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Odůvodnění 
 

 
I. Obecná část   
 
A. Nezbytnost navrhované právní úpravy, její hlavní principy 

 
Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) může své prostředky na financování podpory na 
pořízení sociálních a dostupných bytů použít pouze za předpokladu, že tak stanoví nařízení 
vlády. Dosavadní podpora obcí zaměřená na pořízení a provoz sociálního bydlení pro 
znevýhodněné domácnosti není dostatečná. Špatnou bytovou situaci osob, které jsou ohrožené 
bezdomovectvím, není schopen vyřešit trh a bez významné státní podpory samostatně ani 
většina obcí.  
 
 
Závěry ze zprávy RIA (Závěrečná zpráva RIA je přiložena jako samostatná část 
materiálu) 
 
Cíl úpravy  
Hlavním cílem návrhu nařízení vlády (dále jen „nařízení“) je podpořit investiční akce v oblasti 
výstavby sociálních nájemních bytů, určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu 
selhání v oblasti bydlení (podle již existující Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti 
bydlení) a které jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím, a výstavby dostupných nájemních 
bytů např. pro domácnosti veřejně prospěšných profesí nebo podle potřeb obce tak, aby 
docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě. 
 
Cílovou skupinou jsou osoby v tržním selhání jako nájemci sociálních bytů a pro dostupné 
byty se jedná o osoby bez vymezení cílové skupiny tak, aby docházelo k mísení různých 
sociálních skupin v objektu pro bydlení i v lokalitě.  
Tržním selháním se rozumí situace osoby/domácnosti, která si nemůže zajistit velikostně 
přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení 
za tržních podmínek. Finanční nedostupnost bydlení není sama o sobě postačující podmínkou 
pro identifikaci tržního selhání (lze řešit prostřednictvím dávkového systému), musí být 
doprovázena i dalším negativním sledovaným jevem, a tím je především: 

• krátkodobá forma bydlení nebo absence bydlení, 
• nekvalitní bydlení, 
• přelidněný byt,  
• příp. specifické požadavky na byt z důvodu zdravotního postižení. 
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Hlavním cílem návrhu nařízení je tedy podpořit investiční akce v oblasti výstavby: 
- sociálních nájemních bytů, určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání 
v oblasti bydlení (podle již existující Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti bydlení) 
a které jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím, a 
- dostupných nájemních bytů, určených např. pro domácnosti veřejně prospěšných profesí 
podle potřeb obce tak, aby docházelo k promísení různých sociálních skupin osob v daném 
objektu a lokalitě, a tím předcházení novému vzniku vyloučených lokalit. 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena  

 
Přijetí nařízení bude v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a 
o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, který v § 9 stanoví „Vláda stanoví nařízením podmínky použití finančních prostředků 
k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí 
prostředků mohou obsahovat zacílení podpor zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími 
příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním 
vyloučením.“  
Předložený návrh nařízení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s právními akty EU. Z hlediska Evropské unie je třeba 
na prvním místě zmínit Listinu základních práv EU, která v čl. 34 odst. 3 uvádí, že  
„…za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo  
na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly 
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci 
pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.“ 
 
Pořizování a rozvoj sociálního bydlení jsou prioritami Evropské unie. Podpora sociálního 
bydlení – pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení je součástí opatření v rámci Investiční priority 9a prioritní osy 2 
Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie pro období 2014 – 2020.  
 
Financování sociálního bydlení státem představuje veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním 
trhem EU ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), čl. 107, neboť bude 
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poskytováno z veřejných zdrojů a bude zvýhodňovat určité subjekty (příjemce podpory). Tato 
podpora však nebude považována za neslučitelnou s vnitřním trhem, neboť se bude jednat 
o službu obecného hospodářského zájmu podle čl. 106 odst. 2 SFEU. Poskytováním sociálního 
bydlení obec plní své zákonné povinnosti plynoucí z § 35 odst. 2 obecního zřízení, tedy 
naplňuje potřebu bydlení svých občanů.  
 
Financování sociálního bydlení spadajícího do kategorie veřejné podpory slučitelné s vnitřním 
trhem bude možné především podle rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 
106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21EU) nebo nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 
107 a 108 SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu. 
 
Financování dostupných bytů formou zvýhodněného úvěru bude možné podle nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis, nebo čl. 56 (Investiční podpora na místní infrastrukturu) 
nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (GBER). Cílem podpory 
smíšených domů – tj. domů se sociálními a dostupnými byty – je předcházení vzniku dalších 
sociálně vyloučených lokalit a mísení různých sociálních skupin. 
 
Cílem návrhu nařízení není zapracování práva Evropské unie do právního řádu České 
republiky. 
 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

 
Celková potřeba finančních prostředků, které by umožnily výstavbu nebo rekonstrukci objektů 
určených pro sociální nájemní bydlení, by se v případě, že nebudou využity již existující volné 
byty na trhu (odkup bytů) pohybovala nejméně ve výši cca 76  miliard Kč v cenách roku 2017 
(bez DPH).  
 
Jedná se o ceny bez hodnoty pozemků, neboť je předpokládáno využití pozemků ve vlastnictví 
měst a obcí. Náklady na výkup pozemků nejsou kalkulovány, stejně nejsou kalkulovány 
finanční nároky na případné odkupy objektů vhodných k rekonstrukci. Finanční nároky na 
případnou demolici a následnou výstavbu jsou o více jak 62 % vyšší než rekonstrukce.  
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Celková potřeba finančních prostředků na dostupné bydlení není kalkulována, protože není 
stanoven optimální poměr nájemních bytů a bytů ve vlastnictví, poměr se liší v jednotlivých 
oblastech i v čase. Dostupné bydlení by mělo být spíše doplňkem ke vzniku nesegregovaného 
sociálního bydlení.  
 
Je uvažováno o nákladech ve výši 2 mld. Kč ročně, které by v případě výstavby objektů 
pro sociální bydlení o 12 bytových jednotkách umožnily vznik cca 1 250 bytů ročně, 
v případě rekonstrukcí pak cca 1 400 bytů ročně (obdobně lze uvažovat v případě 
vestaveb a nástaveb). Dále se uvažuje o nákladech ve výši 1 mld. Kč, které by byly určené 
na pořízení dostupných bytů a tak by umožnily vznik cca 600 - 800 bytových jednotek. 
  
