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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ 
REGULACE 

 (RIA) 
Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení 
sociálních a dostupných bytů a sociálních, 

smíšených a dostupných domů 
 

1. Důvod předložení a cíl 
 
Úkol pro zpracování návrhu nařízení vlády o poskytování finančních prostředků na výstavbu sociálního 
a nájemního bydlení je součástí návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.  

 

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je podpořit investiční akce v oblasti výstavby sociálních nájemních 
bytů, určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení (podle certifikované 
Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti bydlení) a které jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím, 
a výstavby dostupných nájemních bytů pro potřeby obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané 
lokalitě, případně k růstu počtu bytů, pokud v lokalitě chybí. 
 

1.1. Název 
 
Návrh nařízení vlády použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních 
a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 

 
 
1.2. Definice problému 

 
1.2.1. Situace v oblasti bydlení 

 
Podle výsledků SLDB 2011 bylo k datu sčítání v ČR celkem 4 756 572 bytů. 4 104 635 bytů bylo 
obydlených a 651 937 bytů neobydlených. Mezi neobydlenými byty převažují byty v rodinných 
domech (461 007) nad neobydlenými byty v bytových domech (176 641), přičemž o čtvrtině 
z neobydlených bytů (26 %) uvádějí jejich majitelé, že slouží k rekreaci. 

Na 1000 všech v ČR bydlících obyvatel připadalo 456 všech bytů (obydlených i neobydlených), resp. 
393 obydlených bytů. Z 28 zemí EU se v tomto ukazateli ČR pohybuje zhruba v polovině. 
Pro srovnání - ve vybraných evropských zemích dosahují uvedené ukazatele vybavenosti následujících 
hodnot: Belgie 483, resp. 415; Bulharsko 527, resp. 361; Německo 496, resp. 452; Španělsko 540, resp. 
387, Polsko 341, resp. 332; Rakousko 530, resp. 435; Slovensko 360, resp. 322. 

Z celkového počtu obydlených bytů má pouze 8 % celkovou plochu menší než 40 m2 a 15 % 
celkovou plochu menší než 50 m2. Průměrná velikost bytů je však zvyšována výrazně většími byty 
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v rodinných domech. Např. v nájemních bytech, kterými jsou většinou byty v bytových domech, jsou 
zcela jiné podíly malých bytů. 16,5 % nájemních obydlených bytů má celkovou plochu menší 
než 40 m2 a celkem 28,7 % je nájemních obydlených bytů s plochou do 50 m2. Za problematické 
bývá tradičně považováno i společné bydlení více hospodařících domácností v jedné bytové 
domácnosti. Sčítání nerozlišuje, který ze zjištěných případů je soužitím chtěným resp. nechtěným. 
V 172 985 bytech bydlí 2 hospodařící domácnosti a 17 506 bytů obývají dokonce 3 a více 
hospodařící domácnosti. Celkem tedy ve 4,6 % obydlených bytů je více hospodařících 
domácností. 
Faktické užívání bytů je ovlivněno strukturou bytového fondu z hlediska jejich velikosti. Relativně malý 
počet malých bytů (jen 17,7% je bytů s 1-2 obytnými místnostmi) při rostoucím počtu 
málopočetných domácností vede ke skutečnosti, že i domácnosti jednotlivců užívají větší byty. 
Sami jednotlivci často nechtějí z mnoha důvodů bydlet v malých bytech, ačkoliv tato skutečnost může 
být pro některé uživatele zdrojem problémů. Naopak, bydlení velkých rodin, mnohočetných bytových 
domácností v malých bytech může pro „přeplněnost“ bytu být také zdrojem problémů v bydlení. Takové 
případy nejsou podle výsledků SLDB 2011 příliš časté, ale existují. 

Náklady domácností na bydlení1 za rok 2017 činily v průměru 5 626 Kč na domácnost a měsíc, tedy 
zůstaly oproti předchozímu roku na podobné úrovni. Podíl příjmů, které domácnosti v roce 2016 
vynakládaly na bydlení, se meziročně již čtvrtým rokem mírně snížil až na hodnotu 16,6 % a to 
zejména v důsledku růstu příjmů domácností. S tím souvisí i zlepšení vnímání nákladů na bydlení 
jako zátěže rodinného rozpočtu. Zatímco v roce 2016 představovaly náklady na bydlení velkou zátěž 
pro 23,7 % domácností, v roce 2017 tak uvedlo jen 21,7 % domácností. Podíl domácností, které 
nepovažovaly náklady na bydlení za zátěž, se meziročně zvýšil o na 10,5 %. Nejvyšší podíl na čistých 
příjmech domácností představují náklady na bydlení v domácnostech nezaměstnaných, kde výdaje 
na bydlení tvoří téměř dvě pětiny (39,8 %) jejich příjmů. Zároveň 57,1 % těchto domácností náklady 
na bydlení vnímá jako velkou zátěž rodinného rozpočtu a pouze 3,8 % je za zátěž nepovažuje. Jako 
velkou zátěž rodinného rozpočtu vnímá náklady na bydlení taktéž nadprůměrný podíl domácností 
zaměstnanců s nižším vzděláním (23,6 %) a domácností nepracujících důchodců (26,1 %).  
Příjmovou chudobou byly v roce 2017 nejvíce ohroženými skupinami nezaměstnaní, neúplné 
rodiny s dětmi a rodiny se třemi a více dětmi. Osob z neúplných rodin s dětmi byla příjmovou 
chudobou ohrožena téměř třetina (31,4 %) a osob z rodin se třemi a více dětmi téměř pětina (17,4 %). 
Další ohroženou skupinou jsou jednotlivci ve věku 65 a více let, u nichž míra ohrožení příjmovou 
chudobou dosahuje 28,3 %. 

Celková míra materiální deprivace vyjadřující podíl osob, jejichž domácnosti si z finančních důvodů 
nemohly dovolit některé věci, služby či požitky, se v roce 2017 ve srovnání s předcházejícím rokem 
snížila a nadále si tak uchovává klesající tendenci. 
Podobně jako u míry ohrožení příjmovou chudobou patří mezi nejvíce materiálně deprivované 
nezaměstnaní (24,5 %), osoby z neúplných rodin s dětmi (11,7 %) a osoby z rodin se třemi a více 
dětmi (5,5 %). Vyšší míru materiální deprivace mají naopak jednotlivci mladší 65 let (9,2 %) oproti 
jednotlivcům ve věku 65 a více let (5,2 %). 

Na zlepšení finanční situace domácností poukazují i snižující se podíly domácností, které si 
z finančních důvodů nemohou dovolit platit pravidelné platby či splátky, dostatečně vytápět svůj byt. 
Úvěry na bydlení splácí zhruba pětina českých domácností. Nejčastěji jde o dvojice s dětmi. 
Hypotékám nebo úvěrům ze stavebního spoření se přitom nevyhýbají ani domácnosti s nízkými příjmy. 

 

1.2.2. Domácnosti postižené selháním trhu bydlení 
 
Situace v oblasti bydlení je kromě ekonomických, demografických a dalších faktorů ovlivňována 
bytovou politikou státu, jejímž základním východiskem je Koncepce bydlení České republiky 
do roku 2020 (revidovaná), která byla schválená usnesením vlády č. 673 ze dne 27. července 2016. 
Základní teze této Koncepce zní, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce. 
Dostupnost a kvalita bydlení odpovídá společenskoekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivců. 
Základním posláním státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe 
sama a podporovat jejich motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami. V každé 

                                                            
1 Stručný komentář ČSÚ k SILC 2017  
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společnosti však současně existují lidé, kteří si své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni 
zajistit sami.  
Jedná se o znevýhodněné či vyloučené osoby, které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím 
a jejichž špatnou bytovou situaci není schopen vyřešit ani trh a - bez významné metodické a finanční 
státní podpory - ani samostatně obce. Tyto domácnosti jsou postižené selháním trhu bydlení, 
přičemž rozhodující je jejich situace v bydlení, nikoli příslušnost k sociální skupině (senioři, mladé 
rodiny, matky samoživitelky atd.). Během legislativního procesu došlo k  nahrazení pojmu „domácnost 
v tržním selhání“ a v nařízení vlády je používán pojem je pro tutéž situaci pojem „způsobilá domácnost“ 
jako domácnost, která má nízký příjem a žije v nekvalitním bydlení (nebo je zcela bez bytu) a je tudíž 
způsobilá pro nájem sociálního bytu. Jedná se o definici, která je plně v souladu s původním pojmem 
„domácnost v tržním selhání“, a proto nebudou v textu dále pojmy zaměňovány. 

Příčin selhání trhu bydlení může být celá řada a důsledkem selhání trhu je skutečnost, že si tyto 
domácnosti nemohou zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní 
a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek.  
V této souvislosti je nutné zmínit, že samotný nízký příjem domácnosti není sám o sobě vnímán 
jako selhání trhu bydlení. Nízký příjem domácnosti může být způsoben různými důvody, které 
zpravidla nesouvisí se selháním trhu bydlení. Nedostatečný příjem na pokrytí základních životních 
potřeb ve vyspělých zemích proto standardně řeší sociální politika pomocí svých nástrojů. Nástroje 
bytové politiky nenahrazují nutnou úlohu státu v oblasti sociální politiky, tedy povinnost státu 
garantovat dostatečný minimální příjem pro pokrytí základních životních potřeb svých občanů. 
Skutečnost, že dávkový systém v oblasti bydlení je nyní neefektivní, je pouze a jen způsobena jeho 
konkrétním nastavením a neznamená, že je sám o sobě chybný. 

Jedním z důvodů znevýhodnění či přímo vyloučení těchto domácností na trhu bydlení je skutečnost, 
že představují pro pronajímatele riziko. Sociální dávky na bydlení sice mohou pomoci řešit problém 
finanční dostupnosti bydlení, nikoliv však problém znevýhodnění či diskriminace „rizikových“ skupin 
domácností v přístupu k nájemnímu bydlení. Bez významné podpory státu, a to nejen finanční, která 
se promítne do vzniku obecního bytového fondu určeného výhradně této skupině domácností, 
nelze eliminaci tohoto přetrvávajícího problému očekávat.  

 

 

1.2.3. Dostupnost nájemního bydlení v obcích 
 

Na základě údajů ze sčítání SLDB  v roce 2001 tvořily nájemní byty 29 % trvale obydleného bytového 
fondu. O deset let později v roce 2011 to bylo 22,4 % .). 

 

V současné době v České republice probíhá výstavba nájemních bytů jen v omezené míře a podíl 
nájemního sektoru se nedostatečně zvyšuje. Dostupnost nájemních bytů tak setrvale klesá. 

Význam nájemního bydlení spočívá především v jeho flexibilitě a nízkých počátečních pořizovacích 
a  transakčních nákladech nájemců. Vzhledem k nízkým transakčním nákladům je odchod do většího 
bytu či přestěhování se do jiného města mnohem jednodušší a není třeba řešit prodej a případný další 
nákup nemovitosti. Nezastupitelnou roli hraje nájemní bydlení nejen u seniorů, ale zejména i mladých 
lidí. S přibývajícím věkem se zužují možnosti čerpání úvěrů. Pro mladé lidi je často doporučováno právě 
nájemní bydlení kvůli obvykle menším měsíčním nákladům a vyšší flexibilitě – tj. nižším transakčním 
nákladům. Flexibilita je výhodná také z důvodu možnosti změny místa práce, změny v počtu osob nebo 
standardu bydlení. Nájemní bydlení tak umožňuje vyšší mobilitu pracovních sil a vzhledem k nízkým, 
popř. nulovým počátečním nákladům umožňuje zajištění bydlení osob s různými příjmy včetně seniorů. 
Navíc lépe umožňuje přizpůsobovat bydlení měnícím se potřebám a možnostem obyvatel v průběhu 
celého životního cyklu. 

Nájemní bydlení také hraje nezastupitelnou roli v obecní bytové politice, kdy jeho nízké zastoupení 
na místním trhu s bydlením neumožňuje obcím dostatečně zvýšit atraktivitu své lokality. 

Současně však roste vlivem současného ekonomického vývoje v posledním období poptávka 
po nájemním bydlení osob se středními příjmy, a to zejména v důsledku toho, že určitá část 
obyvatelstva se obává investice do pořízení vlastního bydlení, či není schopna akumulovat dostatečný 
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objem finančních prostředků na jeho pořízení a složení minimálního vlastního podílu. Nájemní bydlení 
pro tyto domácnosti je flexibilnější a v případě ztráty příjmu nehrozí tak zásadní sankce z neschopnosti 
splácení závazků. 

Relativně malý podíl nájemního bydlení v ČR při srovnání jednotlivých zemí EU ilustruje graf: 

Tab. č. 1 Podíl domácností užívajících nájemní byty ze všech domácností bydlících v bytech v 
roce 2017 (%) 

 

Zdroj: Eurostat, Životní podmínky (SILC) 2017 

 

Rozložení nájemního bytového fondu v ČR podle druhu vlastníků (domů) k datu sčítání v roce 2011 
ilustruje následující tabulka: 

Tab. č. 2

 

Zdroj:  ČSÚ 
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Rozsah nájemního bytového fondu v ČR a jeho územní rozložení k datu sčítání v roce 2011 ilustruje 
následující tabulka: 

Tab. č. 3 

 

 

Míra závažné deprivace v oblasti bydlení, podle právního důvodu užívání, je u nájemníka s tržním 
nájemným více než třikrát větší než u vlastníka s hypotékou nebo půjčkou (viz tab. níže, Výběrové 
šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)). 

 

 

definitivní výsledky SLDB 2011 podle obvyklého pobytu

z toho právní 
důvod užívání 
bytu

nájemní

ČR celkem k 26. 3. 
2011 4 104 635 920 405 22,4 100

v tom velikostní 
skupina obce 
podle počtu 
obyvatel:

  

do 199 70 143 4 690 6,7 0,5
200 - 499 232 659 18 895 8,1 2,1
500 - 999 329 927 30 575 9,3 3,3
1 000 -1 999 354 451 42 958 12,1 4,7
2 000 - 4 999 452 510 75 624 16,7 8,2
5 000 - 9 999 360 274 76 901 21,3 8,4
10 000 - 19 999 385 218 89 277 23,2 9,7
20 000 - 49 999 554 237 141 165 25,5 15,3
50 000 - 99 999 372 904 109 742 29,4 11,9
100 000 a více 992 312 330 578 33,3 35,9
v tom:   
Hlavní město 
Praha 542 168 184 186 34 20

Středočeský kraj 482 860 71 088 14,7 7,7
Jihočeský kraj 247 608 50 628 20,4 5,5
Plzeňský kraj 226 298 46 160 20,4 5
Karlovarský kraj 119 403 29 431 24,6 3,2
Ústecký kraj 330 981 82 273 24,9 8,9
Liberecký kraj 171 328 41 712 24,3 4,5
Královéhradecký 
kraj 215 277 40 623 18,9 4,4

Pardubický kraj 196 288 35 193 17,9 3,8
Kraj Vysočina 188 191 26 964 14,3 2,9
Jihomoravský kraj 443 358 96 139 21,7 10,4
Olomoucký kraj 243 624 44 529 18,3 4,8
Zlínský kraj 217 093 32 023 14,8 3,5
Moravskoslezský 
kraj 480 158 139 456 29 15,2

Zdroj: © Český statistický úřad, Veřejná databáze

 
Obydlené 

byty 
celkem

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle 
velikostních skupin obcí a krajů

podíl nájemních 
bytů ze všech 
obydlených v 
lokalitě v %

podíl nájemních 
bytů v lokalitě 
ze všech 
nájemních v ČR 
v %
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Tab. č. 4 

Ukazatele v oblasti sociálního začlenění a zdraví (viz Tabulka C.4  Zprávy o České republice 2019)2 

roky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra závažné deprivace v oblasti bydlení3, podle právního důvodu užívání 

vlastník, s hypotékou nebo půjčkou 3,3 3,3 2,2 1,7 2,3 2,1 

nájemník, tržní nájemné 10,9 10,6 8,9 8,8 9,2 7,0 

podíl měr4 u vlastníků a nájemníků 3,3 3,2 4,0 5,2 4,0 3,3 

Zdroj: Eurostat (Severe housing deprivation rate by tenure status - EU-SILC survey). Dostupné z: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdho06c&lang=en 

 

V současné době v České republice probíhá výstavba nájemních bytů jen v omezené míře a podíl 
nájemního sektoru se nedostatečně zvyšuje. Např. hl. m. Praha, vč. jeho městských částí, především 
po roce 2007 rezignovalo na vlastní projekty bytové výstavby. V období let 2008–2015 bylo obcí 
dokončeno jen 0,7 % z celkového počtu všech bytů dokončených v tomto období na území Prahy.5 

 

Význam nájemního bydlení spočívá především v jeho flexibilitě a nízkých počátečních pořizovacích a  
transakčních nákladech nájemců. Vzhledem k nízkým transakčním nákladům je odchod do většího 
nájemního bytu či přestěhování se do jiného města mnohem jednodušší a než prodej a nákup jiné 
nemovitosti. Ačkoliv je zdůrazňována nezastupitelnost role nájemního bydlení, v ČR nadále přetrvává 
dlouhodobá preference zajištění vlastního bydlení nákupem nemovitosti do vlastnictví  

Cenová dostupnost bytů mezi lety 2015 a 2017 podle ČNB klesla. To se týká jak poměru cena/příjem, 
tak poměru dluhové služby k příjmům (ČNB, 2018). Některé analýzy konstatují, že Česká republika 
byla v roce 2017 zemí s nejméně cenově dostupným vlastním bydlením ve vzorku dvanácti zemí EU 
(16). Dostupnost bydlení se může v důsledku zvyšování úrokových sazeb u hypoték dále zhoršit. 

