pevných paliv, propan butanu a dalších nákladů na bydlení uvedených 
v zákoně, 

- z údajů Ministerstva pro místní rozvoj o vývoji nájemného, 
a to od poslední úpravy těchto nákladů a z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí 
o spotřebě jednotlivých služeb a energií a případného propočtu odhadu změn indexů 
spotřebitelských cen k začátku období, od kterého se budou tyto náklady měnit.  
 
Nájemné a srovnatelné náklady s nájemným budou propočítány na přiměřené plochy 
bytů pro příslušný počet osob (jedna osoba 38 m2, dvě osoby 52 m2, tři osoby 68 m2, 
čtyři a více osob 82 m2). Náklady na energie a služby budou počítány podle 
průměrných měsíčních spotřeb pro výše uvedené přiměřené plochy bytů resp. podle 
počtu osob v domácnosti. 
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