Na rodiny, na osoby sociálně slabé a na osoby se zdravotním postižením má navržená úprava 
pozitivní dopad. Sociální bydlení pořízené podle navrhovaného nařízení bude určeno výhradně 
znevýhodněným či vyloučeným osobám, které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím 
a jejichž špatnou bytovou situaci není schopen vyřešit ani trh a – bez významné metodické 
a finanční státní podpory – samostatně ani většina obcí, tj. domácnostem v tržním selhání 
v oblasti bydlení. Tržním selháním se rozumí situace osoby/domácnosti, která si nemůže zajistit 
velikostně přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené 
bydlení za tržních podmínek. Finanční nedostupnost bydlení není sama o sobě postačující 
podmínkou pro identifikaci tržního selhání (lze řešit prostřednictvím dávkového systému), musí 
být doprovázena i dalším negativním sledovaným jevem, kterým je především krátkodobá 
forma bydlení nebo absence bydlení, nekvalitní bydlení, přelidněný byt a příp. specifické 
požadavky na byt z důvodu zdravotního postižení.  
Navrhované nařízení může přispět ke zvýšení kvality bydlení sociálně potřebných a zároveň ke 
snížení počtu sociálně vyloučených lokalit, případně omezení vzniku nových díky tomu, že 
obec získá kontrolu nad sociálním bydlením v lokalitě. 
 
Na národnostní menšiny nemá navržená úprava žádný dopad.  
 
Na podnikatelské prostředí bude mít navržená úprava pozitivní i negativní dopad: 
– pozitivní dopad: 
Reziduální koncept sociálního bydlení nebude konkurovat soukromému sektoru, nebude mít 
negativní dopad na volný trh s byty, přispěje však k omezení využívání chybně nastaveného 
systému sociálních dávek na bydlení některými soukromými subjekty, které za vysoké platby 
poskytují mnohdy velmi nekvalitní bydlení nebo ubytování sociálně vyloučeným 
domácnostem. Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení přispěje ke zlepšování podnikatelského 
a spotřebitelského prostředí v obci. 
– negativní dopad: 
Nebude-li v obcích dostupná kvalitní sociální práce, může docházet ke snížení cenové úrovně 
nemovitostí v lokalitě se sociálními byty pořízenými podle nařízení. 
 
Úprava nemá přímý vliv na životní prostředí, nepřímo opravou staršího bytového fondu a 
zacílením na oblasti méně rozvinuté pozitivně ovlivní životní prostředí. 
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E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a 
o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň navrhovaná právní úprava 
nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Naopak se zaměřuje na 
specifické problémy, které vyplývají z nerovného postavení žen a mužů ve společnosti, kdy 
příjmové znevýhodnění žen vede k méně dostupnému bydlení na trhu, návrh tak např. může 
řešit problémy domácností samoživitelů a samoživitelek. 
 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Vzhledem k nezbytnosti disponovat osobními údaji o jednotlivých osobách v tržním selhání 
budou obce podléhat úpravě obsažené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které od 25. května 2018 představuje právní rámec ochrany 
osobních údajů platný na celém území Evropské unie. 
 

G. Zhodnocení protikorupčních rizik (CIA) 
 

1.  Přiměřenost 

Návrh nařízení lze z hlediska rozsahu vztahů a ukládaných povinností, které bude nově 
upravovat, hodnotit jako přiměřenou. 
 
Navržená právní úprava ukládá povinnosti jen obcím, které žádají o podporu, a to v nezbytném 
rozsahu a jejich plnění ponechává v jejich samostatné působnosti. 
 
Navržená státní podpora vychází z předpokladu, že jejím poskytovatelem bude Fond. Fond 
v minulosti poskytoval a v současnosti poskytuje podpory vždy dle podmínek nařízení. 
Z tohoto důvodu je právní úprava nezbytná. Nároky na žadatele o dotaci nebo úvěr jsou 
minimalizovány na rozsah odpovídající potřebě zjistit a smluvně dohodnou základní podmínky. 
K excesivnímu rozšíření kompetencí orgánu státní správy nedochází a smluvní sankce plně 
odpovídají významu daných povinností a závažnosti jejich porušení.    
 

2.  Jednoznačnost 
Právní úprava obsahuje jasné vymezení práv a povinností všech dotčených subjektů.  
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Právní úprava vymezuje dostatečně určitě kritéria pro rozhodování o existenci tržního selhání 
v obci, procesní postupy, lhůty a podklady pro rozhodnutí jsou vymezeny a stanoveny 
jednoznačně. 
 
Míra diskrece při rozhodování obce je limitována závazným postupem pro ověření tržního 
selhání v oblasti bydlení před uzavřením nájemní smlouvy, v rozhodovací činnosti správních 
orgánů je minimální a je volena tak, aby byla pro účastníky řízení přínosem a umožňovala 
objektivní posouzení konkrétních okolností jednotlivých případů. 
 

3.  Standardnost 
Obecné postupy rozhodování orgánů obcí jsou zakotveny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava neobsahuje odchylky od stanovených postupů, 
je v souladu se známou dobrou praxí a používá osvědčené kontrolní mechanismy.  
 

4.  Motivace ke korupci v regulované oblasti 
Přijetí navrhované právní úpravy s sebou nese nebezpečí vzniku umělého nedostatku sociálních 
bytů, jelikož se domácnosti budou snažit získat výhodné sociální bydlení, a to i v případě, kdy 
by si mohly dovolit bydlení na volném trhu, nebezpečí vzniku černého trhu se sociálním 
bydlením, a to zejména v případech, kdy rozdíl mezi tržním a sociálním nájemným bude 
vysoký. Dále je zde nebezpečí, že poskytování sociálního nebo dostupného bytu bude někdy 
provázáno s korupcí či klientelismem. Z pohledu Fondu by v případě zvýšeného zájmu o tento 
druh podpory mohlo dojít k vyčerpání dotačních a úvěrových finančních prostředků pro dané 
roční rozpočtové období, a tím zamítnutí žádosti. Doručení žádostí bude však transparentně 
evidováno, posuzování úplnosti žádostí bude transparentní a pořadí nebude možno nijak 
ovlivnit.   
 

5.  Rozhodovací pravomoc 
Nová právní úprava nezasahuje do rozhodovacích pravomocí orgánu obce, které jsou upraveny 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zákony rovněž upravují, jaký 
orgán je příslušný v dané věci rozhodovat a že je dostatečně nezávislý. 
 