Problémy s finanční dostupností jsou největší v Praze a dalších velkých městech. Vzhledem k tomu, 
že více než 60 % transakcí s obytnými nemovitostmi v ČR je soustředěno v Praze, vývoj v hlavním 
městě výrazně ovlivňuje národní souhrnné ukazatele. Nabídkové ceny nových bytů v Praze vzrostly 
od prvního čtvrtletí 2015 do třetího čtvrtletí 2018 o 69 %, tj. o 38 p. b. více než ve zbytku země. Tuto 
eskalaci cen lze vysvětlit faktory na straně poptávky i nabídky. Zatímco faktory na straně poptávky 
jsou rozšířené v celé zemi, omezení na straně nabídky jsou obzvláště kritická v Praze a dalších 
velkých městech, jako je Brno. 

 

 

                                                            
2 EK. Zpráva o České republice 2019. [online]. Brusel, Evropská komise, 2019. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-czech-
republic_cs.pdf 
3 Procentní podíl celkové populace žijící v přelidněných domácnostech a postižené deprivací v oblasti bydlení. 
4 Vlastní výpočet. 
5 NĚMEC, Michal. Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a 
potřebnosti. [online]. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2017, s. 24. Dostupné z: 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/analyza_bydleni_a_realitniho
_trhu_po_zohledneni_pripominek.pdf 
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Tab. č. 5 Finanční dostupnost bydlení – starší byty (z kupních cen) 

Období 

Průměrná 
hrubá 
měsíční 
mzda - na 
přepočtené 
osoby v Kč 

Čisté peněžní 
příjmy 
domácnosti 
ze souboru 
domácností 
SRÚ za rok v 
Kč 

Průměrná kupní cena 
bytu 

Počet celých 
měsíců 
(mezd), za 
které by bylo 
možné koupit 
byt s kupní 
cenou toho 
roku 

Počet roků 
(ročních ČPP), 
za které by 
bylo možné 
koupit byt s 
kupní cenou 
toho roku 

v Kč za 
1m2 
podlahové 
plochy 
bytu 

za byt 
o ploše 
61 m2 (v 
Kč) 

2005 18 344 262 056 13 213 805 993 44 3,1 

2006 19 546 274 828 14 733 898 713 46 3,3 

2007 20 957 297 427 18 693 1 140 273 55 3,8 

2008 22 592 321 170 22 342 1 362 862 61 4,2 

2009 23 344 350 729 21 948 1 338 828 58 3,8 

2010 23 864 359 226 20 373 1 242 753 53 3,5 

2011 24 455 361 492 20 485 1 249 585 52 3,5 

2012 25 067 356 843 19 662 1 199 382 48 3,4 

2013 25 035 360 866 19 162 1 168 882 47 3,2 

2014 25 768 367 845 18 717 1 141 737 45 3,1 

2015 26 591 376 719 19 840 1 210 240 46 3,2 

2016 27 764 392 349 22 552 1 375 672 50 3,5 

2017 29 496* 408 051 23 924 1 459 364 50 3,6 

2018 31 885*           

* odhad 

Zdroj: ČSÚ, výpočty MMR 

Graf č. 1 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



8 
 

Zdroj: ČSÚ, výpočty MMR 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

 
9 

 

Tab. č. 6 Finanční dostupnost bydlení – nové byty (z pořizovacích cen) 

Období 

Průměrná 
hrubá 
měsíční 
mzda - na 
přepočtené 
osoby v Kč 

Čisté peněžní 
příjmy 
domácnosti 
ze souboru 
domácností 
SRÚ za rok v 
Kč 

Průměrná hodnota 
nových bytů - pořizovací 
cena 

Počet celých 
měsíců 
(mezd), za 
které by bylo 
možné koupit 
byt s 
hodnotou - 
pořizovací 
cenou toho 
roku 

Počet roků 
(ročních ČPP), 
za které by 
bylo možné 
koupit byt s 
hodnotou -
pořizovací 
cenou toho 
roku 

v Kč za 
1m2 
podlahové 
plochy 
bytu 

za byt o 
ploše 61 m2 
(v Kč) 

2005 18 344 262 056 23 738 1 448 018 79 5,5 

2006 19 546 274 828 24 471 1 492 731 77 5,4 

2007 20 957 297 427 24 675 1 505 175 72 5,1 

2008 22 592 321 170 26 518 1 617 598 72 5,0 

2009 23 344 350 729 29 504 1 799 744 78 5,1 

2010 23 864 359 226 35 197 2 147 017 90 6,0 

2011 24 455 361 492 30 063 1 833 843 75 5,1 

2012 25 067 356 843 30 874 1 883 314 76 5,3 

2013 25 035 360 866 30 482 1 859 402 75 5,2 

2014 25 768 367 845 29 644 1 808 275 71 4,9 

2015 26 591 376 719 29 400 1 793 400 68 4,8 

2016 27 764 392 349 30 787 1 878 007 68 4,8 

2017 29 496* 408 051 31 702 1 933 822 66 4,7 

2018 31 885*           

* odhad - Zdroj: ČSÚ, výpočty MMR 

Graf č. 2  Dostupnost nového bydlení pro průměrnou domácnost 

 

Zdroj: ČSÚ, výpočty MMR 
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1.2.4. Úloha obcí 
 
Obce, podle ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (pro hlavní 
město Prahu zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) v rámci své 
samostatné působnosti pečují v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření 
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Byť mezi tyto potřeby zákon 
zařazuje i uspokojování potřeby bydlení, obce z mnoha důvodů s řešením bydlení obyvatel včetně úzké 
skupiny osob znevýhodněných či vyloučených, které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím, 
otálejí.  Jedním z důvodů je skutečnost, že naplnění obecně formulované povinnosti pečovat o potřeby 
bydlení občanů je ponecháno na rozhodnutí orgánů obce, přičemž obec, jako subjekt soukromého 
práva, současně realizuje svá vlastnická oprávnění a jako každý vlastník postupuje, a to povinně, co 
nejhospodárněji. To obci přímo ukládá rovněž řada ustanovení zákona o obcích směřujících k zajištění 
ochrany obecního veřejného majetku a hospodárného nakládání s tímto majetkem. 

K řešení problému s bydlením svých občanů, ať již osob znevýhodněných či vyloučených nebo např. 
mladých lidí, přistupují města a obce individuálně, a to s vyšší, či nižší mírou úspěšnosti. Dostupnost 
obecního nájemného bydlení a sociálního bydlení se tak místo od místa liší. Co se týká sociálního bydlení, 
v některých případech vede k opouštění atraktivních lokalit domácnostmi, které si zde nejsou schopny 
získat kvalitní bydlení a dochází tak ke koncentraci problému v jiných lokalitách, resp. jeho přelévání. 
Ačkoliv obce mají vlastní systémy sociálního bydlení, dosud nevedly ke znatelnému snížení rozsahu 
bezdomovectví, resp. snížení počtu domácností v bytové nouzi. Tuto situaci mimo jiné umocňuje 
nedostatečné individuální posuzování nároku na doplatek na bydlení ze strany Úřadů práce6, nízká 
dostupnost sociální práce (a to z důvodu nedostatku jak finančních prostředků, tak personálních kapacit 
na úrovni obcí). 

Státní podpora ve formě motivačních investičních dotací se v této oblasti ukázala jako nedostatečná. 
Obce při uspokojování bytových potřeb občanů v mnoha případech svoji roli neplní a nástroje, které stát 
užívá k prosazení svých zájmů a naplnění svých závazků, nejsou dostatečné.  
Ačkoliv obce, s využitím přímé finanční pomoci poskytované státem, mohou stavět nové nájemní byty 
určené k sociálnímu bydlení již od roku 2003, jejich zájem o dotace je soustředěn zejména 
na podporované byty pro „bezproblémové“ seniory či bydlení těch „bohatších z chudých“, tedy co 
nejméně rizikových nájemců. Tento jev dokládá tabulka č. 2 na str. 9, z níž jasně vyplývá, že vzniká více 
bytů pro seniory než pro domácnosti definované jiným sociálním kritériem (nízké příjmy a další sociální 
handicapy jako např. život v sociálně vyloučené lokalitě, na ubytovně, dospělé děti bez rodinného zázemí, 
osoby po ukončení výkonu trestu apod.). Z celkového počtu 1 594 podpořených bytů v období od roku 
2015 do roku 2018 vzniklo pouze 307 vstupních bytů určených pro sociálně vyloučené osoby. Všechny 
ostatní podpořené byty jsou určeny k nájemnímu bydlení seniorů, případně osob se zdravotním 
postižením. 

Osoby znevýhodněné a vyloučené, tedy nejvážněji postiženými tržním selháním, zůstávají mimo dosah 
pomoci, mimo jiné i proto, že nejsou za takové jasně označeny a poskytovaná podpora není 
zaměřena výlučně na ně. Obce by měly být motivovány zvyšovat jak nabídku nájemního tak 
sociálního bydlení. Souběžně je tedy třeba řešit oba problémy týkající se nedostatku sociálního 
bydlení a nájemního bydlení pro osoby bez přímého vymezení dle preferencí konkrétní obce. 
 

1.2.5. Odhad rozsahu problému 
 
Odhad rozsahu problému sociálního bydlení se týká domácností v tržním selhání v oblasti 
bydlení, tedy osob sociálně potřebných, které si nemohou zajistit své bydlení bez pomoci veřejné 
podpory. Odhad velikosti cílové skupiny byl proveden jednak podle metodiky tržního selhání v oblasti 
bydlení7 na základě dostupných dat Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. (viz Příloha č. 1 k RIA) a dále 

                                                            
6 NKÚ, Kontrolní závěr z Kontrolní akce 17/02 Podpora sociálního bydlení jako součást politiky 
sociálního začleňování, viz https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K17002.pdf 
7 Metodika tržního selhání v oblasti bydlení, Sociologický ústav AV v.v.j., 2017 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Vyzkum-a-inovace-pro-regiony/Certifikace-
metodik-MMR/Archiv-projektu-Politika-bydleni-(1)/Omega/Trzni-selhani-v-kontextu-socialniho-bydleni-
jako-st. 
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byly provedeny odhady cílové skupiny Úřadem vlády ČR, odborem (Agenturou) pro sociální začleňování 
(viz Příloha č. 2 k RIA).  

Velikost cílové skupiny se podle Úřadu vlády pohybuje v intervalu 71 520 – 116 670 osob. Odhad 
Sociologického ústavu činí odhad domácností v bytech nedostatečné kvality nebo přelidněných bytech, 
v nouzovém obydlí, přístřeší, v krátkodobých formách bydlení či jsou bez bydlení 105 500. 
Jedná se o množinu všech potenciálních žadatelů, kteří potřebují řešit svou bytovou situaci a jsou zájemci 
o sociální bydlení, přičemž část této cílové skupiny bude potřebovat jiný typ podpory, nežli jsou sociální 
byty, jako je například prevence ztráty bydlení, realitní zprostředkování atd.   

 
Odhad počtu domácností, jejichž situace - po posouzení tržního selhání -  vyžaduje poskytnutí 
sociálního bytu, činí cca 62 000 – 65 000 domácností. 

 
Graf č. 3: Podíl odhadu počtu domácností, jejichž situace – po posouzení tržního selhání – 
vyžaduje poskytnutí sociálního bytu na celkovém počtu hospodařících domácností dle SLDB 2011 
 

 
 
Zdroje: „Definitivní výsledky“ SLDB 2011; Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr zákona 
o sociálním bydlení, Úřad vlády, odbor (Agentura) pro sociální začleňování, červenec 2018. 

 
Rámcová identifikace rizika tržního selhání v oblasti bydlení na úrovni obcí (viz Příloha č. 5) orientačně 
mapuje rizika tržního selhání v oblasti bydlení ve všech obcích ČR za použití veřejně dostupných 
datových zdrojů, a tím i kvantifikuje míru potřebnosti sociálního bydlení v jednotlivých obcích ČR. 
Nejedná se o přesnou identifikaci všech domácností, které by potřebovaly sociální bydlení. Metodika 
umožňuje porovnat, které obce se relativně vůči jiným pravděpodobně budou muset vypořádat s vyšší 
poptávkou po sociálním bydlení.  

Z porovnání vyplývá, že obce s nejvyššími hodnotami rizika tržního selhání v oblasti bydlení se nacházejí 
nejčastěji v krajích Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Větší města také zpravidla patří 
k obcím s vyšší hodnotou tržního selhání v oblasti bydlení. Mezi obce s nejvyšší hodnotou tohoto 
ukazatele pak patří Ostrava, Karviná, Brno, Krnov, Chomutov, Litvínov, Bruntál; naopak téměř 900 obcí 
ČR patří mezi obce s minimálním rizikem tržního selhání. 

 

Odhad rozsahu problému pro osoby bez vymezení: 
 
Cílem programu je zvýšit počet dostupných nájemních bytů v obcích a regionech, kde se nájemní byty 
nestaví. Jelikož se jedná o motivační program, cílem není přímo stavět určitý počet bytů, ale umožnit 

                                                            
 

63 500
1,5 %

4 311 622
98,5 %

průměr odhadu počtu domácností, jejichž situace
– po posouzení tržního selhání –
vyžaduje poskytnutí sociálního bytu

zbylé hospodařící domácnosti celkem
dle SLDB 2011
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obcím, které mají daný problém nedostatku nájemního bydlení pro své občany, přitom nabídka bytů je 
omezená a tedy nedostatečná vzhledem k počtu obyvatel. Rozsah problému je tedy definovaný možností 
podpory, tj. cca 1 mld. na podporu dostupných bytů. 
 
Kombinací bytů sociálních a dostupných dojde k žádoucímu promísení různých sociálních skupin osob. 
Do jisté míry je tím počet sociálních bytů závislý na počtu dostupných bytů. Vznik smíšených domů by 
tedy měl být rozpočtově upřednostňovaný před vznikem pouhých dostupných domů – dostupných bytů.  
 
Odhad připravenosti obcí a dobrovolných svazků obcí čerpat dotace a úvěry na sociální 
a dostupné byty. 
 
V roce 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR provedlo průzkum, 
který byl zaměřen na zjištění počtu osob, které se nacházejí v bytové nouzi a jejich bydlení je nutno řešit 
pomocí pořízení nájemních sociálních bytů. Na základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že počet 
domácností, u kterých je nutno nalézt nové, odpovídající bydlení, je více nežli 65 000, z toho zhruba 50 % 
vyžaduje sociální práci o různé intenzitě. 
 
Obce zároveň odpovídaly na otázku, zda mají dostatek vhodných pozemků pro realizaci nové bytové 
výstavby tohoto typu, případně zda se v obci nacházejí vhodné objekty, které by bylo možno odkoupit 
a využít k tomuto účelu. Pozitivní odpovědi byly především ze strany středních a velkých měst, což 
odpovídá vlastnické struktuře v oblasti držby pozemků nebo vhodných staveb. 
 
Další otázka zněla, zda mají o podporu tohoto typu (Program Výstavba) obce zájem. Na tomto místě je 
nutno zdůraznit, že zájem projevovaly obce bez rozdílu velikosti. V průběhu přípravy probíhala také 
jednání na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj a samotných obcí. Zájem o poměrně vysoký počet 
sociálních bytů byl v sídlech jako např. Ústí nad Labem, Most, Hradec Králové, Slaný, Krupka, Brno, 
Chomutov, Olomouc, Ostrava apod. Tato sídla mají zájem jak o novou výstavbu, tak také o pořízení bytů 
formou koupě. V rámci konzultací  s výše uvedenými městy se jedná o pořízení cca 1 000 sociálních bytů 
v první fázi. Zároveň řada dalších obcí s ministerstvem konzultuje svoje investiční záměry, jedná se velmi 
často o menší sídla s požadavkem na 10 – 12 bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že potenciál 
2 mld. Kč znamená ročně výstavbu maximálně 1300 bytových jednotek (zároveň ověřeno absorpcí 
v rámci IROP SC. 2.1) je nutno konstatovat, že požadovaný objem finančních prostředků odpovídá 
absorpčnímu potenciálu měst a obcí. 
 