6.  Kontrolovatelnost rozhodování 
Rozhodování orgánů obce o použití sociálních bytů upravují podmínky pro poskytnutí podpory 
stanovené nařízením vlády, přičemž formální náležitosti rozhodování obce podléhají dozoru a 
kontrole Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Rozhodování je v programu omezeno na straně poskytovatele pouze na kontrolu splnění 
podmínek programu. Kontrola neprobíhá za účasti žadatele o podporu, ale v případě nedostatků 
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nebo nejasností v žádosti je žadatel vyzván k nápravě v přiměřeném čase, pokud je náprava 
možná. Proces rozhodování je značně formalizovaný. Vnitřní kontrola schvalování je 
třístupňová a je plně evidována v informačním systému poskytovatele podpory.    
  

7.  Odpovědnost 
Navrhovaná právní úprava nezasahuje do působnosti a odpovědnosti jednotlivých orgánů obce. 

Odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu poskytování podpory je na straně 
poskytovatele dána vnitřním předpisem. Případné chybné nebo nedostatečné vyhodnocení 
plnění podmínek programu by bylo řešeno dle závažnosti dle podmínek pracovněprávního 
vztahu.   
 

8.  Opravné prostředky 
Poskytování finančních prostředků ze strany Fondu se neřídí podmínkami zákona 
o spotřebitelských úvěrech. Dle odůvodnění rozhodnutí 23 Co 509/2013-99 se dlužná jistina 
vymáhá prostřednictvím příslušného finančního úřadu a dlužné smluvní příslušenství 
prostřednictvím příslušného soudu. Pro oba způsoby vymáhání platí, že opravné prostředky lze 
podávat. 
 

9.  Transparentnost 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné odchylky od zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, a od zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.   
 
Fond bude pravidelně uveřejňovat základní informace o počtu a objemu uzavřených smluv 
o podpoře obcí. 

 
Závěr hodnocení korupčních rizik 
V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA konstatujeme, že navrhovaná právní 
úprava splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. Návrh úpravy jako 
celek se shoduje se známou dobrou praxí a navrhované procesy v ní obsažené se jeví přiměřené 
při srovnání s obdobnou legislativou. 
 
S ohledem na zvolený reziduální přístup k řešení problému sociálního bydlení (rozsah cílové 
skupiny, které se dotýká navrhovaná právní úprava) a v případě dostupných bytů stanovování 
nájemného ve výši obvyklé v daném místě a čase, jsou korupční rizika v oblasti motivace ke 
korupci v regulované oblasti akceptovatelná. 
 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

Daný návrh nemá vliv na bezpečnost a obranu státu. 
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II. Zvláštní část   
 

§ 1 

Předmětem nařízení je úprava podmínek pro poskytnutí a použití prostředků z Fondu, a to 
formou dotace na pořízení sociálních bytů nebo formou úvěru na pořízení dostupných bytů. 

 

§ 2 

Pro účely nařízení je třeba definovat některé pojmy. 

a) tržní selhání je vymezeno jako situace, kdy si domácnost z nějakého důvodu nemohou 
zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově 
nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Identifikace tržního selhání je základním 
předpokladem pro poskytnutí podpory na pořízení sociálních bytů, neboť opravňuje 
k poskytnutí podpory na sociální bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, 

b) pro určení, u jakých osob je posuzováno tržní selhání, je třeba definovat pojem domácnost, 
kterou nařízení vymezuje jako fyzickou osobu nebo společenství fyzických osob, které 
spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, 

c) posouzení příjmové úrovně domácnosti je prvním krokem k ověření tržního selhání 
v oblasti bydlení. Příjmová úroveň domácnosti ve vztahu k tržnímu selhání se posuzuje 
prostřednictvím tzv. reziduálního příjmu, tj. příjmu, který domácnosti zbyde po odečtení 
nákladů na bydlení. Za nízký reziduální příjem se považuje takový, kdy domácnosti 
nezbývá dostatek prostředků na pokrytí životních nákladů. Domácnost splňuje kritérium 
nízkého reziduálního příjmu, pokud její celkový čistý příjem vypočtený podle zákona o 
životním a existenčním minimu, včetně započtení příspěvku na bydlení, po odečtení 
normativních nákladů na bydlení, které jsou stanoveny v zákoně o státní sociální podpoře, 
nepřesahuje 1,6 násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním 
minimu. Hranice nízkého reziduálního příjmu reflektuje aktuální nastavení dávkové 
politiky v této oblasti. Podle výše reziduálního příjmu lze dovodit, zda se domácnost 
potýká s finanční nedostupností bydlení. Finanční nedostupnost bydlení však sama o sobě 
není dostatečnou podmínkou pro zařazení domácnosti mezi domácnosti postižené tržním 
selháním. Musí být doprovázena ještě dalším znevýhodněním uvedeným v příloze 
k tomuto nařízení, 

d) sociální byt je definován jako nájemní byt, který musí být a zůstat po celou dobu trvání 
podmínek ve vlastnictví obce. Má základní vybavení a je určen pro domácnost, u které 
došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení. Jeho podlahová plocha nesmí být menší než 23 
m2 a větší než 83 m2. Sociální byty, jejichž pořízení bude podpořeno 100% státní dotací, 
jsou určeny osobám, které jsou ohrožené bezdomovectvím a jejichž špatnou bytovou 
situaci není schopen vyřešit trh a bez významné státní podpory samostatně ani většina obcí, 
U sociálních bytů je záměrně stanovena také minimální podlahová plocha bytu, aby byla 
stanovena nepodkročitelná hranice pro jejich standard,  
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e) dostupný byt je nájemní ve vlastnictví obce, není sociálním nájemním bytem a jeho 
podlahová plocha nesmí být větší než 120 m2. Tento byt je určen pro běžné nájemní 
bydlení,  

f) sociální dům je dům, ve kterém jsou všechny byty pouze sociálními byty, a to minimálně 
čtyři a maximálně dvanáct sociálních bytů. Dům musí mít místnost a samostatné WC pro 
domovníka nebo sociálního pracovníka. Některé z domácností v tržním selhání nejsou s to 
plnit veškeré povinnosti spojené s bydlením v bytě. Jedná se zejména o plnění finančních 
závazků (pravidelné placení nájmu a služeb spojených s bydlením), plnění povinnosti 
řádného užívání bytu bez poškození (běžná údržba a drobné opravy) a dodržování pravidel 
soužití v domě (domovní řády a další obvykle vyžadovaná pravidla) a jsou tudíž pro běžné 
pronajímatele na trhu s bydlením příliš rizikoví. Takové domácnosti jsou pak odkázány na 
bydlení v ubytovnách nebo u tzv. obchodníků s chudobou, kteří si zvýšené riziko promítají 
do výše plateb za bydlení. V sociálních domech budou proto zajišťovány zvýšené 
požadavky hygienické a bezpečnostní, včetně požadavků na udržení kvality sociálního 
bydlení a jeho provozu prostřednictvím domovních služeb tak, aby byl dům i byty 
zachovány v dobrém stavu, aby nevznikalo nebezpečí zdraví ohrožujících závad, aby 
nedocházelo k jejich znehodnocení a aby se co nejvíce prodloužila jejich uživatelnost. 
Jedná se o reakci na potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v domech a jejich 
okolí a posílit odpovědnost domácností za vlastní bydlení, sociální dům může obsahovat 
také komerční prostory, ovšem náklady na jejich pořízení nemohou být hrazeny z dotace 
podle tohoto nařízení (nejsou uznatelnými výdaji),  

g) dostupný dům je definován jako dům, ve kterém všechny byty musí být dostupnými byty, 
tj. běžnými nájemními byty s podlahovou plochou do 120 m2. Dostupné byty v dostupném 
domě mohou vzniknout pouze s podporou formou úvěru, tedy se na ně vztahují podmínky, 
za nichž je podpora poskytnuta včetně výběru nájemníků a určování nájemného. 
V dostupném domě mohou vzniknout také komerční prostory, které jsou součástí 
investičního záměru, ovšem náklady na jejich pořízení nemohou být hrazeny z úvěru podle 
tohoto nařízení (nejsou uznatelnými výdaji),  

h) smíšený dům je dům obsahující oba typy bytů, tzn. jak sociální tak dostupné, a to 
v rozmezí stanoveného poměru. Poměr sociálních a dostupných bytů je stanoven 
s ohledem na to, že promísením různých sociálních skupin osob v domě a v lokalitě dojde 
k výraznému posílení sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Pro 
bytové domy s více bytovými jednotkami platí pravidlo minimálně 20 % sociálních bytů 
z celkového počtu bytů, nejvýše však 12 sociálních bytů + (0,2 x zůstatek plánovaných 
dostupných bytů ve smíšeném bytovém domě) zaokrouhleno dolů. Tedy pokud bytový 
dům bude tvořen celkově 100 bytovými jednotkami, nesmí počet sociálních bytů 
přesáhnout 29, smíšený dům může obsahovat pouze - výhradně byty sociální a dostupné, 
nemůže tedy vzniknout jiné byty např. prodejem, převedením do vlastnictví apod., a to 
minimálně po dobu pověření službou obecného hospodářského zájmu nebo jinou dobou 
podle podmínek tohoto nařízení. Komerční prostory však tento dům může obsahovat, 
kombinace s nebytovými prostory je žádoucí, jejich náklady však nejsou uznatelnými 
náklady a nemohou se hradit ani z dotace, ani ze zvýhodněného úvěru poskytnutého podle 
tohoto nařízení, 
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i) pořízení lze realizovat výstavbou bytu i domu, modernizací bytového domu, nebo koupí 
bytového domu, 
V textu nařízení je zaveden pojem modernizace, kterým se reálně rozumí investice do 
dlouhodobého hmotného majetku, které vedou k jeho technickému zhodnocení a zvyšují 
cenu majetku. Následně je takto zhodnocený majetek účetně odepisován. Nejedná se tedy o 
drobné opravy nebo běžnou údržbu. Hmotným majetkem se rozumí majetek ve formě 
pozemků, staveb, zařízení, strojů a vybavení podle kapitoly I. Článku 2 Odstavce 29) 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (GBER), ve znění 
Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017 (dále jen „GBER“). Pořízením 
formou modernizace může vzniknout pouze sociální nebo smíšený dům. Cílem je umožnit 
znovuuvedení do provozu „zakonzervovaných“ bytových domů, které jsou dlouhodobě 
nevyužívány, a to s účelem vzniku sociálního nikoliv dostupného bydlení, 

j) výstavbou, na kterou je možné žádat podporu podle tohoto nařízení, je novostavba, 
stavební úprava domu nezpůsobilého k bydlení nebo stavební úprava prostor určených 
k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální, smíšený nebo dostupný dům. 
Výstavbou je dále stavební úprava, nástavba nebo přístavba, kterou vznikne jednotlivý 
sociální byt (podrobněji je rozvedeno v odůvodnění k § 4), 

k) v případě modernizace se jedná zejména o rekonstrukce většího, výhradně investičního 
charakteru, přičemž rekonstruovaný bytový dům nesmí být před podáním žádosti 
o podporu nejméně jeden rok užíván k bydlení na základě žádného právního titulu, 

l) podporu podle nařízení bude možné poskytnout formou dotace na pořízení sociálních bytů 
nebo formou úvěru na pořízení dostupných bytů, 

m) podlahová plocha bytu je definována jako součet podlahových ploch všech místností bytu a 
jeho příslušenství (prostory užívané výhradně s místnostmi bytu). Započítává se také 
podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména vestavěné skříně, 
vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Do podlahové plochy se 
nezapočítávají nosné ani nenosné konstrukce uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, komíny a 
obdobné svislé konstrukce, 

n) přístupný byt je sociální nebo dostupný byt, který splňuje podmínky uvedené v definici. 
Jedná se o zjednodušené technické standardy bytu tak, aby v případě potřeby mohl sloužit 
osobě se sníženou schopností pohybu a přitom nepodléhal přísným požadavkům na 
bezbariérové užívání staveb, které jsou určeny pro osoby užívající invalidní vozík, 

o) do základního vybavení bytu patří umyvadlo, sprcha nebo vana, záchod, kuchyňská linka, 
sporák nebo varná deska a trouba. Jde o výčet nezbytného zařízení umožňujícího užívání 
bytu domácností s nízkým příjmem, která na jeho pořízení nemá dostatek finančních 
prostředků, 

p) bytový dům nezpůsobilý k bydlení je dům, v němž žádný byt není způsobilý k bydlení a u 
něhož musí být nezpůsobilost doložena posudkem osoby s oprávněním podle jiného 
zákona, jedná se např. o posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby nebo 
posudek autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb, 