Co se týká dostupných bytů, zájem nebyl šetřen dotazníkovou formou, ale během konzultací s dotčenými 
subjekty zájem o financování zvýhodněným úvěrem od SFRB projevily zejména menší obce. Dostupné 
byty ve smíšených domech však mohou být financovány jak z daného úvěru, tak vlastními prostředky 
obcí nebo svazku obcí, případně komerčním úvěrem. Úroková sazba úvěrů na dostupné byty od SFRB 
bude závislá na Základní referenční sazbě EU, bude tedy stanovována jednotně pro všechny obce bez 
ohledu na počet obyvatel, zadlužení apod. Některé bonitní obce však mohou získat komerční úvěry 
s velmi nízkou úrokovou sazbou. Zájem tedy bude záviset na míře výhodnosti pro konkrétní obec, 
prokázání schopnosti splácet, ale zejména na ochotě obce se zadlužovat z tohoto důvodu. I když se 
počítá poměr mezi sociálními a dostupnými byty 20:80, expertním odhadem lze očekávat, že objem 
finančních prostředků v poměru 2:1 je dostatečný. 
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1.2.6. Bodové shrnutí problému 
 

• Přes zlepšování situace v oblasti bydlení v ČR existují znevýhodněné či vyloučené osoby, 
které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím a jejichž špatnou bytovou situaci není schopen 
vyřešit ani trh a - bez významné metodické a finanční státní podpory - ani samostatně obce. 

• Tyto osoby si nemohou, ani při využití všech existujících nástrojů státní sociální a bytové politiky, 
zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově 
nevyloučené bydlení za tržních podmínek, tj. jsou v situaci tržního selhání.  Jejich počet je 
odhadován na 62 000 – 65 000 domácností. 

• Problémy občanů, resp. domácností, které se nacházejí v tržním selhání v oblasti bydlení, se 
vedle velkých měst, koncentrují do oblastí s vyšším počtem sociálně vyloučených lokalit, 
případně přímo do těchto lokalit, čímž dochází k nárůstu segregace těchto skupin 
obyvatelstva. 

• Stávající investiční podpora ze strany státu je poskytována několika samostatnými dotačními 
tituly (případně finančními nástroji) není zaměřena výlučně na domácnosti postižené tržním 
selháním v oblasti bydlení, finanční krytí nákladů na pořízení ani celkové finanční zdroje 
vyčleněné na řešení tohoto problému není dostatečné. 

• Neexistuje legislativní úprava definice sociálního bydlení, jeho standardů a specifické 
nájemní vztahy v sociálních bytech. 

• Nízká dostupnost nájemního bydlení je jedním z faktorů, které snižují atraktivitu života v obcích 
běžné populace, mnohdy chybí infrastruktura nájemního bydlení..  

• Neexistují vhodné nástroje vedoucí k promísení různých sociálních skupin osob v bytovém domě, 
případně v lokalitě tj. chybějící prevence sociálního vyloučení8 

 
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Úloha státu:  
Kompetence Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního orgánu státní správy vymezuje zákon 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších 
předpisů (kompetenční zákon). Tento zákon stanovuje koncepční a legislativní působnost ministerstva 
mimo jiné, ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů 
a nebytových prostorů.  

Ministerstvo na základě kompetenčního zákona poskytuje obcím metodickou pomoc při řešení 
problematiky bydlení znevýhodněných osob a nabízí státní dotace v oblasti bydlení. Základní právní 
rámec pro poskytování dotací je určen zákonem 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem 211/2006 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení ve znění pozdějších předpisů. 
 

Úloha obce:  
Postavení obce jako územního samosprávného celku je založeno v hlavě sedmé Ústavy České republiky 
o územní samosprávě. Právo obce na samosprávu je garantováno v čl. 8 Ústavy. 

Realizace bytové politiky pak spadá do samostatné působnosti obcí. Právní postavení obcí upravuje 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

                                                            
8 Problematikou prevence sociálního vyloučení se zabývají dva základní dlouhodobé koncepční 
dokumenty, které navrhují řadu opatření k řešení tohoto problému, včetně opatření vedoucí ke zvýšení 
dostupnosti nesegregovaného bydlení sociálně potřebných: Strategie sociálního začleňování 2014 - 
2020 a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020 a k ní příslušný Akční plán na 
stejné období.  
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Praze, ve znění pozdějších předpisů. Obec jako základní územní samosprávné společenství občanů 
podle tohoto zákona pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Mezi tyto potřeby 
zákon zařazuje i uspokojování potřeby bydlení. Při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem.  

Současně obec, jako subjekt soukromého práva, realizuje svá vlastnická oprávnění a jako každý vlastník 
postupuje, povinně, co nejhospodárněji. To obci přímo ukládá rovněž řada ustanovení zákona o obcích 
směřujících k zajištění ochrany obecního veřejného majetku a hospodárného nakládání s tímto 
majetkem. 

 

Mezinárodní závazky: 
Mezinárodní závazky státu zahrnují zejména snahu usilovat o to, aby měl každý přístup k bydlení, které 
je dostupné z hlediska ceny a přijatelné z hlediska kvality. Česká republika je vázána plněním celé řady 
mezinárodních dohod v oblasti dodržování lidských práv, integrace znevýhodněných skupin, prevence 
sociálního vyloučení, v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se sníženou schopností pohybu apod.  

Mezinárodní smlouvy jsou v případě splnění podmínek stanovených Ústavou součástí právního řádu 
v hierarchii nadřazené zákonu, avšak nenadřazené ústavnímu pořádku. Obecně lze konstatovat, že 
i mezinárodní smlouvy obsahují spíše deklarace než konkrétní povinnosti a způsob jejich splnění. Státu 
je také od 90. let minulého století v mezinárodních mezivládních dokumentech vztahujících se k bydlení 
určena role „umožňovatele“ (enabler) namísto dřívějšího „poskytovatele“ (provider). 

Z judikatury lze dovodit, že rozsah úpravy lidských práv – tak, jak byla dosažena v platné právní úpravě, 
případně jak je akceptována soudní judikaturou - se i nadále nemění. Pokud jde o vnitrostátní úpravu, 
předpokládá se, že realizace, resp. naplnění Listiny základních práv a svobod, bude realizováno převážně 
dalšími zákony. 

Na zajištění plnění mezinárodních i vnitrostátních závazků z dokumentů přijatých pro oblast bydlení 
v České republice se podílí Ministerstvo pro místní rozvoj jako centrální orgán a obce jako územní 
samosprávné celky. 

 
1.3.1. Přehled české legislativy 

 
Kompetenční předpisy: 
• ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;  
• zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon 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, v platném znění.  

 
Nájem a vlastnictví: 
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 
• zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 

spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 
Sb.; 

• zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným 
domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů; 

• včetně příslušných právních předpisů k jejich provedení. 
 

Daňové předpisy 
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  
• zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí; 
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• zákonné opatření Senátu č.344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikace 
soukromého práva a o změně některých zákonů; 

• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Další související legislativa: 
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správy a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 

o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; 
• nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České 
republiky.  

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
• zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a následující zákony o státním 

rozpočtu; 
• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů; 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.;  
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 
• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů; 
• nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 

a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze; 
• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb;  
• zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;  
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; 
• obecné nařízení na ochranu osobních údajů; 
• další ratifikované mezinárodní úmluvy. 

 
Související legislativa v sociální oblasti: 
• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

1.3.2. Stávající nástroje investiční podpory sociálního a nájemního bydlení 
 
Investiční podpora nájemního bydlení je od roku 2003 zaměřená výhradně na nájemní byty určené pro 
sociálně definované cílové skupiny. Jedná se zejména o osoby s nízkými příjmy, osoby se zdravotními 
handicapy, seniory, případně osoby s dalšími sociálními handicapy, např. sociálně vyloučené osoby, 
osoby opouštějící institucionální zařízení (dětský domov, dům na půl cesty, azylový dům, vězení, ústav 
sociální péče apod.).  

Podpora poskytovaná MMR ve formě přímých nevratných investičních dotací: 

•  Program Podpora bydlení  

o podprogram „Podporované byty“ – dotační titul Pečovatelské byty, Komunitní domy 
seniorů, Vstupní byty; 
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o podprogram „Bytové domy bez bariér“ – dotace na výstavbu výtahu a bezbariérového 
přístupu do bytového domu, 

• Integrovaný regionální operační program (IROP), Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi, opatření Sociální bydlení - dotace na výstavbu či pořízení 
sociálních bytů; 

 

Podpora poskytovaná SFRB ve formě nízkoúročených úvěrů: 

• nařízení vlády č. 284/2011 Sb., podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České 
republiky. 

Dotace z kapitoly MMR jsou poskytovány na vznik bytového fondu určeného pro specifické skupiny 
obyvatelstva (senioři, zdravotně a tělesně postižené osoby, osoby vyloučené nebo ty, kterým vyloučení 
hrozí) s nízkými příjmy nebo na zkvalitnění bytového fondu s cílem usnadnit starším osobám nebo 
osobám s handicapem přístup do stávajícího bydlení. V prvém případě se jedná jednoznačně o podporu 
vzniku sociálních bytů, ve druhém případě pak o podporu osob, které by jinak musely být s největší 
pravděpodobností klienty sociálního bydlení. 

Zvýhodněné úvěry poskytuje SFRB na vznik sociálních bytů pro seniory, případně pro mladé lidi do 30 
let, a/zároveň pro příjmově vymezené osoby. SFRB dále také přispívá portfoliem svých finančních 
nástrojů jednak ke zkvalitňování bytového fondu, případně k podpoře revitalizačních aktivit v sídlištích 
s více jak 120 byty v bytových domech s cílem začlenění těchto, někdy i sociálně vyloučených lokalit, 
do funkčního městského organismu. 

 

Tab. č. 7 Počty podpořených bytů a výše finančních prostředků ze SFRB v letech 2015 – 2017 
 

Dotační 
titul Objem uvolněných finančních prostředků v tis. Kč Počet zahájených (podpořených) bytů 

2015 2016 2017 Celkem 2015 2016 2017 Celkem 
Výstavba 
NB 79 359 113 607 57 554 250 520 83 136 75 294 
 

 

Tab. č. 8 Počty podpořených bytů a výše finančních prostředků z MMR v letech 2015 - 2017 
 

 
 
Následující tabulka obsahuje přehled podpor MMR a SFRB s užším zaměřením na podporu vzniku 
sociálních bytů v bytových domech.  

  Objem požadavků v tis. Kč Poskytnuté  finanční prostředky v 
tis. Kč 

Počet podpořených 
bytů  

Dotační titul  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1. 
Pečovatelský 
byt  

241 400 198 750 273 161 123 501 89 400 126 903 206 149 213 

2. Vstupní byt 159 907 71 130 37 700 115 681 43 350 15 500 200 79 28 
3. Komunitní 
dům seniorů 398 444 363 996 488 072 161 700 198 830 77 400 256 334 129 

 Celkem 799 751 633 876 798 933 400 882 331 580 219 803 662 562 370 
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Tab. č. 9 Přehled programů podpory sociálního bydlení 

 

Název Programu Příjemce Cíl podpory Stručný popis Veřejná podpora 

Pečovatelský byt 
(PČB) 

Právnická osoba 
(včetně obcí). 

Vznik sociálních nájemních bytů pro 
osoby z cílové skupiny, aby došlo 
k získání nebo prodloužení jejich 
soběstačnosti a nezávislosti, a současně 
umožnění efektivního poskytování 
terénních služeb sociální péče. 

Dotace je určena na vznik nájemních bytů pro osob starší 65 
let, s nízkými příjmy, závislé na pomoci jiné fyzické osoby.  
Podmínky platí po dobu 20 let. Nájemné nesmí přesáhnout 
stanovený limit, specifické nájemní podmínky (nájem na 2 
roky, zakázán podnájem, omezen přechod nájmu). Celý objekt 
včetně bytů musí splňovat podmínky pro bezbariérové užívání. 

Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“ 
v souladu s Nařízením Komise EU č. 360/2012 o použití čl. 
107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu. 

Vstupní byt (VB) Právnická osoba vyjma 
obce, NNO a církevní 
organizace (zamezení 
překryvu s IROP). 

Vznik sociálních bytů pro osoby z cílové 
skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup 
k nájemnímu bydlení 

Dotace je určena na vznik nájemních bytů pro osoby s nízkými 
příjmy a dalším sociálním handicapem. Podmínky platí po 
dobu 20 let. Nájemné nesmí přesáhnout stanovený limit, 
specifické nájemní podmínky (nájem na 2 roky, zakázán 
podnájem, omezen přechod nájmu). 

Výše dotace je omezena v souladu s pravidly poskytování 
podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie (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.) 

Komunitní dům 
seniorů (KoDuS) 

Právnická osoba 
(včetně obcí). 
 
 
 
 

Vznik nájemních bytů v Komunitních 
domech seniorů pro osoby z cílové 
skupiny, aby došlo k uchování a 
prodloužení jejich soběstačnosti 
a nezávislosti, za předpokladu 
komunitního způsob života na principu 
sousedské výpomoci.  

Dotace je určena na vznik nájemních bytů v Komunitních 
domech seniorů pro osoby starší 60 let s nízkými příjmy. 
Podmínky platí po dobu 20 let. Nájemné (včetně nájemného 
za sdílené prostory) nesmí přesáhnout stanovený limit, 
specifické nájemní podmínky (nájem na 2 roky, zakázán 
podnájem, omezen přechod nájmu). Celý objekt včetně bytů 
musí splňovat podmínky pro bezbariérové užívání. 

Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“ 
v souladu s Nařízením Komise EU č. 360/2012 o použití čl. 
107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu. 

Integrovaný  
regionální operační 
program (IROP), SC 
2.1 Sociální bydlení  

Obce, NNO, církve, 
církevní organizace. 

Vznik sociálních bytů, které umožní 
sociálně vyloučeným osobám a osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, vstup 
do nájemního bydlení v ČR.  
 

Dotace je určena na vznik sociálních bytů a pořízení 
nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním 
vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých 
životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné 
plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. 
Podmínky platí po dobu 20 let. Nájemné nesmí přesáhnout 
stanovený limit, specifické nájemní podmínky (nájem na 2 roky, 
zakázán podnájem, omezen přechod nájmu). Způsob 
financování: ex – post z ERDF. 

Podpora se řídí dvěma režimy: 
1) podpora v režimu „SGEI - de minimis“ v souladu s 
Nařízením Komise EU č. 360/2012 o použití čl. 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského 
zájmu. 
2) podpora v režimu podle Rozhodnutí 2012/21/EU 
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu 
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním SGEI. 

Program výstavby 
dle NV č. 284/2011 
Sb. 

Obce, právnické a 
fyzické osoby 

Vznik nájemních bytů určených pro 
vymezenou skupinu obyvatel. 
 

Zvýhodněný úvěr je určen na vznik nájemních bytů určených 
osobám starším 65 let, zletilým osobám do 30 let, osobám se 
zdravotním postižením, nebo s nízkými příjmy a osobám, jejichž 
obydlí zničila živelní pohroma. Podmínky platí po dobu splácení 
úvěru, minimálně 10 let. Nájemné není limitováno, specifické 
nájemní podmínky (nájem na dobu určitou, zakázán podnájem, 
omezen přechod nájmu). 

Výše úvěru je omezena v souladu s pravidly poskytování 
podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie (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.) 
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V období od roku 1998 vzniklo za přispění dotací z rozpočtu MMR resp. SFRB přes 22 tisíc bytů 
určených (podmínkami státu vtělenými do programů, resp. nařízení vlády) pro sociální bydlení 
vybraných skupin sociálně slabých či ohrožených občanů. Až do roku 2010 vč. to byly prostředky určené 
výhradně obcím. Od roku 2011 vč. byl okruh příjemců státní pomoci při výstavbě či pořízení takových 
bytů rozšířen i na další subjekty. Jedná se o právnické osoby, fyzické osoby podnikající a neziskové 
organizace.  
 

Tab. č. 10 Celkový přehled sociálních bytů dotovaných z prostředků MMR a SFRB  

 
Zdroj: MMR.  