q) domovní služby jsou poskytované v sociálních nebo smíšených domech. Cílem těchto 
služeb je zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků a udržení kvality domu i bytů 
tak, aby byly zachovány v dobrém stavu, aby nevznikalo nebezpečí zdraví ohrožujících 
závad a aby se co nejvíce prodloužila jejich uživatelnost. Domovní služby zahrnují 
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zejména kontrolu dodržování domovního řádu, kontrolu provádění drobných oprav bytě, 
údržbu a provádění oprav v sociálním domě, dohled nad čistotou a pořádkem sociálních 
bytů a sociálních a smíšených domů. Domovní služby nejsou sociální prací, 

r) sociální práce je poskytování sociální služby podle zákona o sociálních službách. Cílem 
sociální práce je poskytování podpory domácnosti tak, aby si bydlení udržela a případně 
následně byla schopna získat bydlení za tržních podmínek. 

 

§ 3 

Žadatelem může být obec, neboť je cílem podpořit obec v samostatné působnosti při 
uspokojování potřeb svých občanů, konkrétně uspokojování potřeby bydlení, neboť tato se má 
podle zákona obcích povinnost starat se o své občany a v případě sociálního bydlení jim 
k zajištění této povinnosti chybí finanční zdroje. Žadatelem dále může být svazek obcí, který 
využívají zejména malé obce, které nemají ani dostatek finančních prostředků, a vzhledem 
k  rozsahu problému je pro ně výhodné sdružit prostředky a řešit tak problémy koncentrovaně. 

 

§ 4 

Ustanovení uvádí všechny možnosti poskytované podpory podle účelu a formy, tzn. různé 
kombinace podpory na pořízení sociálních a dostupných bytů, kterou mohou vzniknout různé 
typy bytových domů podporované podle tohoto nařízení. Podporu je možné poskytnout i 
v případě pořízení jednotlivých sociálních bytů, tzn. nikoliv celého bytového domu, a to pouze 
vyjmenovanými způsoby pořízení. Podpora samostatných sociálních bytů (např. v nástavbě na 
stávajícím objektu) je určena zejména malým obcím, kde je vhodné umožnit realizaci menších 
projektů tak, aby byly zohledněny místní podmínky.  

V případě smíšeného domu obec nebo svazek obcí může čerpat dotaci na sociální byty a na 
dostupné byty může žádat o úvěr, nebo dostupné byty financovat jiným způsobem, např. 
z vlastních zdrojů nebo komerčním úvěrem. V případě smíšeného domu musí být všechny byty 
buď sociální, nebo dostupné. Pokud obec využije dotaci na sociální byty a úvěr na dostupné 
byty, pro dostupné byty platí podmínky pro nakládání s dostupnými byty pořízené s podporou 
podle tohoto nařízení - § 22. Pokud obec nevyužije podporu formou úvěru, např. když je obec 
pořídí z vlastních prostředků, musí se také vždy jednat o plošně omezené byty, které po dobu 
udržitelnosti sociálních bytů musí být ve vlastnictví příjemce podpory – obce, nevztahují se 
však na ně další podmínky dostupných bytů pořízených s podporou. 

Podporu podle nařízení není možné poskytnout na jednotlivý dostupný byt. 

Podpora může být poskytnuta na pořízení: 

a) sociálního domu formou dotace na sociální byty 
1. novostavbou sociálního domu; 
2. stavebními úpravami nebytových prostor ve vlastnictví obce (celý objekt); 
3. stavebními úpravami bytového domu nezpůsobilého k bydlení ve vlastnictví 

obce (celý objekt); 
4. modernizací nevyužívaného bytového domu; 
5. koupí bytového domu (bez stavebních úprav). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB7FJVUL1)



 

 
12 

 

Záměr může obsahovat již i výdaj na koupi nemovitosti, která je do 1 roku před 
účinností smlouvy o dotaci. 
 

b) sociálního bytu formou dotace na sociální byt 
1. stavebními úpravami nebytových prostor ve vlastnictví obce (1- 5 bytů); 
2. stavebními úpravami nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt 

(1- 5 bytů); 
Záměr může obsahovat již i výdaj na koupi nemovitosti, která je do 1 roku před 
účinností smlouvy o dotaci. 

 
c) smíšeného domu formou dotace na sociální byty  

1. novostavbou smíšeného domu; 
2. stavebními úpravami nebytových prostor ve vlastnictví obce (celý objekt); 
3. stavebními úpravami bytového domu nezpůsobilého k bydlení ve vlastnictví 

obce (celý objekt); 
4. modernizací nevyužívaného bytového domu; 
5. koupí bytového domu (bez stavebních úprav). 

Záměr může obsahovat již i výdaj na koupi nemovitosti, která je do 1 roku před 
účinností smlouvy o dotaci, ale pouze do výše odpovídající proporčně ploše 
sociálních bytů. 
Pořízení dalších dostupných bytů je z vlastních zdrojů nebo z komerčních úvěrů, 
nepodléhá tak veřejné podpoře ani dalším omezením, dostupné byty však musí 
být ve vlastnictví obce po celou dobu provozování sociálních bytů podle tohoto 
nařízení, jinak by byla porušena definice smíšeného domu, porušení rozpočtové 
kázně. 
 

d) smíšeného domu formou dotace na sociální byty a úvěru na dostupné byty 
1. novostavbou smíšeného domu; 
2. stavebními úpravami nebytových prostor ve vlastnictví obce (celý objekt); 
3. stavebními úpravami bytového domu nezpůsobilého k bydlení ve vlastnictví 

obce (celý objekt); 
4. modernizací nevyužívaného bytového domu; 
5. koupí bytového domu (bez stavebních úprav). 

Záměr může obsahovat již i výdaj na koupi nemovitosti, která je do 1 roku před 
účinností smlouvy o dotaci, ale pouze do výše odpovídající proporčně počtu 
sociálních bytů. 
Pořízení dostupných bytů je z podpory formou úvěrů a podléhá tak veřejné 
podpoře, a dalším omezením pro dostupné byty s podporou podle tohoto 
nařízení. 
 

e) dostupného domu formou úvěru na dostupné byty 
1. novostavbou dostupného domu; 
2. stavebními úpravami nebytových prostor ve vlastnictví obce (celý objekt); 
3. stavebními úpravami bytového domu nezpůsobilého k bydlení ve vlastnictví 

obce (celý objekt); 
4. koupí bytového domu (bez stavebních úprav). 