 
Zdroj: SFRB.  
 

 
 
 

 

Program Rok získání 
podpory

1998 BJ 1 547
1999 BJ 1 548
2000 BJ 54
2001 BJ 1 461
2002 BJ 289

1998–2002 celkem 4 899
2003–2007 BJ 2 432

2003–2007 celkem 2 432

CHB 447
BPC 36
VB 4

2003 celkem 487
CHB 787
VB 26

CHB 523
BPC 8
VB 9

CHB 764
BPC 25
VB 3

CHB 91
BPC 13
VB 3

2004–2007 celkem 2 252
PČB 84
VB 131

PČB 86
VB 130

PČB 149
VB 134

PČB 124
VB 104

PČB 280
VB 179

PČB 215
VB 132

PČB 223
VB 207

PČB 192
VB 190

KDS 322
PČB 149
VB 79

KDS 334
PČB 213
VB 28

KDS 129
2008–2017 celkem 3 814

Za roky 1998–2017 MMR celkem 13 884
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Titul Rok získání 
podpory

2003 BJ 1 241

2004 BJ 2 264

2005 BJ 1 517

2006 BJ 1 905

2007 BJ 1 295

2003–2007 celkem 8 222

2009–2010 BJ 203

2009–2010 celkem 203

2011–2017 BJ 198

2011–2017 celkem 198

8 623

Sociální byty, na které byla poskytnuta podpora 
z prostředků SFRB  

Za roky 2003–2017 SFRB       celkem

Typ / počet  BJ

NV 
146/2003 

Sb.

nájemní byty pro 
osoby s nízkými 

příjmy

NV 
333/2009 

Sb.

nájemní byty pro 
osoby s nízkými 
příjmy (sociální 

byty)

NV 
284/2011 

Sb.

nájemní byty pro 
osoby z cílové 

skupiny (sociální 
byty)

Legenda:
BJ bytová jednotka 
CHB  chráněný byt 
BPC  byt na půl cesty 
VB  vstupní byt 
PČB  pečovatelský byt 
KDS Komunitní dům seniorů 

* Za rok 2017 se jedná o předběžná data, 
poněvadž u PČB a VB nejsou ještě 
proplaceny všechny dotace a KDS zatím 
nemá vydána všechna rozhodnutí.
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1.3.3. Předpisy Evropské unie 
 

Pronájem bytů, včetně bytů sociálních, je podle Evropské komise „ekonomickou činností“, proto se musí 
při podpoře subjektů pronajímajících byty postupovat jako při podpoře podnikání. 

Sociální bydlení neupravuje jednotná legislativa EU, stejně není definovaná jednotná klasifikace 
sociálního bydlení platná pro všechny členské státy EU. Označení sociálního bydlení v jednotlivých 
zemích také není jednotné, bývá pojmenované jako bydlení s nízkým nájemným (Francie), limitované 
neziskové bydlení (Rakousko), veřejné bydlení (Dánsko), podporované bydlení (Německo) nebo 
chráněné bydlení (Španělsko).  

Funkčně nastavená státní bytová politika v oblasti sociálního bydlení musí splňovat dva základní 
požadavky. Požadavek na účinnost a efektivitu. Státní bytovou politiku lze považovat za efektivní 
v případě, pokud její nástroje pomáhají příjmově slabším domácnostem více než domácnostem příjmově 
silnějším, přičemž žádná ze sociálně a příjmově slabších domácností není z pomoci vyloučena.  
Požadavek efektivity bytové politiky a jejích nástrojů se považuje za splněnou, pokud nevytváří 
nerovnovážný stav na trhu s bydlením (např. růst cen nemovitostí a nájemného) a je využívána v takovém 
případě, kdy stanovený cíl bytové politiky nelze zajistit levnější, s přihlédnutím na veřejné finance, např. 
alternativní nastavení nástrojů bytové politiky a intervence státu (např. příspěvek na bydlení). 

Sociální bydlení v rámci zemí EU je v největší míře poskytované domácnostem, které nejsou schopny 
samostatně získat bydlení na trhu, např. z důvodu příjmu, diskriminace nebo tyto domácnosti nejsou 
zajímavé pro bankovní domy, což je vylučuje z možnosti pořídit si soukromé vlastnické bydlení (např. 
hypoteční úvěr). 

 

1.3.3.1. Veřejná podpora nájemního bydlení  
 
Naplňování bytové politiky státu se někdy neobejde bez podpory státu, resp. poskytnutí finančních 
prostředků státem, potom mluvíme o veřejné podpoře. Základní pravidla pro veřejnou podporu jsou 
obsažena v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Smlouva“). První odstavec článku 
107 stanoví, že „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které 
narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá 
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, 
nestanoví-li Smlouva jinak.“ Pravidla veřejné podpory se týkají opatření, při kterých dojde k přesunu 
státních prostředků (může se jednat o prostředky národní, regionální, obecní, prostředky veřejných bank, 
nadací atd.). Přesun finančních prostředků představující poskytnutí veřejné podpory může mít různé 
formy - dotace, slevy na dani, záruky za úvěr, odpuštění penále apod. 

Aplikace pravidel upravujících veřejnou podporu není nutná, pokud samo opatření veřejnou podporu 
nezakládá. O veřejnou podporu se nejedná v případě, kdy nejsou kumulativně splněny znaky veřejné 
podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy. 

Článek 107 Smlouvy obsahuje obecný zákaz veřejné podpory ovlivňující obchod mezi členskými státy 
EU, ale současně vymezuje ty druhy veřejné podpory, které jsou automaticky považovány za slučitelné 
s vnitřním trhem a ty druhy veřejné podpory, které mohou být považovány za slučitelné s vnitřním trhem. 
Podpory, které mohou být považovány za slučitelné s vnitřním trhem podle uvedených výjimek, musí být 
ovšem předem oznámeny (notifikovány) Evropské komisi (dále jen Komise). Komise může přijmout 
nařízení týkající se kategorií státních podpor, u kterých Rada podle článku 109 Smlouvy dala možnost 
vyjmout je z oznamovací povinnosti. Poskytnutí veřejné podpory je tedy možné jen tehdy, pokud režim 
podpory notifikujeme nebo najdeme podle výše uvedeného výjimku (právní titul) k jejímu legálnímu 
poskytnutí. 

Podle článku 108 Smlouvy jsou členské státy Komisi povinny předem notifikovat plánovanou veřejnou 
podporu a změny existující podpory a navrhovaná opatření mohou realizovat teprve poté, co Komise 
přijme k danému případu příslušné rozhodnutí. Veřejná podpora realizovaná předtím, než Komise vydá 
své rozhodnutí, je protiprávní (nezákonná podpora). Notifikace je oznámení záměru poskytnout novou 
podporu a změny existující podpory Komisi. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory 
na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Veřejnou 
podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí. Veřejná podpora realizovaná 
předtím, než Komise vydá své rozhodnutí, je protiprávní (nezákonná podpora). Zákaz udělování podpory 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

22 

bez předchozího schválení Komise je absolutní a kategorický, a jako takový představuje normu s přímou 
účinností.  

 

1.3.3.2. Veřejná podpora sociálního bydlení 
Pro financování sociálního bydlení lze použít následující výjimky ze zákazu veřejné podpory: poskytování 
podpory podle nařízení o blokových výjimkách, poskytování podpory malého rozsahu (de minimis) 
a poskytování kompenzace v rámci závazků služby obecného hospodářského zájmu (dále jen SOHZ). 

 
Podrobný rozklad k použití pravidel platných pro veřejnou podporu je uveden v Příloze č. 3 k RIA - 
Podpora sociálního bydlení v České republice z pohledu pravidel platných pro veřejnou podporu, 
30. 11. 2018. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že sociální bydlení představuje SOHZ, přičemž lze minimálně v obecné rovině 
v ČR usuzovat na existenci tržního selhání, jeví se jako nejvhodnější řešení využití výjimky podle 
pravidel pro poskytování kompenzace za plnění závazků služby obecného hospodářského zájmu 
dle Rozhodnutí SOHZ, které účinně kombinují rychlost provedení opatření (není nezbytné oznámení 
Komisi), tak vysokou míru podpory, která může pokrýt čistou provozní ztrátu, potřebnou investici 
a přiměřený zisk. Alternativou může být využití Nařízení de minimis SOHZ, a to zvláště pro menší 
projekty. 

Ke stanovení pravidel pro vyrovnávací platbu - popisu kompenzačního mechanismu a parametrů 
pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby a opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli 
nadměrné vyrovnávací platby považujeme za vhodnější použít metodu přiřazování nákladů, analogicky 
jak je nyní používána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 2.1 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, Kolové výzvy č. 79 Sociální bydlení pro 
sociálně vyloučené lokality II., resp. č. 80 Sociální bydlení II., vyhlášené dne 8. 3. 2018. Současně lze 
doporučit použít v maximální možné míře postupy, které používá Integrovaný regionální operační 
program ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. 

 
Závěr: 
Veřejná podpora může být poskytnuta na pořízení sociálního domu, resp. jednotlivého sociálního 
bytu, resp. sociálních bytů ve smíšeném domě, a to formou dotace v režimu 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. 

 

1.3.3.3. Veřejná podpora dostupného bydlení 
 

V případě pořízení dostupných nájemních bytů lze aplikovat čl. 56 – Investiční podpora na místní 
infrastrukturu, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER), ve znění 
Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, a to za předpokladu, že jsou splněny 
všechny podmínky týkající se provozovatelů a uživatelů této infrastruktury a že nedochází k překročení 
prahových hodnot.  

V takovém případě nesmí výše podpory přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním 
ziskem z investice. Článek 56 odst. 7 GBER uvádí, že výjimku dle tohoto článku nelze aplikovat 
na vyhrazenou infrastrukturu. Zda je infrastruktura vyhrazená, se však dle neformální komunikace 
s Komisí posuzuje na úrovni uživatele. Pokud by tedy byl pronájem bytů k dispozici uživatelům, kteří o něj 
projeví zájem, za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek, a „cena účtovaná 
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za užívání infrastruktury bude odpovídat ceně tržní“, nemělo by se podle názoru Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže jednat o vyhrazenou infrastrukturu, na kterou by nebylo možno výjimku dle čl. 56 
GBER aplikovat. 

Pravidla režimu podpory musí poskytovatel nastavit tak, aby účinně zajišťovala dodržování veškerých 
relevantních podmínek GBER. Pokud jde o režim, tato pravidla bývají typicky součástí programové 
dokumentace (či obdobných typů dokumentů, které upravují realizaci programu, s různou úrovní právní 
závaznosti, vč. soft law – pokyny pro žadatele apod.), podle povahy režimu mohou být obsažena také 
přímo v zákoně a/nebo prováděcích předpisech.  

V praxi byly identifikovány tři způsoby, jak pravidla opatření podpory koncipovat, aby bylo řádné dodržení 
podmínek GBER rámcově zajištěno:  

„Překlopení“ všech relevantních podmínek GBER do pravidel opatření podpory nebo obecný odkaz 
na GBER nebo kombinace obou způsobů. 

Ověření splnění obecných podmínek GBER a zvláštních podmínek stanovených v čl. 56 GBER – 
Investiční podpora na místní infrastrukturu je uvedeno v Příloze č. 4 k RIA - Kontrolní dokument ke splnění 
podmínek čl. 56 GBER režimem podpory dostupného bydlení podle Návrhu nařízení vlády o použití 
peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a 
sociálních, smíšených a dostupných domů - Obecné nařízení o blokových výjimkách (nařízení č. 
651/2014) – pracovní dokument - Podpora na místní infrastrukturu, a to s využitím dokumentu EU 
publikovaného na stránkách ÚOHS k čl. 56 GBER. 

 

Kromě výše uvedeného lze také použít Nařízení de minimis, a to zejména v případě menších projektů. 
Jedná se o relativně jednoduchý a rychlý nástroj, přesto nelze jeho využití pro financování dostupného 
bydlení plně doporučit s ohledem na omezení povoleným rozsahem podpory na 200 tis. EUR poskytnutou 
jednomu podniku za období 3 účetních let (v součtu s podporami de minimis podle jiných nařízení). Tato 
částka může být nedostatečná, zejména v případě větších projektů sociálního bydlení, které by 
zahrnovalo investiční podporu na více sociálních bytů. 

Využití podpory malého rozsahu také komplikuje skutečnost, že se již tak omezená podpora sčítá 
za jeden podnik, což by mohlo vést k diskvalifikaci řady potenciálních zájemců o poskytování sociálního 
bydlení, např. poskytovatelů sociálních služeb, kteří již zpravidla mají vyčerpaný limit podpory malého 
rozsahu od jiných poskytovatelů (kumulace jednotlivých podpor s podporou malého rozsahu 
poskytovanou na základě jiných nařízení a povinnost sčítání podpory malého rozsahu v rámci jednoho 
podniku, tj. skupiny podniků propojených prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny 
hlasovacích práv podniku jiným podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik). 

Dle čl. 5 bod 2 Nařízení de minimis nelze kumulovat podporu de minimis se státní podporou na tytéž 
způsobilé náklady nebo se státní podporou na tatáž opatření rizikového financování, pokud by taková 
kumulace vedla k překročení nejvyšší příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické 
okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise.  

Aplikace pravidel podpory malého rozsahu je spojeno také s plněním povinností pro poskytovatele této 
podpory vymezených ve vnitrostátní právní úpravě, konkrétně v zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném 
znění. Poskytovatel podpory malého rozsahu je povinen informovat příjemce písemně o výši podpory, 
uvést v právním aktu poskytnutí odkaz na příslušné nařízení podpory malého rozsahu, na základě kterého 
je daná podpora poskytnuta, včetně informace o jeho vyhlášení v Úředním věstníku. Poskytovatel 
podpory malého rozsahu je dále povinen zaznamenat údaj o poskytnuté podpoře do Centrálního registru 
podpor malého rozsahu, a to v zákonem stanovené lhůtě 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory. 

 
Závěr: 
 
Veřejná podpora může být poskytnuta na pořízení dostupného domu, resp. dostupných bytů ve 
smíšeném domě, a to formou zvýhodněného úvěru v režimu 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 
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• Článku 56 - Investiční podpora na místní infrastrukturu, 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, 

 

1.3.3.4. Obecné přístupy k řešení sociálního bydlení v zahraničí  
 
Prostřednictvím politiky bydlení patří v zemích EU mezi nejčastěji aplikované nástroje podpory sociálního 
bydlení podpora nabídky (podpora na cihlu) a poptávky (podpora na hlavu).  Podporu nabídky sociálního 
bydlení tvoří zejména podpora výstavby bytových jednotek (včetně přestavby nebytového prostoru) nebo 
odkup bytů do vlastnictví měst a obcí.  Prostřednictvím nich lze aplikovat regulované nájemné na 
nákladové úrovni, které umožní zpřístupnění ohroženým skupinám obyvatel měst a obcí. Přímé finanční 
dotace ze strany státu určené na výstavby sociálních bytů vytvářejí "předpoklad" k doplnění stávajícího, 
případně vzniku nového bytového fondu v regionech, kde je o uvedenou formu bydlení poptávka.   

Podpora poptávky představuje systém podpory prostřednictvím příspěvku na bydlení, resp. na nájemné.  
Příspěvek na bydlení stojí na pomezí sociální a bytové politiky.  Stále častěji se však v zemích EU stává 
nástrojem výhradně bytové politiky.  Je součástí státních vládních politik odpovědných za bytovou a ne 
sociální politiku v zemi (např. Francie, Velká Británie). Příspěvek na bydlení je příjmově testovanou 
dávkou, jejímž cílem je zvýšit finanční dostupnost bydlení prostřednictvím zvýšení příjmu domácnosti.  
Příspěvek není primárně poskytován domácnostem žijícím v sociálním bydlení, ale také domácnostem, 
které žijí v bytech v rámci soukromého nájemního sektoru. Základním principem příspěvku na bydlení je 
poskytnout příspěvek pokrývající rozdíl mezi skutečným zatížením domácnosti výdaji za bydlení 
a normativní určenými maximálními výdaji domácnosti na bydlení. Reálné výdaje domácnosti na bydlení 
započítány do výše příspěvku podléhají jistým normativem, jako např. velikost bytu, výše nájemného 
za bydlení odpovídá výšce nájemného v průměrně atraktivní lokalitě ve městě a jiné. Příspěvek je 
zpravidla financován ze státních rozpočtů a v některých případech spolufinancován z rozpočtů měst 
a obcí. Tím se zajistí dostupnost bydlení pro domácnosti, které většinou žádají o přidělení sociálního 
bydlení obcí.  Pomocí vyplácení příspěvku na bydlení obcí je možné rozšířit dostupnost bydlení, které je 
ve vlastnictví soukromých pronajímatelů, a které by jinak za tržní nájemné nebylo dostupným pro vybrané 
skupiny domácností. Uvedený model lze aplikovat i v případě plánované výstavby nájemních bytů 
soukromými společnostmi. Další možností obcí je dlouhodobě pronajmout již existující bytové jednotky 
od soukromých vlastníků (soukromé vlastnické bydlení) a ty po dohodě s vlastníkem poskytnout 
žadatelům ve formě podnájmu. Motivaci soukromých vlastníků pronajímat bytový fond za co možná 
nejnižší cenu, tedy za cenu nižší než tržní výška nájmu, má zvýšit systém garancí a záruk ze strany obce.  
Mezi základní a nejčastěji využívané patří garance dlouholetého nájmu, ochrana před neplacením a 
vzniku dluhu za služby spojené s užíváním bytu, záruka rekonstrukce bytu a jiné.  Mezi hlavní výhody 
podpory poptávky patří relativně nízké náklady vynaložené ze strany státu, případně obce. Výběr lokality 
a bydlení není tak výrazně omezen na rozdíl od administrativního přidělování bydlení (podpora sociálního 
mixu).  Flexibilita v regulaci výšky příspěvku v závislosti na reálné situace na trhu s bydlením a příjmem 
domácností.  V neposlední řadě příspěvek na bydlení výrazně zvyšuje mobilitu domácností, např. pro 
účely trhu práce.  Pro účely sociálního bydlení je možné za jistých okolností využít nabídky soukromých 
pronajímatelů nájemních bytů ve vlastnictví developerů.  Uvedený způsob zajištění sociálního bydlení je 
aplikován, např. v Belgii, Velké Británii, Německu, Francii a jiné.  V tomto případě mohou obce poskytnout 
nepřímé výhody, resp. dotace soukromému vlastníkovi, čímž se vytvoří prostor pro vyjednávání o výši 
budoucího nájmu pro domácnosti.  Takto zabezpečené sociální bydlení je vysoce efektivní z pohledu 
distribuce bydlení mezi vybrané cílové skupiny obyvatelstva, minimalizuje riziko vzniku, resp. rozšiřování 
sociálně vyloučených lokalit, přičemž je úsporný i z pohledu daňových poplatníků.  Nosným pilířem je 
široká spolupráce obce, NGO organizací správcovských organizací, soukromých pronajímatelů a mnoha 
jiných aktérů, jejichž cílem je trvale zpřístupnit bydlení pro nejohroženější skupiny obyvatelstva.  Obce / 
NGO si za určitých podmínek pronajímají volné dostupné byty v segmentu nájemních bytů, které 
za zvýhodněných podmínek (snížené nájemné pod úroveň tržního nájemného) pronajímají koncovým 
domácnostem. Obec / NGO se stává nájemníkům bytu / nemovitosti a klient / domácnost podnájemníkem.  
Rozdíl mezi výškou tržního a sociálního nájemného je kompenzován z rozpočtu obce nebo 
prostřednictvím státních dotací.  K tomu, aby uvedený model funkčně zabezpečoval sociální bydlení 
transformací ze soukromého bytového sektoru, je nezbytný zájem ze strany soukromých vlastníků bytů.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

25 

 

 

Polsko 
V Polsku je problematika sociálního bydlení řešena na základě zákona o podpoře pořízení nájemních 
bytů, chráněného bydlení, nocležen, ubytoven a ohříváren, který byl přijat v roce 2006. Jeho novelizace 
proběhla v březnu 2018 (Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 
pomieszczeń). Novela zákona je součástí Národního plánu bydlení přijatého vládou v září 2016. Program 
se zaměřuje na podporu bydlení určenou lidem s nízkými a průměrnými příjmy, které dosud nemohly najít 
byt s dostupným nájemným. 

 

Slovensko 
Na Slovensku je sociální bydlení ukotveno v zákoně č. 249/2017 Z. z., o dotacích na rozvoj bydlení 
a o sociálním bydlení. Stejně jako v Polsku jsou hlavními aktéry obce a povinnost využívat tyto finanční 
prostředky pro řešení sociálního bydlení není založena. Základní rozdíly jsou především v tom, že 
zatímco polské právní předpisy definují minimální plochy, slovenské právní předpisy definují maximální 
plochy. Financování v Polsku se odvíjí od typu příjemce a od typu sociálního objektu, na Slovensku jsou 
stanoveny plošné normativy. 

 

Finsko 
Finský sociální bytový fond pochází převážně ze 70. let, z 15 % jej tvoří sociální bydlení. Provozovateli 
sociálního bydlení jsou obce, obcemi vlastněné organizace a pověřené neziskové organizace. Klíčovým 
aktérem politiky sociálního bydlení je ve Finsku Ministerstvo životního prostředí, které má na starosti 
legislativu, strategické plánování politik bydlení a také koordinuje vládní program ke snížení 
dlouhodobého bezdomovectví. Kromě toho ministerstvo dohlíží na vládní Centrum financování a rozvoje 
bydlení (ARA), které realizuje státní politiky bydlení, má na starosti státem dotovaný bytový fond, 
poskytuje informace o trhu s bydlením, podporuje rozvojové projekty a výzkum a vydává oprávnění pro 
neziskové a další organizace k provozování či výstavbě sociálního bydlení. 

Dalším důležitým aktérem sociálního bydlení ve Finsku jsou obce, které samostatně rozhodují o způsobu 
využití pozemků a o územním plánování, vybírají, které projekty budou podpořeny a jsou také samy 
provozovateli sociálního bydlení. 

Nájemníci sociálních bytů jsou vybíráni na základě míry bytové nouze. Přednost mají lidé bez domova, 
lidé v akutní bytové nouzi a lidé s nejnižšími příjmy. Pokud lidé splní vstupní podmínky do systému 
sociálního bydlení, platí regulované nájemné. 

Finské politiky bydlení přinášejí své ovoce – míra bezdomovectví ve Finsku se významně snižuje (nejvíce 
v Evropě), mezi lety 2008–2016 poklesla o 35 %. Klesá i míra dlouhodobého bezdomovectví, tedy situace, 
kdy je osoba na ulici déle než jeden rok či opakovaně bez domova během posledních tří let, případně se 
jedná o osobu bez domova se závažnými sociálními a zdravotními problémy. Bydlení se daří dlouhodobě 
udržet 82 % klientů. 

 

Skotsko 
Skotský přístup k poskytování sociálního bydlení se liší od zbytku Velké Británie. Vychází z premisy, že 
bydlení je právo. Jde o zásadní posun oproti dříve prosazovanému modelu, který byl založen 
na prioritizaci osob s potenciálním nárokem na sociální bydlení. Žádost o sociální bydlení přijímá 
a vyhodnocuje obec, která poté kontaktuje vhodného poskytovatele sociálního bydlení. Pokud není 
vhodný byt k dispozici, je obec povinna poskytnout žadateli přechodné ubytování. Zákon také upravuje 
standardy bydlení (nejen sociálního), práva a povinnosti nájemníků i poskytovatelů bydlení. 

Hlavními aktéry sociálního bydlení ve Skotsku jsou obce, které přijímají a vyhodnocují žádosti a poskytují 
sociální bydlení, dále soukromí vlastníci a provozovatelé sociálních bytů, kteří se často sdružují do 
družstev či asociací a v neposlední řadě také tzv. „Scottish Housing Regulator“, což je nezávislý úřad 
dohlížející na naplňování a dodržování standardů v bydlení. 
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Poskytování bydlení na základě potřeby, nikoli míry zavinění, se ve Skotsku vyplácí – počet lidí 
bez domova či ohrožených bezdomovectvím za dobu existence legislativy o sociálním bydlení poklesl 
o desetinu. Díky důsledné kontrole dodržování standardů bydlení se také snížil počet osob, které se 
na úřady obrátili kvůli problémům s bydlením – a to asi o 11 %. 

Německo 
Téma sociálního bydlení se v německé legislativě objevuje už od 50. let. Základem pro podporu politiky 
sociálního bydlení se staly dva bytové zákony z roku 1950 a 1956, které zpřístupnily veřejné prostředky 
na výstavbu nájemních bytů každému, kdo chtěl investovat. Výstavba sociálního bydlení se již tehdy 
výslovně stala jedním z pilířů západoněmecké bytové politiky. 

Druhý bytový zákon výslovně obsahoval ideu zajištění bydlení „pro široké spektrum obyvatel“. V důsledku 
toho, že tato myšlenka byla součástí široce uplatňovaného systému financování, existovala v Německu 
ve srovnání s jinými evropskými státy, jako je třeba Francie nebo Velká Británie, nižší úroveň segregace. 

V souvislosti s bytovou nouzí je vhodné zmínit také fakt, že na základě německé legislativy je povinností 
obce postarat se o ubytování sociálně nejslabších; v rámci této legislativy jsou poskytovány také dotace 
na příslušné programy. V některých spolkových zemích je tak přespávání na ulici vnímáno jako porušení 
tohoto zákona a policie je povinna nabídnout lidem bez domova ubytování. 

Vynutitelné právo na dočasné ubytování pro osoby bez přístřeší mělo pozitivní dopad na to, že obce 
začaly dávat přednost prevenci bezdomovectví. Nicméně samo o sobě není považováno za klíčový 
nástroj k řešení problému bezdomovectví. 

V Německu jsou velmi dobře zavedené přístupy vedoucí k bydlení („housing led“). To znamená, že cílem 
politik i práce s lidmi v bytové nouzi je bydlení (jeho zpřístupnění nebo udržení). Existuje zde silný důraz 
na prevenci bezdomovectví a brzkou „normalizaci“ životních podmínek lidí bez domova, což přináší dobré 
výsledky. 

Častou příčinou bezdomovectví v Německu jsou finanční problémy (na rozdíl třeba od Nizozemí). 
V Německu se proto úsilí soustředilo na prevenci bezdomovectví způsobené nedoplatky na nájemném. 
Dle dostupných dat je tato politika velice efektivní. Zejména ve snižování bezdomovectví rodin je 
Německo (vedle Finska) velmi úspěšné. 

V Německu byla převážná část obecního a dalšího veřejného bydlení ve velkém (cca 600 000 bytových 
jednotek) prodána mezinárodním (ziskovým) investorům. Malá velikost sociálního nájemního sektoru 
v Německu a rutinní vylučování osob, které byly v největší bytové nouzi, podnítilo od 80. let zakládání 
„sociálních nájemních agentur“, které si najímají nemovitosti ze soukromého nájemního sektoru 
a pronajímají je potřebným domácnostem. Důležité je, že toto bydlení umožňuje užívání normální nájemní 
smlouvy. Tyto vývojové trendy se však objevují v menší míře a od devadesátých let 20. století došlo k 
jejich zpomalení. Vhodné je v tomto kontextu zmínit, že Německo má velký trh se soukromým nájemním 
bydlením (54 % z celkového bytového fondu), a proto je model sociálních agentur v tomto prostředí tak 
dobře realizovatelný. 

 

Rakousko 
Systém financování sociálního bydlení v Rakousku kombinuje dlouhodobé veřejné půjčky za příznivých 
podmínek a granty definované na úrovni spolkových zemí s komerčními úvěry získanými prostřednictvím 
dluhopisů HCC (Human Capital Contract, tedy investice kdy nevniká pevně stanovená dluh, ale závazek 
vyplácet investorovi podíl ze zisku)a konečně také s vlastním kapitálem developera nebo nájemníka. 
Systém financování je u sociálního bydlení v Rakousku velmi strukturovaný, 

Dotace a veřejné půjčky poskytují spolkové země prostřednictvím programů podpory bydlení, v rámci 
kterých je definován typ bydlení a poskytovatelé, kteří mají přístup k financování, stejně jako limity výše 
nájmu a hranice příjmu (budoucích) obyvatel 

Z celkového počtu sociálních bytů je 60 % vlastněno obcemi a veřejnými podniky. Obce však v posledním 
desetiletí od nové výstavby ustupují. 

Hlavním aktérem je v současné době sektor s omezeným ziskem, který zahrnuje družstva a podniky.  

Menší část dotovaného bydlení zajišťují ziskoví poskytovatelé. 

Sociální bytový fond v současné době představuje zhruba 24 % z celkového bytového fondu v zemi. 
Za posledních 10 let se zvýšil podíl sociálního bytového fondu v zemi o 1 %. 
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 
- obce jako investoři a provozovatelé sociálního a dostupného bydlení; 
- obce jako zřizovatelé mateřských a základních škol; 
- dobrovolné svazky obcí a kraje;   
- ostatní investoři a provozovatelé sociálního a nájemního bydlení; 
- domácnosti v tržním selhání v oblasti bydlení; 
- domácnosti běžných nájemních bytů, jejichž přítomnost v obci je žádoucí; 
- uživatelé bytů a rodinných domů sousedících se sociálními byty; 
- subjekty zajišťující výkon sociálně-právní ochrany dětí; 
- poskytovatelé sociálních služeb;  
- stát jako poskytovatel peněžních prostředků. 
 

1.5. Popis cílového stavu  
 
Cílem je vytvořit materiální podmínky v obcích pro zvýšení dostupnosti sociálního bydlení určeného pro 
domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení (podle již existující Metodiky identifikace 
tržního selhání v oblasti bydlení připravené pro zamýšlený zákon o sociálním bydlení), a běžného 
nájemního bydlení, kterého je v obci nedostatek.. Současně by mělo docházet ke snižování počtu 
sociálně vyloučených lokalit, protože díky státní podpoře budou realizovány projekty zajišťující promísení 
sociálně odlišných skupin obyvatelstva v dané lokalitě, kdy v jednom bytovém domě nebude moci 
vzniknout více jak 20 % sociálních bytů.   
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. 

 
Obce tak získají finanční prostředky na plnění své odpovědnosti vyplývající z § 35 zákona o obcích, tedy 
na potenciální novou bytovou výstavbu, která bude zaměřena na širší spektrum domácností, a to při 
respektování konkrétních podmínek v jednotlivých obcích ČR, místních specifik, obecných zvyklostí 
a vlastních (mnoha případech již úspěšně realizovaných) lokálních přístupů k řešení sociálního. Obce 
mohou získat zvýhodněný úvěr na pořízení dostupného nájemního bydlení. 

 
Pro potřebu definice cílové skupiny pro sociální byty byla vypracována „Metodika identifikace tržního 
selhání v oblasti bydlení“ (metodika), Oddělení Socioekonomie bydlení, Sociologický ústav AV ČR, 
v. v. i., Martina Mikeszová, Martin Lux, Petr Sunega, Irena Boumová, České vysoké učení technické 
v Praze, Fakulta architektury, David Tichý, Michal Kohout.7  

Cílem metodiky je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí ČR, tak na úrovni 
jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního 
bydlení. Metodika má sloužit obcím, ale také státním orgánům pro efektivní rozdělování dotací v oblasti 
sociálního bydlení, které bude zároveň v souladu s platnými evropskými regulacemi o provozování 
sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního 
selhání. Metodika si klade za cíl zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která 
optimalizuje veřejné výdaje a nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním distorzím. 
Metodika se skládá ze tří hlavních částí, kterým odpovídají i jednotlivé dílčí cíle: rámcová identifikace 
rizika tržního selhání v oblasti bydlení na úrovni obcí (viz Příloha č. 5 k RIA); metodika identifikace tržního 
selhání v oblasti bydlení na úrovni jednotlivých domácností; postup pomoci domácnostem v tržním 
selhání v oblasti bydlení (v bytové nouzi). Pro účely metodické pomoci obcím při ověření tržního selhání 
na úrovni domácností, tj. pro identifikaci způsobilých domácností pro nájem sociálního bytu a zejména při 
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vyhodnocení kvality bydlení domácnosti budou součástí Výzvy Návod pro vyhodnocení dotazníku pro 
ověření bytové situace domácnosti za účelem prokázání tržního selháni. Současně s výzvou k podávání 
žádostí bude zveřejněna také elektronická aplikace dotazníku pro ověření tržního selhání na úrovni 
domácnosti. 

Příjemcem státní podpory jsou obce s prokázaným tržním selháním v oblasti bydlení, které budou 
pověřeny službou obecného hospodářského zájmu k poskytování sociálního bydlení.  