Pořízení dostupných bytů je z podpory formou úvěrů a podléhá tak veřejné 
podpoře, a dalším omezením pro dostupné byty s podporou podle tohoto 
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nařízení.  
 

§ 5 

K žádosti o podporu podle tohoto nařízení musí žadatel přiložit investiční záměr, ve kterém 
přesně vymezí účel požadované podpory, tj. o jaké pořízení se jedná, a formu podpory, o kterou 
žádá.  

V odstavci 1 jsou stanoveny základní obsahové náležitosti investičního záměru, které jsou dále 
v odstavcích 2 až 6 rozšířeny o další náležitosti, které musí být v investičním záměru obsaženy 
v závislosti na způsobu pořízení. Obsah investičního záměru je třeba specifikovat z důvodu 
průkazných dokladů k posouzení jednotlivých žádostí o podporu a k technicko-ekonomickému 
posouzení pořízení bytů – domu, které by měl investiční záměr prokazovat. 

Stanovení jednotné formy a obsahu investičního záměru je nezbytné pro porovnání 
jednotlivých žádostí při jejich posouzení.  

 

§ 6 

Ustanovení obsahuje v odstavci 1 obecné podmínky, které musí splnit každý žadatel o podporu 
bez ohledu na to, zda žádá o podporu formou dotace nebo úvěru. Jedná se zejména o závaznost 
investičního záměru, který musí být schválený zastupitelstvem obce nebo statutárním orgánem 
svazku obcí, prokázání, že žadatel není zadlužený, že pozemek a budovy určené pro výstavbu 
sociálních a dostupných bytů vlastní, podmínky nezbytné pro možnost realizace investičního 
záměru a vyloučení kumulace podpor. 

V odstavci 2 je uvedena další podmínka pro poskytnutí dotace a v odstavci 3 další podmínky 
pro poskytnutí úvěru. 

 

§ 7 

Ustanovení upřesňuje podmínky, které se vztahují v odstavci 1 ke způsobu pořízení, při kterém 
jsou prováděny stavební práce, to znamená pořízení výstavbou a modernizací.  

Odstavec 2 uvádí nejnižší možnou částku dotace na modernizaci, která byla stanovena 
s ohledem na definici pojmu modernizace, kdy je potřeba naplnit znaky investice do hmotného 
majetku. Podrobněji v odůvodnění k § 2 písm. i). Tato podmínka má zamezit využívání 
podpory na běžnou údržbu bytů a domů, což není cílem podpory. Podpora by rovněž neměla 
být poskytována na malé projekty, jejichž financování by pro obce nemělo být obtížné. 

Odstavec 3 stanovuje pro žadatele podmínku, aby doložil uzavření smlouvy na koupi nemovité 
věci. Cílem této podmínky je možnost poskytovatele posoudit kupní cenu pořizované věci. 

 

§ 8 

Ustanovení vyjmenovává konkrétní výdaje, které lze uznat jako nutné pro účelné vynaložení 
státních prostředků poskytovaných Fondem a podmínky pro jejich dokládání. 
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Uznatelné výdaje v případě výstavby jsou zejména výdaje na zařízení staveniště, pozemní 
úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu nebo domu, doprava materiálu, demoliční 
práce včetně uložení na skládce, stavební a technický a autorský dozor, revize a zkoušky, 
pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu nebo domu podle způsobu 
pořízení, daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci 
vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

V případě koupě je uznatelným výdajem nižší ze dvou cen, a to ceny kupní a ceny zjištěné 
včetně ceny pozemku. Pojmem cena zjištěná se označuje cena určená podle cenového předpisu, 
kterým je v současné době zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění. Stanovení ceny zjištěné posudkem by 
mělo být z doby koupě, tj. nemělo by se jednat o posudek starší cca 1 roku.  

Jde o podmínku, kterou je třeba splnit, aby poskytovatel předešel spekulacím s nákupem 
nemovitých věcí a zajistil účelnost poskytování veřejných prostředků, neboť by se mohlo stát, 
že žadatel uzavře pro něj výhodnou kupní smlouvu s cílem čerpat co možná nejvyšší podporu.  

Pokud jde o způsob rozpočítávání uznatelných výdajů investičního záměru, pak v případě, že se 
současně pořizuje několik typů prostor, tj. byty sociální, dostupné nebo komerční prostory, a 
není možné určit přesně podle rozpočtových položek, k čemu se výdaje vztahují, použije se 
pravidlo poměrné části podlahových ploch. Stejně tak se postupuje i v případě výdajů na 
společné prostory. 

V případě poskytnutí podpory na místní infrastrukturu se uznatelné výdaje rovnají způsobilým 
nákladům, což je v souladu s odstavcem 5 Článku 56 GBER. 

 

§ 9 

Podpora musí být poskytnuta v souladu s předpisy EU týkajícími se veřejné podpory. 
Konkrétní předpisy jsou uvedeny v bodě C. Obecné části Odůvodnění a budou uvedeny rovněž 
ve výzvě. 

 

§ 10 

Fond záměr poskytovat dotace a úvěry na účely sociálních a dostupných bytů zveřejní formou 
výzvy na svých internetových stránkách.  

Ustanovení ukládá Fondu povinnost zveřejnit spolu s výzvou dokumenty, které jsou nutné pro 
rozhodnutí obce, zda žádat o podporu a co vše s jejím poskytnutím je souvisí. Jedná se zejména 
o metodické pokyny pro postup při ověřování tržního selhání na úrovni domácností a zejména 
způsob výpočtu vyrovnávací platby za službu obecně hospodářského zájmu, na kterém je 
závislá výše dotace. 

V odstavci 3 je obsažena podmínka pro oznámení ukončení výzvy, jehož termín musí být 
veřejnosti znám nejméně 30 dní předem. 
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§ 11 

Ustanovení souhrnně uvádí konkrétní doklady potřebné pro podání žádosti o podporu, která se 
vždy podává písemně. V žádosti musí být specifikováno, zda jde o žádost o dotaci nebo úvěr. 
Podle toho se liší předkládané doklady. Ustanovení dále specifikuje nezbytné přílohy k žádosti 
pro prokázání splnění podmínek pro poskytnutí podpory. V případě stavebních prací (tj. 
výstavba nebo modernizace) jsou požadované doklady rozšířeny. 

V odstavci 6 písm. c) se použijí definice uvedené v GBER v kapitole I. Článku 1 Odstavci 4, a 
to pro vyloučení podniků, na které se vztahuje deggendorfské pravidlo, a Článku 2 Odstavci 18, 
který popisuje okolnosti, kdy při splnění alespoň jedné z nich se jedná o „podnik v obtížích“. 
Odkazy na definice budou  uvedeny rovněž ve výzvě. 

 

§ 12 

Ustanovení vymezuje postup, který musí Fond dodržet při vyřizování žádostí o podporu a 
postup při odstraňování vad žádostí, které vzhledem k množství požadovaných příloh jsou 
z dosavadní praxe velice časté.  

Pokud žádá obec o dotaci i o úvěr na pořízení smíšeného domu, vyřizuje Fond tyto dvě žádosti 
souběžně. V případě, že pro poskytnutí dotace i úvěru jsou požadované totožné dokumenty 
(např. stavební povolení), tyto dokumenty se předkládají pouze jednou k oběma žádostem. 

Pokud je žádost kompletní a Fond má na poskytnutí podpory peněžní prostředky, žadateli je 
zaslán příslib poskytnutí podpory a žadatel následně musí doložit další požadované doklady. 

Rozhodnutí o neposkytnutí dotace se sděluje neprodleně a se zdůvodněním. 

 

§ 13 

Výstavba sociálních bytů je podmíněna pověřením žadatele výkonem služby obecného 
hospodářského zájmu provozování sociálního bydlení. Fond před samotným podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace musí obec, na základě její žádosti, touto službou pověřit.  

 

§ 14 

Výše dotace je limitována stanovenou částkou, která je odvozena od průměrných cen 
stavebních prací v předešlém roce v závislosti na způsobu pořízení. Cílem stanovení limitu 
pořizovacích nákladů je, aby projekt nebyl nadhodnocený a peněžní prostředky Fondu byly 
vynaloženy hospodárně. Pro stanovení limitu pořizovacích nákladů na projekt jsou použity 
údaje o průměrných cenách z Českého statistického úřadu, podle jednotlivých typů pořízení, 
což umožní měnit výši dotace v závislosti na ekonomickém vývoji republiky. Výše dotace tedy 
je součinem dvou parametrů. První parametr je odvozen od podlahové plochy sociálních bytů, 
tj. jako součet všech podlahových ploch sociálních bytů v domě. Druhý parametr závisí na typu 
pořízení sociálních bytů a z toho plynoucích maximálních nákladů na m2 sociálního bytu, a to 
podle výše uvedených údajů zveřejněných ČSÚ. Vynásobením těchto čísel vznikne maximální 
výše dotace, kterou Fond poskytne žadateli. Tato dotace však musí být vyčerpána pouze na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB7FJVUL1)



 

 
16 

 

uznatelné náklady, jinak by se krátila do výše vyčerpaných uznatelných nákladů doložených 
účetními doklady. 

 

§ 15 

Ustanovení obsahuje podmínky, za jakých obec může čerpat a použít dotaci. Čerpání dotace je 
nutné zahájit do jednoho roku od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. V ustanovení 
jsou podmínky rozděleny podle toho, o jaké pořízení (výstavba či koupě) půjde. Rozestavěná 
stavba musí být po celou dobu výstavby pojištěna s podmínkou plnění ve prospěch Fondu. Dále 
je zde stanoveno, že pozemek nebo rozestavěná stavba nesmí být převedena na třetí osobu. 
Výjimkou je zástavní právo ve prospěch Fondu. 

 

§ 16 

Smlouva o poskytnutí úvěru musí obsahovat ustanovení o dostatečném zajištění úvěru pro 
řešení situace neschopnosti příjemce podpory úvěr splácet. 

 

§ 17 

V ustanovení je uvedeno, že úvěr může být poskytnut až do výše 100 % celkových uznatelných 
výdajů na výstavbu dostupných bytů. Nezahrnutím pozemků, případně stavby, ve které budou 
byty pořízeny, do uznatelných výdajů vede k nutnosti obce využít vlastní finanční prostředky 
k dofinancování celkového investičního záměru. Ustanovení také určuje maximální dobu 
splácení úvěru, určení výše úrokové sazby, její dobu platnosti a přepočet, okamžik zahájení 
úročení. 

V případě poskytnutí úvěru s nízkým úrokem se jedná o transparentní veřejnou podporu ve 
smyslu Čl. 5 GBER, kdy bude předem (ex ante) stanoven hrubý grantový ekvivalent 
podpory  jako součet  diskontovaných  rozdílů  mezi  úrokem, který by úvěrovaný zaplatil 
v případě úrokové sazby rovné základní referenční sazbě stanovené Evropskou komisí pro 
Českou republiku ke  dni  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  úvěru  zvýšené  o  příslušnou 
rizikovou přirážku, a úrokem, který mu je skutečně účtován. 

 

§ 18 

Ustanovení obsahuje podmínky, za kterých může obec čerpat úvěr, jak jej použít a jak jej 
splácet. Zahájení čerpání úvěru je stejné jako u dotace, a tedy do jednoho roku od nabytí 
účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. 

 

§ 19 

Ustanovení uvádí podrobnosti o realizaci investičního záměru a termínech pro její dokončení. 
Dále uvádí podmínky, za kterých může příjemce podpory požádat o prodloužení stanovených 
lhůty u pořízení výstavbou, v případě, že Fond tuto žádost kladně posoudí.  
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§ 20 

Ustanovení uvádí podmínky, které musí obec při provozování sociálního bydlení jako služby 
obecného hospodářského zájmu, po stanovenou dobu dodržet. 

Sociální byty musí sloužit účelu sociálního bydlení domácností v tržním selhání po celou dobu 
pověření službou obecného hospodářského zájmu, nejméně 20 let.  

Dostupné byty musí být provozovány v souladu s tímto nařízením po dobu splácení úvěru. 
Pokud by se jednalo o dostupné byty ve smíšených domech, které nebyly pořízeny s využitím 
úvěru podle tohoto nařízení, činí tato doba 20 let stejně, jako u sociálních bytů.   