Sociální práce není předmětem této úpravy, ale pro efektivní fungování sociálního bytového fondu je 
nutná její dostupnost, zajištění bude záviset na obcích, zda ji budou realizovat v samostatné působnosti 
přes využívání neziskových organizací nebo jiných sociálních pracovníků, případně jako přenesená 
působnost. Role pronajímatele, zastoupeného správcem (ve smíšených bytových domech) či 
domovníkem (v sociálních domech), který zajišťuje ochranu majetku obce a dlouhodobou udržitelnost 
provozu sociálních bytů, bude oddělena od role poskytovatele sociální práce, který podporuje klienta 
při řešení jeho problémů a při udržení sociálního bytu, případně při snaze o získání bytu za tržních 
podmínek. Obsah domovních služeb poskytovaných v sociálních domech vychází z výsledků přípravy 
metodických materiálů v rámci projektu Ministerstva vnitra – Domovník – preventista. Sociální práce bude 
povinná v závislosti na konkrétních  

 

1.6. Zhodnocení rizika 
 

1.6.1. Rizika v případě nepřijetí nové právní úpravy 
 
Riziko v případě nepřijetí návrhu nařízení vlády bude znamenat, že stávající situace přibližně 65 tisíc 
domácností zůstane zakonzervována v současném stavu, kdy státní rozpočet je zatěžován 
prostřednictvím dávkového systému (dávky na bydlení), aniž by byla zajištěna kvalita bydlení. 
Ekonomické důvody, a v případě samospráv také snaha politiků neztratit přízeň většiny voličů 
při poskytování sociálního bytu upřednostňují skupinu „bezproblémových“ občanů nad osobami 
z cílové skupiny. Ty obce, které budou aktivní při řešení bydlení občanů z cílové skupiny, budou fungovat 
jako magnet pro tuto skupinu v ostatních obcích (problém „černého pasažéra“). Bude tak docházet 
k posílení vytváření sociálně vyloučených lokalit charakterizovaných, mimo jiné, sociálně 
patologickými jevy a nízkou úrovní bydlení, odkud zatím „není cesty zpět“ Toto riziko je velmi 
pravděpodobné a závažné. Dokladem stávajícího nevhodného řešení problému bydlení těchto 
domácností je existence predátorských pronajímatelů, kteří využívají i nevhodně nastavené dávky na 
bydlení, a za vysoké či standardní ceny poskytují krajně nekvalitní bydlení, neodpovídající ceně na trhu 
pro běžné občany. Nebude-li řešena tato vzniklá situace podporou výstavby obecních sociálních 
nájemních bytů, bude tento problém za obdobně nastavených podmínek narůstat nebo bude muset být 
řešen jinými nástroji.  

Z pohledu samosprávy obce je z výše uvedených důvodů (tj. v jejich zájmu) racionální trvat na dodržování 
zákonných povinností nájemců obecních bytů a ukončit smlouvy s těmi, kteří porušují či nedodržují 
povinnosti nájemce.  

Nadále bude trvat nedostatek nájemních bytů pro osoby, jejichž přítomnost je v lokalitě nezbytná, 
zejména pro zajištění základních veřejných služeb. Nebude docházet k podpoře mísení obyvatel různých 
sociálních skupin v domě, případně lokalitě. 

 
 
 

1.6.2. Rizika v případě přijetí nové právní úpravy  
 
Riziko v případě přijetí nařízení vlády o poskytování podpory na výstavbu sociálního a nájemního bydlení 
je možné z důvodu nedostatečné právní síly dané úpravy ve vztahu k sociálnímu bydlení. Zejména se 
jedná o nutný souběh přípravy legislativního ukotvení sociálního bydlení, zvláště v oblasti specifické 
úpravy nájemních vztahů v sociálních bytech, která je nutná pro zajištění efektivního fungování a 
dlouhodobé udržitelnosti kvality sociálních bytů a jejich zacílení na potřebnou cílovou skupinu. 
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Další rizika: 

• nebezpečí sociálního vyloučení (ghettoizace) a stigmatizace příjmově slabších a sociálně 
slabých domácností v případě rozsáhlé výstavby sociálních domů a na nevhodném místě, kdy 
sociální bydlení v dané lokalitě nebude pořizováno v souladu s doporučeními z Metodiky 
hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční 
segregace (prof. RNDr. Luděk Sýkora, PH.D., 2018, v rámci projektu MPSV Sociálního bydlení – 
metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend); 

• riziko negativního ovlivnění  ostatních nemovitostí, veřejného prostranství a celkového 
prostředí v lokalitě;  

• nebezpečí snahy investora o přesun nákladů na výstavbu dostupných bytů do uznatelných 
nákladů na výstavbu sociálních bytů pro společné části domu v rámci investičního záměru; 

• nebezpečí nízké efektivity výstavby sociálních bytů při vysokém podílu dotace - předražování 
výstavby; 

• snížení mobility domácností (včetně pracovní mobility) z důvodu „fixace“ domácnosti 
v přiděleném sociálním bytě a nemožnosti stěhování do obdobného sociálního bytu v jiné obci; 

• nebezpečí vzniku černého trhu se sociálním bydlením, a to zejména v případech, kdy rozdíl 
mezi tržním a sociálním nájemným bude vysoký; 

• nebezpečí, kdy poskytování sociálního nebo dostupného bytu může být někdy provázeno 
korupcí či klientelismem. 

2. Návrh variant řešení 
Varianta 1 – nulová  

Podmínky pro poskytnutí podpory platí beze změny podle stávajících nařízení vlády a programů 
motivačního charakteru 

Právní rámec:  
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – státní rozpočet - kapitola 317 MMR 

o program Podpory bydlení;  
• zákon č. 211/2000 Sb. 

o nařízení vlády. 
 

Právní forma poskytnuté podpory:  programy MMR, program SFRB podle nařízení vlády. 
  

Právní forma varianty 1:   žádný nový právní předpis. 

 

Veřejná podpora:   je poskytována podle pravidla de minimis, nebo SOHZ de 
minimis nebo Rozhodnutí SOHZ.  

 

Základní podmínky při poskytování podpor dány: 

• nařízením vlády 284/2011 Sb.;  

• výzvami k programům vyhlášeným v souladu s programovou dokumentací MMR; 

• výzvami ke specifickému cíli SC 2.1 IROP; 

• cílová skupina stanovená podle podmínek programů jako osoby definované podle sociálních kritérií 
(vysoký věk, zdravotní stav, tíživá sociální situace a/nebo současně nízký příjem), nikoliv na 
základě tržního selhání. 
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Pokud bude přijata varianta č. 1: 

1. K dispozici bude stávající podprogram MMR Podporované byty a úvěrový nástroj SFRB 
zacílený na výstavbu nájemních bytů pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby 
s nízkými příjmy a mladé lidi do 30 let; 

2. Nebude definována cílová skupina pro sociální byty tržním selháním v oblasti bydlení.  

3. Domácnosti v nejhorších podmínkách - v tržním selháním - zůstanou mimo dosah pomoci, mimo 
jiné i proto, že nebudou za takové jasně označeny a poskytovaná podpora nebude zaměřena 
na pořízení bytů, které budou určené výlučně jim, ale cílová skupina bude širší. 

4. Stát nebude mít nástroj na podporu sociálního mixu při bytové výstavbě. 

5. Nebude podporována výstavba běžných nájemních bytů v obcích s nedostatečnou nabídkou 
nájemního bydlení pro osoby bez sociálního vymezení.   

 

 
Varianta 2 – Výstavba sociálních a nájemních bytů podle nového nařízení vlády 

Nové nařízení vlády stanoví podmínky pro poskytování podpory na výstavbu a pořízení sociálních bytů, 
sociálních domů a nájemních bytů z rozpočtu SFRB. 

 
Právní rámec:  

• zákon č. 211/2000 Sb.; 
• prováděcí předpisy k zákonu č. 211/2000 Sb.; 
• občanský zákoník 

 
 
Forma poskytnuté podpory:  dotace a zvýhodněný úvěr z rozpočtu SFRB  

 

Právní forma varianty 2:   nové nařízení vlády, příprava legislativní úpravy sociálního 
bydlení 

 

Veřejná podpora:   nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu, protože stát 
postupuje podle předpisů EU upravujících veřejnou podporu.  

 
 
Cílem podpory je vytvořit materiální podmínky v obcích pro zvýšení dostupnosti sociálního a nájemního 
bydlení, konkrétně jde o podporu investičních akcí v oblasti pořízení sociálních bytů, tj. nájemních bytů 
určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení (podle již existující Metodiky 
identifikace tržního selhání v oblasti bydlení připravené pro zamýšlený zákon o sociálním bydlení), a 
dostupných bytů, tj. nájemních bytů pro potřeby obce tak, aby docházelo k promísení různých sociálních 
skupin v dané lokalitě. Dostupnost nájemního bydlení přispěje ke zlepšování podnikatelského a 
spotřebitelského prostředí v obci, dojde ke zvýšení počtu nájemních bytů v dané obci. 
 
Definice cílové skupiny je dána tržním selhání.  
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: 
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• krátkodobá forma bydlení nebo absence bydlení, 
• nekvalitní bydlení, 
• přelidněný byt,  
• příp. specifické požadavky na byt z důvodu zdravotního postižení. 

 
Tržní selhání na úrovni osob/domácností (resp. způsobilou domácnost) posuzuje obec s přihlédnutím 
zejména k jejich nepříznivé situaci v oblasti bydlení a k místním poměrům a podmínkám na svém 
území.  
 
Forma podpory 

• dotace na pořízení sociálních bytů   

o výše dotace:  

 až 100 % nákladů na novou výstavbu, stavební úpravy a další typy rekonstrukcí 
s maximálním limitem uznatelných nákladů na m2, který je stanoven jako 
průměrná cena stavebních prací pro daný typ výstavby k bytovým domům pro rok 
předcházející datu podání žádosti o podporu zveřejněná Českým statistickým 
úřadem;  

 v případě modernizace a opravy stávajícího bytového domu ve vlastnictví obce 
může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných nákladů stavebních úprav, 
nejvíce však do maximálního limitu uznatelných nákladů na m2 dotace snížené 
o 50 % 

 na demolici, která je součástí projektu lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 
30 % ceny demolice. 

 
o veřejná podpora: 

 SGEI de minimis 

 SGEI 

• zvýhodněný úvěr na vznik dostupných nájemních bytů bez vymezení cílové skupiny  

o Výši úvěru stanoví SFRB ve smlouvě o úvěru v souladu s příslušným  NV a Nařízením 
Evropské komise č. 1998/2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu „de 
minimis“. 

o Veřejná podpora je poskytována v souladu s blokovou výjimkou GBER. 

 
 
Základní podmínky poskytnutí podpory: 

• nařízení vlády bude upravovat následující podporované tituly:  
o sociální dům (s maximálně 12 bytovými jednotkami sociálních bytů, se zázemím 

pro domovníka nebo sociálního pracovníka včetně wc)  
o smíšený bytový dům se sociálními a dostupnými byty 

 pro bytové domy s 12 a více bytovými jednotkami: 

• minimálně 20 % -  z celkového počtu bytů budou sociální byty. Současně 
musí být respektováno pravidlo horní hranice počtu sociálních bytů 
v bytovém domě, stanovené shodně jako ve SC 2.1. Integrovaného 
regionálního operačního programu, tj. maximálně 12 SB + (0,2 x 
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zůstatek plánovaných nájemních bytů ve smíšeném bytovém domě) 
zaokrouhleno dolů9; 

• maximálně 80 % - z celkového počtu budou dostupné nájemní byty bez 
vymezení cílové skupiny. 

 

o bytový dům s dostupnými byty  
o jednotlivý sociální byt (v jakémkoliv objektu tj. zejména v případě malých projektů, 

omezeno veřejnou podporou SGEI de minimis nebo vyrovnávací platbou SGEI) 
o jednotlivý dostupný byt. 
 

• o podporu může požádat pouze obec nebo svazek obcí, a to na základě předložení investičního 
záměru, jehož obsahem je mj. také popis a finanční zabezpečení následného provozu pořízených 
bytů; 

• pořízené sociální a dostupné byty musejí zůstat ve vlastnictví obce po celou dobu platnosti 
podmínek pro poskytnutí podpory. Jednou z podmínek je i zákaz prodeje těchto bytů po celou 
dobu platnosti podmínek. Pokud obec byty postavené s podporou podle tohoto nařízení přesto 
prodá, bude kromě postihu v podobě vrácení dotace tato skutečnost negativně zohledněna při 
případné další žádosti o podporu;  

• podpora je poskytována na vznik sociálních bytů a dostupných bytů výstavbou, stavebními 
úpravami, nástavbou, přístavbou, modernizací a opravami, změnou stavby stávající nemovitosti 
nebo koupí; 

• jde-li o novou výstavbu, musí bytový dům splňovat požadavky na energetickou náročnost budov 
třídy B podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• stavba musí být dokončena a schopna užívání do 3 nebo 5 let od uzavření smlouvy od poskytnutí 
podpory podle typu pořízení; 

• při poskytnutí podpory je vyloučen souběh s ostatními podporami výstavby sociálního a 
nájemního bydlení (záruky, PB, IROP, NV 284/2011 Sb.); 

• Podpora může být poskytnuta na pořízení: 
o sociálního domu formou dotace, 
o jednotlivého sociálního bytu formou dotace, 
o jednotlivého dostupného bytu formou úvěru,  
o smíšeného domu formou dotace na sociální byty,  
o smíšeného domu formou dotace na sociální byty a úvěru na dostupné byty, 
o dostupného domu formou úvěru. 

 

 

Sociální byty 

• sociální byty lze pronajmout pouze domácnostem v tržním selhání v oblasti bydlení; 

• podpora na sociální domy je poskytována formou investiční dotace při až 100% financování 
s maximálním limitem uznatelných nákladů na m2; 

• při vzniku bytového domu se sociálními a dostupnými byty musí v rámci projektu sociální byty 
činit minimálně 20 % z celkového počtu podpořených bytů. Tento přístup, který neurčuje striktně 
podíl bytů určených domácnostem v TS a ostatním domácnostem, umožňuje flexibilní chování 
obce s ohledem na její potřeby při zachování účelu podpory i principu desegregace; 

                                                            
9 Pokud bytový dům bude tvořen celkově 100 bytovými jednotkami, nesmí počet sociálních bytů podpořených 
formou dotace přesáhnout hodnotu 29. 
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• dotace může být poskytnuta i na vznik jednotlivých sociálních bytů bez nutnosti výstavby 
dostupných bytů (nástavba na bytovém i nebytovém domě, rekonstrukce stávajícího bytu nebo 
nebytového prostoru v běžném bytovém domě). Podpora na vznik jednotlivého sociálního bytu je 
poskytována do výše max. 12 bytů na investiční záměr, tudíž mohou být takto financovány pouze 
malé projekty, v případě pořízení koupí jednotlivých sociálních bytů je stanoveno stejné pravidlo, 
jako při smíšeném domě tj. 12 bytů + 20 % ze zbytku bytů v domě; 

• při vzniku sociálního domu nesmí počet bytů překročit 12; 

• v sociálních domech a ve smíšených domech, kde je více jak 12 sociálních bytů musí obec 
zajistit domovní služby, jejichž cílem je dlouhodobá udržitelnost a bezpečnost provozu 
sociálních bytů, sociálních a smíšených domů; to také platí v případě sociálních bytů, které 
vzniknou pořízením koupí, pokud jich bude v domě více jak 12 a bude technicky možné upravit 
dům tak, aby vznikla místnost pro domovníka s wc; 

• v sociálních bytech musí obec zajistit dostupnost sociální práce; 

• uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu je v případě potřeby podmíněno přijímáním sociální 
práce, která je poskytována podle individuálních potřeb domácnosti a která musí být v obci 
dostupná. Sociální práce může být poskytována prostřednictvím sociálních pracovníků jak 
v samostatné působnosti, tak i v přenesené působnosti podle rozhodnutí obce. Jedná se 
o povinnost přijmout sociální práci pouze v některých případech při uzavírání nájemní smlouvy 
k sociálnímu bytu, kde bude vyhodnoceno obcí, že je nezbytná pro udržení bydlení dané osoby. 
Nejedná se však o obecnou povinnost stanovenou všem, protože nelze předpokládat, že všechny 
domácnosti budou nutně potřebovat sociální práci po celou dobu trvání nájemní smlouvy; 

• podlahová plocha sociálních bytů nesmí překročit 120 m2, aby odpovídala definici sociálního bytu 
pro účely daně z přidané hodnoty, tj. maximální plochy s redukovanou sazbou. Sociální byt nesmí 
být menší než 23 m2, což bylo doporučeno Fakultou architektury. Při uzavření nájemní smlouvy 
nesmí obec překročit plošný standard sociálního bytu a maximální počet osob při jeho užívání viz 
tabulka přelidněnosti podle Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti bydlení, kde jsou 
uvedeny také další podrobnosti, a která navazuje na certifikovanou metodiku Sociální bydlení – 
příprava projektů, zpracovanou Fakultou architektury ČVUT v rámci projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí;. 