Obec musí zajistit v domech se sociálními byty domovní služby. Cílem těchto služeb je 
zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků a udržení kvality sociálních bytů a jejich 
provozu. Role pronajímatele - obce, zastoupené domovníkem, který zajišťuje ochranu majetku 
obce a jeho dlouhodobou finanční udržitelnost, bude oddělena od role poskytovatele sociální 
práce, který podporuje klienta při řešení jeho problémů. Co se rozumí domovními službami 
konkrétně, je uvedeno v ustanovení § 2 písm. q). 

V odstavci tři je obsažena podmínka, jejíž splnění by mělo působit preventivně tak, aby 
uživatelům sociálních bytů nevznikaly vysoké náklady na energie a teplou vodu neúměrné 
velikosti domácnosti. Toto ustanovení posiluje úsporu celkových nákladů na bydlení a 
preventivně působí proti zadlužování domácností. Jedná se například o úsporu vody pomocí 
automatického vypínání vody, topení v podlaze, které neumožní přetápění místnosti, platby 
energií pomocí předplacených karet apod. 

Jedna z dalších podmínek pro nakládání se sociálními byty je zajištění dostupnosti sociální 
práce pro osoby nebo domácnosti v tržním selhání.  

Dostupné byty musí být přístupné všem uživatelům na základě transparentních a 
nediskriminačních podmínek stanovených obcí.  

Po dobu provozu bytů postavených s podporou má obec omezené možnosti s byty nakládat. 
Dále musí obec, jako příjemce podpory, zajistit pojištění nemovité věci tzn. pozemku i 
bytového domu, po celou dobu platnosti podmínek pro poskytnutí podpory. 

V odstavci 7 a 8 jsou stanoveny lhůty pro uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu a dále 
možnost jejího uzavření i s domácností, která není v tržním selhání. Obec tak bude mít možnost 
pronajmout byt i v případě, že v obci nebudou domácnosti v tržním selhání a byt tak nezůstane 
prázdný. Nájem bytu osobě mimo cílovou skupinu však není považován za výkon služby 
obecného hospodářského zájmu a nenáleží za něj proto obci vyrovnávací platba.  

 

§ 21 

Ustanovení definuje podmínky, za kterých může obec uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu 
bytu pořízenému podle tohoto nařízení. 

Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít pouze s osobou, jejíž domácnost splňuje 
podmínky tržního selhání. Před uzavřením nájemní smlouvy se tato osoba musí zavázat 
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k přijímání sociální práce. Pronajímatel - obec musí při uzavírání nájemních smluv dodržet 
podmínku, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu. Pro určení 
minimální přípustné podlahové plochy ve vztahu k počtu osob v bytě je v příloze tohoto 
nařízení obsažena tabulka pro výpočet přiměřenosti bytu.  

Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít maximálně na jeden rok. Po této době bude 
nájemce opět posuzován a v případě, že bude nadále vyhovovat požadovaným kritériím a bude 
dodržovat povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a ustanovení občanského zákoníku 
týkající se nájmu bytu, bude s ním nájemní smlouva prodloužena. Ustanovení dále obsahuje 
povinnosti dané obci jako pronajímateli. 

Nájemné v sociálních bytech nesmí překročit limit stanovený Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Limit nájemného se odvíjí od nákladů spojených s pořízením a provozem průměrného bytu. 
V případě sociálních bytů, kde není třeba platit úroky z investičních úvěrů, neboť je 
poskytována 100% dotace na pořízení bytu, pokrývá limit nájemného v průměru udržovací 
náklady, náklady správy bytového fondu, které jsou spojené s tím, že bytový fond musí být 
průběžně administrativně a technicky spravován, a náklady ostatní, kam spadají finanční výdaje 
spojené s vlastněním a provozováním bytového fondu (např. pojištění domu). Limit nájemného 
může Ministerstvo pro místní rozvoj upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu 
spotřebitelských cen za domácnosti celkem (zjištěného z údajů Českého statistického úřadu) za 
období od posledního stanovení limitu překročí 5 %. Toto období pro hodnocení nárůstu 
cenové hladiny začíná dubnem 2018. 

Pokud příjemce úvěru poruší podmínky, které jsou uvedeny v § 20 a 21, jde o porušení 
rozpočtové kázně, na které se vztahují rozpočtová pravidla. 

 

§ 22 

Ustanovení definuje podmínky, za kterých může obec uzavřít nájemní smlouvu k dostupnému 
bytu pořízenému podle tohoto nařízení zvýhodněným úvěrem. 

Nařízení nespecifikuje žádné speciální podmínky uzavírání nájemních smluv k dostupným 
bytům. Pouze stanoví, že podmínky pro výběr nájemců těchto bytů musí být transparentní, 
nediskriminační a nájemné u dostupných bytů pořízených s úvěrem podle tohoto nařízení 
sjednáno ve výši obvyklého nájemného v daném místě a čase. Pořadí důležitosti seřazení 
zájemců o dostupný byt stanovuje obec podle svých preferencí, podle místních podmínek a 
potřeb pro rozvoj obce.  

Dostupné byty pořízené jinak např. z vlastních zdrojů nebo pomocí komerčního úvěru 
nepodléhají tomuto ustanovení.  

 

§ 23 

Ustanovení uvádí podmínky, za kterých může Fond jako poskytovatel podpory odstoupit od 
smlouvy o poskytnutí dotace nebo od smlouvy o poskytnutí úvěru. 
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§ 24 

Účinnost tohoto nařízení se navrhuje na 1. dubna 2019. 

 

Odůvodnění k Příloze: 

Příloha konkretizuje další znevýhodnění, která musejí doprovázet nízký příjem domácnosti 
definovaný tímto nařízením, kdy se jedná o reziduální – tj. zbytkový příjem po odečtení 
normativních nákladů na bydlení, aby tato byla uznána za domácnost v tržním selhání. Součástí 
přílohy je i základní systém hodnocení kvality bytu z hlediska minimálního standardu a také 
tabulky, s jejichž pomocí lze určit, zda je byt velikostně přiměřený s ohledem na počet členů 
domácnosti.  Samotný dotazník na ověření tržního selhání na úrovni domácností a konkrétní 
způsob jeho vyhodnocení bude uveden v návodu pro vyhodnocení dotazníku pro ověření 
bytové situace domácnosti za účelem prokázání tržního selhání, který bude zveřejněn spolu 
s výzvou na internetových stránkách Fondu (současně s výzvou k podávání žádostí bude 
zveřejněna také elektronická aplikace dotazníku pro ověření tržního selhání na úrovni 
domácnosti). 
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