• podmínky pro nakládání se sociálními byty platí po dobu pověření službou obecného 
hospodářského zájmu poskytování sociálního bydlení, minimálně však 20 let; 

• nájemné v sociálních bytech nesmí překročit limit stanovený nařízením vlády, který lze zvýšit, 
jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem 
(zjištěného z údajů Českého statistického úřadu) za období od posledního stanovení limitu 
překročí 5 %. Upravený limit nájemného zveřejňuje SFRB na svých internetových stránkách; 

• nájemní smlouvy budou výhledově specificky upraveny v občanském zákoníku, případně ve 
zvláštním zákoně. Omezení dispozičního práva k sociálnímu bytu, které je nutné s ohledem na 
výhradní užívání sociálních bytů domácnostmi v tržním selhání, je možné pouze formou zákona. 
Úprava v nařízení vlády není právně relevantní. 

• Sociální domy jsou určeny zejména pro bydlení domácností v tržním selhání, které nejsou 
schopny plnit veškeré povinnosti spojené se samostatným  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). V sociálních 
domech budou proto poskytovány domovní služby, zajišťující dlouhodobou udržitelnost provozu 
sociálního domu. Domovní služby zajistí zvýšené hygienické a bezpečnostní požadavky, včetně 
udržení kvality sociálního bydlení a jeho provozu tak, aby byl dům i byty zachovány v dobrém 
stavu, a nevznikalo tak 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, posílit osobní odpovědnost 
občanů za dodržování bezpečnostních standardů a společenských norem. 

• Sociální byty, jejichž pořízení bude podpořeno 100% státní dotací celkových uznatelných 
nákladů, 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, 
tj. osobám či domácnostem postiženým selháním trhu v oblasti bydlení. Některé z těchto 
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domácností nejsou schopny plnit veškeré povinnosti spojené se samostatným  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).  

 

 

 

Dostupné byty 

• Úvěr může být poskytován až do výše 100 % celkových uznatelných rozpočtových investičních 
nákladů na výstavbu dostupných bytů;  

• doba splácení úvěru je maximálně 30 let; 

• úroková sazba se stanoví vždy ve výši  základní referenční sazby  minus 0,5% bodu, minimálně 
však ve výši 1 % a je fixní po celou dobu splácení. Doba udržitelnosti je 30 let; 

• dostupné byty jsou určeny komukoliv podle potřeb obce. Výběr nájemců musí být transparentní, 
obec musí předem definovat a zveřejnit kritéria, podle kterých seřadí zájemce o dostupné byty 
podle důležitosti, aniž by byl kdokoliv vyloučen; 

• podlahová plocha dostupných nájemních bytů nesmí být vyšší než 120 m2; 

• zvýhodněný úvěr lze poskytnout na vznik dostupných bytů ve smíšeném bytovém domě, celého 
dostupného domu s dostupnými byty nebo jednotlivého dostupného bytu; 

• nájemné je sjednáváno dohodou ve výši obvyklého srovnatelného nájemného v lokalitě; 

• nájemní smlouva se uzavírá v souladu s občanským zákoníkem; 

• dostupný byt je nájemním bytem ve vlastnictví obce po celou dobu splácení úvěru, minimálně 
však po dobu provozu sociálních bytů v domě, pokud se jedná o smíšený bytový dům podle toho 
nařízení vlády, nebo minimálně však 30 let;  

• úvěr bude dostatečně zajištěn. 

 
Pokud bude přijata varianta č. 2: 
 

1. Dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro znevýhodněné či vyloučené osoby, 
které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím a jejichž špatnou bytovou situaci není schopen 
vyřešit ani trh a - bez významné metodické a finanční státní podpory - ani samostatně obce. 

2. Dotace bude zaměřena na pořízení sociálních bytů, které budou určené výlučně nejvíce 
ohroženým domácnostem. 

3. Při využití veřejné podpory formou kompenzace za závazek poskytování sociálního bydlení jako 
služby obecného hospodářského zájmu bude možno poskytnout až plnou úhradu nákladů 
spojených s realizací investičního záměru. 

4. Program podporující vznik smíšených bytových domů přispěje k vytlačení subjektů 
zneužívajících nevhodně nastavené dávky na bydlení z trhu s bydlením. 

5. Obec postupně získá větší kontrolu nad sociálním bydlením ve své lokalitě. 

6. Program přispěje ke snížení segregace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. 

7. Dojde ke zvýšení dostupnosti nájemních bytů v obcích s nedostatečnou nabídkou nájemního 
bydlení pro osoby bez sociálního vymezení. 

8. Dostupnost nájemního bydlení přispěje ke zlepšování podnikatelského a spotřebitelského 
prostředí v obci. 

9. Specifická úprava nájmu bytu v sociálním domě musí být upravena v zákoně. V nařízení vlády 
nelze upravovat omezení dispozičního práva k sociálnímu bytu. Zákonná úprava by měla být 
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připravována souběžně a přijata v co nejbližší době po účinnosti nařízení vlády. Pokud se tak 
nestane, sociální byty nebudou sloužit úzké cílové skupině, ale nejméně rizikovým domácnostem.  

10. Nařízení vlády ani zákon nebude ukládat povinnost obcím ani nebude povinnost státu pořízení a 
provoz potřebných bytů financovat, nebudou vymezeny zákonem minimální standardy bydlení 
v závislosti na počtu osob a jeho kvalitě. 

11. Obec bude moci lépe reagovat na místní podmínky a potřeby, nebude plošně uložena povinnost 
obcí disponovat sociálním bydlením. Obce při řešení sociálního bydlení budou moci zohledňovat 
místní specifika a podmínky a uplatnit vlastní přístup k sociálnímu bydlení. 

12. V případě nákupu jednotlivých bytů hrozí nebezpečí dominového efektu, tj. že negativně ovlivní 
celý dům, proto je třeba omezovat využívání této možnosti striktními kritérii na lokality, které již 
v současné době vykazují rysy sociálního vyloučení a toto řešení je zvoleno s cílem zlepšit 
fungování celého domu a lokality. 

 
 

Varianta 3 – zákon o podpoře obcí na pořízení a provoz sociálního bydlení (zákon o sociálním 
bydlení)  

Zákon stanoví obcím povinnost mít k dispozici sociální bytový fond, pokud na svém území identifikuje 
tržní selhání. 

 
Právní rámec:  

• zákon o sociálním bydlení 
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – státní rozpočet - kapitola 317 MMR 

o program Podpora bydlení dotační titul Sociální dům 
• zákon č. 211/2000 Sb.; 

o prováděcí předpis k zákonu č. 211/2000 Sb.; 
 

Forma poskytnuté podpory: dotace z rozpočtu MMR nebo SFRB 

 

Právní forma poskytnuté podpory:  dokumentace programu Sociální bydlení, případně nové 
nařízení vlády 

    

Veřejná podpora:  nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu, protože stát 
postupuje podle předpisů EU upravujících veřejnou podporu. 

 
Cílem zákona o sociálním bydlení (dále jen zákon) je dosažení stavu, kdy obce budou mít k dispozici 
sociální bytový fond určený výlučně domácnostem v tržním selhání v oblasti bydlení, které jsou 
kriticky ohroženy bezdomovectvím.  
 
 
Obsah zákona: 
 

• Zákon specifikuje povinnost obcí mít k dispozici sociální bytový fond, pokud na svém území 
identifikuje tržní selhání. Tato povinnost je omezena místními předpoklady pro vytváření 
podmínek při uspokojování potřeby sociálního bydlení, jedná se zejména o předpoklad občanské 
vybavenosti na území obce, personálního vybavení úřadu obce, disponibilních obecních 
pozemků pro výstavbu sociálních bytů.  

• Obec je povinna průběžně sledovat míru tržního selhání v oblasti bydlení na svém území.  
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• Pokud obec na svém území identifikuje tržní selhání v oblasti bydlení, kvantifikuje potřebu 
sociálních bytů podle znalosti místních podmínek a očekávaného vývoje. 

• Povinnost je uložena obcím v samostatné působnosti. 

• Sociální bydlení definované zákonem 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. osobám/domácnostem v tržním selhání v oblasti bydlení, které jsou v obci 
minimálně po 12 měsíců hlášeny k trvalému pobytu a zároveň v obci po tuto dobu fakticky žijí. 
Rozhodující je posouzení situace v bydlení konkrétní osoby/domácnosti, nikoli její příslušnost ke 
konkrétní sociální skupině (senioři, mladé rodiny, matky samoživitelky atd.). 

• Zákon stanoví standardy sociálního bydlení a podmínky pro jeho vznik a provoz v obcích, 
včetně jeho financování. 

• Zákon předpokládá provázání se souvisejícími právními předpisy, především z oblasti sociální 
práce a dávkových systémů. 

• Zákon definuje dva typy sociálního bydlení: sociální byt a sociální dům. 

• Zákon definuje specifickou úpravu nájmu sociálního bytu, která zajistí jeho řádné užívání a 
dlouhodobou udržitelnost jeho provozu. 

 
Pokud bude přijata varianta č. 3: 

 
1. Dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro znevýhodněné či vyloučené osoby, 

které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím a jejichž špatnou bytovou situaci není schopen 
vyřešit ani trh a - bez významné metodické a finanční státní podpory - ani samostatně obce. 

2. Nejvíc ohrožené domácnosti budou za takové jasně označeny a poskytovaná podpora 
bude zaměřena na pořízení bytů, které budou určené výlučně jim. 

3. Plošné uložení povinnosti obcí disponovat sociálním bydlením podle tohoto zákona nebude 
zohledňovat místní specifika a podmínky, neumožní obcím uplatnit vlastní přístup k sociálnímu 
bydlení. 

4. Uložení povinnosti obcím disponovat sociálním bydlením nelze sankcionovat. 

5. Forma zákona odsunuje řešení sociálního bydlení až do roku 2022 kvůli zdlouhavému 
legislativnímu procesu. 

6. Uložení povinnosti obcím může zjednodušit rozhodování orgánů obce o poskytování bytů 
těm skutečně potřebným, kteří nejsou schopni si sami pomoci. 

7. Zákonem bude definován pojem sociální byt a sociální dům a jeho standardy. 

8. Tímto zákonem bude definována specifická úprava nájmu bytu v sociálním domě, která 
zajistí omezení dispozičního práva k sociálnímu bytu tak, aby sloužil ke svému účelu. 

9. Při využití veřejné podpory formou kompenzace za závazek poskytování sociálního bydlení jako 
služby obecného hospodářského zájmu bude možno poskytnout až plnou úhradu nákladů. 

10. Zákonem koncipované sociální bydlení pro osoby, které selhávají na trhu s bydlením, přispěje 
k vytlačení subjektů zneužívajících nevhodně nastavené dávky na bydlení z trhu s bydlením. 

11. Obec získá kontrolu nad sociálním bydlením ve své lokalitě. 

12. Zákon může přispět ke snížení segregace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. 

13. Zákon stanoví podmínky, za kterých mohou obce získat finanční prostředky na řešení sociálního 
bydlení této skupiny občanů. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.2. Identifikace nákladů a přínosů  
 
Pro posouzení vhodnosti jednotlivých variant byly identifikovány ve všech variantách řešení základní 
náklady a přínosy, které jsou uvedeny níže.  
Náklady státu jsou posuzovány jako celkové náklady státu v členění na požadované ze státního rozpočtu, 
tak přímé výnosy z daní nebo poplatků. 

 
 

Tab. č. 11 Kvalitativní popis nákladů přínosů a rizik jednotlivých variant 
Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 

1 

Výdaje státního rozpočtu na 
přímé dotace a úvěry na pořízení 
nájemních bytů pro sociální 
bydlení stejné jako dosud.  

Výdaje obcí na dofinancování 
výstavby stejné jako dosud.  

Náklady obcí na provoz bytů 
stejné jako dosud.  

Výdaje na sociální dávky pro 
nízkopříjmové domácnosti 
k úhradě nákladů na bydlení, 
zvýšený objem sociálních dávek 
v předražených nekvalitních 
nájemních bytech a ubytovacích 
zařízeních – stejné jako dosud. 

Náklady státu na řešení dopadů 
negativních jevů (zvýšená 
kriminalita, zhoršené životní 
prostředí a hygienické podmínky, 
kritický stav nemovitostí apod.) 
v sociálně vyloučených lokalitách 
mohou růst. 

Ponechání řešení bydlení 
zcela na obcích.  
 
 

Neřeší se problémy skutečně potřebných, kteří 
nejsou schopni si sami pomoci. 

Nárůst sociálně vyloučených lokalit. 

Vzhledem k nízkému rozpočtu na realizaci 
motivačních programů nemohou být uspokojovány 
všechny požadavky obcí. 

Programové období IROP trvá pouze 2014 – 2020.  

Nebudou zajištěny potřebné veřejné služby 
v obcích z důvodu nedostatku nájemního bydlení 
v lokalitě.  

 

2 

Výdaje státu na přímé dotace na 
pořízení sociálních bytů a 
sociálních domů budou vyšší než 
v 1. variantě, protože výše dotace 
může činit až 100 % uznatelných 
nákladů.  
 
Vyvolané výdaje obcí na 
dofinancování výstavby mohou 
být nižší než v 1. variantě, díky 
možné plné úhradě nákladů 
s využitím Rozhodnutí SOHZ.  
 
Výdaje obcí nebo státu na 
financování provozu sociálních 
bytů a sociálních domů. 
 
Náklady státu na řešení dopadů 
negativních jevů (zvýšená 
kriminalita, hygiena, zhoršené 
životní prostředí, kritický stav 
nemovitostí apod.) v sociálně 
vyloučených lokalitách budou 
nižší než ve variantě 1. 

Bude řešeno bydlení (včetně 
jeho kvality) skutečně 
potřebných, kteří nejsou 
schopni si sami pomoci. 
 
Při využití veřejné podpory 
formou kompenzace za 
závazek poskytování 
sociálního bydlení jako služby 
obecného hospodářského 
zájmu je možno poskytnout 
plnou úhradu nákladů na 
výstavbu sociálních bytů. 
 
Realizace podpory může 
přispět k vytlačení z trhu 
s bydlením subjektů 
zneužívajících nevhodně 
nastavené dávky na bydlení. 
 
Obec může získat kontrolu 
nad sociálním bydlením ve 
své lokalitě. 
 
Dojde ke zvýšení dostupnosti 
sociálního a nájemního 
bydlení v obcích. 
 

Nedostatek vhodných stavebních pozemků 
v obcích. 
 
V nařízení vlády se nepodaří upravit omezení 
dispozičního práva k sociálním bytům, bez něhož 
nebudou sociální byty sloužit svému účelu. 
 
Nebude zájem běžných nájemců o bydlení v domě 
se sociálními byty. 
 
Riziko snížení cen nemovitostí v lokalitě se 
sociálními byty. 
 
V případě výstavby sociálních domů riziko 
stigmatizace příjmově slabších a sociálně slabých 
domácností. 
 
Snížení mobility domácností (včetně pracovní 
mobility) z důvodu „fixace“ domácnosti v 
přiděleném sociálním bytě. 
 
Nebezpečí snahy investora o přesun nákladů na 
výstavbu nájemních bytů financovaných 
zvýhodněným úvěrem do až 100% hrazených 
nákladů na výstavbu sociálních bytů v rámci 
projektu 
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Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 
Obec získá nástroj na 
zvýšení dostupnosti 
veřejných služeb. 
 
Podpora může přispět ke 
snížení či omezení vzniku 
sociálně vyloučených lokalit, 
za předpokladu, že bude 
sociální bydlení v dané 
lokalitě pořizováno v souladu 
s doporučeními z metodiky 
Prevence segregace – prof. 
Sýkora.  
 
 

Nebezpečí nízké efektivity výstavby sociálních 
bytů z důvodu zneužívání veřejných zakázek, 
předražování výstavby; 
 
Nebezpečí vzniku černého trhu se sociálním 
bydlením, a to zejména v případech, kdy je rozdíl 
mezi tržním a sociálním nájemným bude vysoký. 
 
Riziko nedostupnosti sociální práce povede ke 
snížení efektivity sociálního bydlení a ke zvýšení 
nákladů na udržení jeho kvality. 
 
Riziko negativního ovlivnění SVJ a jiných vlastníků 
v případě koupě bytů za účelem užívání jako  
sociální byty. 
 

3  

Výdaje státu na přímé dotace na 
pořízení sociálních bytů a 
sociálních domů budou vyšší a 
méně predikovatelné než v 1. 
variantě, protože obce budou mít 
uloženu povinnost a výše dotace 
může činit až 100 % uznatelných 
nákladů.  
 
Vyvolané výdaje obcí na 
dofinancování výstavby mohou 
být nižší než v 1. variantě, díky 
možné plné úhradě nákladů 
s využitím Rozhodnutí SOHZ.  
 
Výdaje obcí nebo státu na 
financování provozu sociálních 
bytů a sociálních domů budou 
nejvyšší z variant. 
 
Výdaje na sociální dávky se 
mohou snížit.  
 
Náklady státu na řešení dopadů 
negativních jevů (zvýšená 
kriminalita, hygiena, zhoršené 
životní prostředí, kritický stav 
nemovitostí apod.) v sociálně 
vyloučených lokalitách budou 
nižší než ve variantě 1. 

Vznikne nejvíce sociálních 
bytů z uvažovaných variant. 
 
Bude řešeno bydlení (včetně 
jeho kvality) skutečně 
potřebných, kteří nejsou 
schopni si sami pomoci. 
 
Uložení povinnosti obcím 
zjednoduší rozhodování 
orgánů obce o poskytování 
bytů těm skutečně 
potřebným, kteří nejsou 
schopni si sami pomoci. 
 
Zákonem bude definováno 
sociální bydlení a jeho 
standardy. 
 
Při využití veřejné podpory 
formou kompenzace za 
závazek poskytování 
sociálního bydlení jako služby 
obecného hospodářského 
zájmu je možno poskytnout 
plnou úhradu nákladů. 
 
Zákonem koncipované 
sociální bydlení pro osoby, 
které selhávají na trhu 
s bydlením, vytlačí z trhu 
s bydlením subjekty 
zneužívající nevhodně 
nastavené dávky na bydlení. 
 
Obec získává kontrolu nad 
sociálním bydlením ve své 
lokalitě. 

Nebude řešena otázka výstavby dostupných 
obecních nájemních bytů, nebude docházet 
k sociálnímu mixu v obcích.  
 
Finanční náročnost implementace nové právní 
úpravy. 
 
Nedostatek vhodných stavebních pozemků 
v obcích. 
 
Uložení plošné povinnosti obcím nezohledňuje 
místní podmínky a specifika. 
 
Neplnění povinnosti nelze sankcionovat 
 
Povinnost obcí pořídit sociální byty + možná 100% 
úhrada nákladů ze strany státu bude konkurovat 
motivačním programům určeným pro jiné cílové 
skupiny. 
 
Obcím, které nebudou splňovat podmínky zákona 
v oblasti občanské vybavenosti, nebude možné 
poskytnout finanční podporu na pořízení sociálních 
bytů podle zákona. 
 
Kvalitativní standardy sociálních bytů v porovnání 
s  kvalitou stávajícího bytového fondu v lokalitě 
užívaného běžnou populací budou ohrožovat 
sociální smír. 
 
Riziko snížení cen nemovitostí v lokalitě se 
sociálními byty. 
 
V případě výstavby sociálních domů riziko 
stigmatizace příjmově slabších a sociálně slabých 
domácností. 
 
Snížení mobility domácností (včetně pracovní 
mobility) z důvodu „fixace“ domácnosti v 
přiděleném sociálním bytě. 
 
Riziko předražování výstavby sociálního bydlení. 
 
Riziko účelového chování sociálně potřebných při 
žádosti o sociální bydlení.  
 
Nebezpečí vzniku černého trhu se sociálním 
bydlením, a to zejména v případech, kdy je rozdíl 
mezi tržním a sociálním nájemným bude vysoký. 
 
Riziko podání ústavní stížnosti ze strany obcí 
z důvodu neoprávněného uložení povinnosti obcím 
v samostatné působnosti. 
 
Riziko nedostupnosti sociální práce povede ke 
snížení efektivity sociálního bydlení a ke zvýšení 
nákladů na udržení jeho kvality. 
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3.3. Náklady státu  
 
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 SVJ a jiných vlastníků bytových domů) pohybovala v ideálních případech nejméně ve výši 
76 237 779 200 Kč v cenách roku 2017 (bez DPH).  

Ceny jsou uvedeny bez hodnoty pozemků, kde 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 podle uváděné studie o více jak 62 % vyšší rekonstrukcím.  

Celková potřeba finančních prostředků na dostupné bydlení není kalkulována, protože nikde není 
stanoven optimální poměr nájemních bytů a bytů ve vlastnictví, poměr se liší v jednotlivých zemích 
i v čase. Dostupné bydlení by mělo být spíše doplňkem potřebným ke vzniku nesegregovaného 
sociálního bydlení.  

Uvažované 2 mld. Kč ročně by v případě výstavby objektů pro sociální bydlení o 12 b.j. umožnily 
vznik cca 1 250 bytů ročně, v případě rekonstrukcí pak cca 1 400 bytů ročně (obdobně lze uvažovat 
v případě vestaveb a nástaveb). Počítaná 1 mld. určená na pořízení dostupných bytů by umožnila 
cca 600-800 bytů 

Finanční zdroje na poskytnuté dotace a úvěry v roce 2019 budou pokryty z finančních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení.  V následujících letech bude program finančně kryt prostředky ze státního rozpočtu 
-  v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 317 – MMR. 
 
Náklady na administraci programu a provádění kontrol v souvislosti s poskytováním podpor formou dotací 
a úvěrů jsou Státním fondem rozvoje bydlení odhadovány na cca 2 % z poskytnutých podpor, tj. při 
celkovém plánovaném vytížení SFRB, včetně zvyšování počtu pracovníků SFRB, by se mohlo jednat až 
o 60 mil. ročně. Náklady však částečně budou pokryty z příjmů z úročení poskytnutých úvěrů. Další 
náklady vzniknou Ministerstvu pro místní rozvoj s administrací programu, jeho hodnocením a případnou 
úpravou legislativním procesem. Tyto náklady však nebudou kalkulovány odděleně, budou hrazeny 
z obvyklých provozních nákladů ministerstva. 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet formou 
investičních nákladů uvádějí následující tabulky: 
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Tab. č. 12 Investiční náklady na výstavbu bytů v sociálních domech, případně sociálních bytů v bytových domech (novostavby) – v cenách roku 2017 

4 bytové jednotky 8 bytových jednotek 12 bytových jednotek 

Počet členů 
domácnosti 

Počet bytových 
jednotek 

Celkové investiční 
náklady v Kč 

Počet členů 
domácnosti 

Počet bytových 
jednotek 

Celkové investiční 
náklady v Kč 

Počet členů 
domácnosti 

Počet bytových 
jednotek 

Celkové investiční 
náklady v Kč 

1 1 

8 318 048 

1 2 

13 425 242 

1 2 

20 963 775 

2 1 2 2 2 2 

3 1 3 2 3 4 

4 1 4 2 4 2 

V10 0 V 0 V 2 

Investiční náklady na 1 b.j. 
(včetně DPH) 2 079 512 Investiční náklady na 1 b.j. 

(včetně DPH) 1 678 155 Investiční náklady na 1 b.j. 
(včetně DPH) 1 746 981 

1 2 

7 421 829 

1 2 

13 809 312 

1 4 

18 031 128 

2 0 2 2 2 2 

3 2 3 2 3 4 

4 0 4 1 4 1 

V 0 V 1 V 1 

Investiční náklady na 1 b.j. 
(včetně DPH) 1 855 457 Investiční náklady na 1 b.j. 

(včetně DPH) 1 726 164 Investiční náklady na 1 b.j. 
(včetně DPH) 1 502 594 

  

                                                            
10 Vícečlenná domácnost 
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4 bytové jednotky 8 bytových jednotek 12 bytových jednotek 

1 2 

7 866 766 

1 2 

14 632 318 

1 4 

18 854 134 

2 0 2 1 2 1 

3 1 3 2 3 4 

4 1 4 2 4 2 

V 0 V 1 V 1 

Investiční náklady na 1 b.j. 
(včetně DPH) 1 966 692 Investiční náklady na 1 b.j. 

(včetně DPH) 1 829 040 Investiční náklady na 1 b.j. 
(včetně DPH) 1 571 178 

Investiční náklady na 1 b.j. 
(průměr předchozích variant 
včetně DPH) 

1 967 220 
Investiční náklady na 1 b.j. 
(průměr předchozích variant 
včetně DPH) 

1 744 453 
Investiční náklady na 1 b.j. 
(průměr předchozích variant 
včetně DPH) 

1 606 918 

Investiční náklady na 1 b.j. 
(průměr předchozích variant 
bez DPH) 

1 710 626 
Investiční náklady na 1 b.j. 
(průměr předchozích variant bez 
DPH) 

1 516 916 
Investiční náklady na 1 b.j. 
(průměr předchozích variant bez 
DPH) 

1 397 320 

62 000 bytových jednotek 

Investiční náklady s DPH 
celkem   121 967 655 500     Investiční náklady s DPH 

celkem       108 156 086 000     Investiční náklady s DPH 
celkem  99 628 897 056 

Investiční náklady bez DPH 
celkem   106 058 812 000     Investiční náklady bez DPH 

celkem          94 048 792 000     Investiční náklady bez DPH 
celkem  86 633 840 000 

Průměrné náklady na 1 m2 podlahové plochy u těchto staveb pro bydlení se pohybují v rozmezí od 25 547 Kč (objekt s 12 b.j.) do 28 389 Kč (objekt se 4 b.j.) 

 

Investiční náklady na výstavbu bytů v sociálních domech, případně sociálních bytů v bytových domech (rekonstrukce neobydlených budov) 

Investiční náklady na rekonstrukce neobydlených budov na byty v sociálních domech, případně sociálních bytů v bytových domech závisejí na stavu 
rekonstruované budovy, včetně její statiky. 
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Při výpočtu možných nákladů se vycházelo jednak z nákladů na již realizované akce, které byly Ministerstvem pro místní rozvoj realizovány v rámci dotačních 
titulů Podpora výstavby pečovatelských bytů a Komunitní domy seniorů a dále z některých odborných studií, jako např. Rekonstrukce budovy versus její 
demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů – celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost (Ing. arch. Elzbieta Hřebecká, Akad. Arch. Pavel 
Hřebecký, 2012). 

Průměrné náklady na 1 m2 podlahové plochy se v roce 2017 pohybovaly v rámci obou dotačních titulů v průměrné výši 22 500 Kč. V rámci předmětné studie 
byly zase porovnávány ve vybraných případech průměrné náklady na rekonstrukci bytového domu s novou bytovou výstavbou shodného objektu z pohledu 
HSV.  V případě přepočtu nákladů na bytový dům o 12 b.j. byl u dotačních titulů MMR poměr mezi rekonstrukcí a novostavbou objektu nevhodného pro bydlení 
0,880, případě uvedené studie 0,885. 

Pro výpočet celkové potřeby investičních nákladů v případě, že by se jednalo o rekonstrukce již existujících objektů, platí následující propočty. 

Tab. č. 13 Investiční náklady na výstavbu bytů v sociálních domech, případně sociálních bytů v bytových domech (rekonstrukce objektů nevhodných 
pro bydlení), včetně odhadu doby výstavby při lineárním financování ze státního rozpočtu – v cenách roku 2017 

Celkové náklady státu na výstavbu 62 000 bytových jednotek 

4 bytové jednotky   8 bytových jednotek 12 bytových jednotek 

Investiční náklady s DPH 
celkem  

107 331 536 840 Investiční náklady s DPH 
celkem 

95 177 355 680 Investiční náklady s DPH 
celkem 

87 673 429 409 

Investiční náklady bez DPH 
celkem 

93 331 754 560 Investiční náklady bez DPH 
celkem 

82 762 936 960 Investiční náklady bez DPH 
celkem 

76 237 779 200 

Ze státního rozpočtu budou vyčleněny 2 mld. Kč ročně  

Počet dokončených bytů 
ročně 

Doba výstavby 
62 000 bytů 

v letech 

Počet dokončených bytů ročně Doba výstavby 
62 000 bytů 

v letech 

Počet dokončených bytů ročně Doba výstavby 
62 000 bytů 

v letech 
1017 61,0 1146 54,1 1244 49,8 

Ze státního rozpočtu budou vyčleněny 3 mld. Kč ročně  

Počet dokončených bytů 
ročně 

Doba výstavby 
62 000 bytů 

v letech 

Počet dokončených bytů ročně Doba výstavby 
62 000 bytů 

v letech 

Počet dokončených bytů ročně Doba výstavby 
62 000 bytů 

v letech 

1525 40,6 1720 36,1 1867 33,2 
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Odhad nákladů pro územní samosprávné celky spojené s čerpáním dotací, úvěrů a zajištěním 
funkce investora 
 
Z „Návrhu nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení 
sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů“ vyplývají povinnosti pro 
jednotlivé obce, které jsou nutné splnit pro čerpání státních prostředků. Z navržené právní úpravy 
nevyplývají žádné nové úkoly pro kraje.  
 
V souvislosti s výstavbou dostupných bytů a jejich provozem se obcím administrativní náklady nezvýší, 
protože se jedná pouze o doplnění běžného bytového fondu, který obce běžně a provozují. 
 
Náklady obce na zvýšenou administrativní zátěž podle navržené právní úpravy vyplývající z nových 
povinností obce při výstavbě a správě sociálních bytů bude rozdílná nejen v důsledku počtu obyvatel 
a počtu sociálních bytů, ale rovněž podle odlišného nastavení zajištění samosprávných funkcí obce 
při správě majetku. Průměrné náklady lze kvantifikovat několika způsoby: 
 
V starších studiích jsou uváděny náklady na správu nemovitostí, které jsou dle našeho názoru odvozeny 
z údajů správcovských firem a nezahrnují další povinné administrativní kroky obcí v souvislosti se správou 
jejich majetku, a zejména pak v některých položkách náročnější správou sociálních bytů, jsou proto proti 
námi provedenému odhadu, a to pouhého zvýšení administrativní zátěže v souvislosti s implementací 
zákona, řádově nižší: 
 
1. STÚ-E s.r.o. uvádí v Analýze vývoje pořizovacích nákladů a udržovacích cen bytových domů (listopad 

2017), že náklady správy bytového fondu se v r. 2017 pohybují od 15 do cca 30 Kč/m2/rok. V publikaci 
není uvedena metodika zjišťování a výpočtu. 
 

2. Studie vymezující platbu za užívání ubytovací jednotky v sociálním domově určené k dlouhodobému 
bydlení a kalkulace investičních a provozních nákladů jako podklad pro věcný záměr zákona o 
sociálním bydlení (ZSB), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra 
ekonomiky a řízení ve stavebnictví, duben 2017, uvádí „Správní náklady obce představují 
ekonomickou a technickou správu budov, zahrnující evidenci a řízení rozpočtů, vedení účetnictví, 
zajištění kontrol a revizí aj. Pro výpočet se uvažuje částka 150Kč/UBJ a měsíc. Ve studii není uvedena 
metodika zjišťování a výpočtu. Ve výpočtu pro 8 UBJ a 20 osob uvedeno „správní náklady obce 14 
400 Kč/rok“. 

 
3. V materiálu MPSV „Náklady na bydlení pro účely RIA Zákona o SB“ byly v tabulkách 5, 7 a 8 uvedeny 

„Náklady na správu nemovitostí“ pro 4 - člennou domácnost ve výši 500 Kč/měsíc, zdroj: Bradáč et 
al. (2004), ČSÚ, výpočet. V hrubém přiblížení tento náklad odpovídá (pro byt 60 m2) nákladům na 
správu nemovitostí 100 Kč/m2/rok. 

 
Odbor politiky bydlení použil pro výpočet administrativní zátěže upravený Standardní nákladový 
model. Byl připraven seznam administrativních agend a činností obce při správě sociálních bytů, 
odhadnuta byla frekvence a potřebná hodinová kapacita na výkon jednotlivých administrativních činností 
obcí v rámci správy, technické, ekonomické (oblast investiční a neinvestiční) a účetní agendy sociálního 
bydlení pro 1 a 10 sociálních bytů. 
 
Náklady na zvýšenou administrativní zátěž vypočítané výše uvedeným způsobem jsou: 
800 až 1650 Kč/m2/rok při správě 1 sociálního bytu a 560 až 1150 Kč/m2/rok při správě 10 
sociálních bytů. Přepočteme-li dolní hranici na nárůst potřebné personální kapacity, představuje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

44 

výsledek nárůst 0,1 zaměstnance při správě 1 sociálního bytu a 0,7 zaměstnance při správě 10 sociálních 
bytů. 
 

3.4. Přínosy 
 
• Dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro znevýhodněné či vyloučené osoby, 

které jsou kriticky ohrožené bezdomovectvím a jejichž špatnou bytovou situaci není schopen 
vyřešit ani trh a - bez významné metodické a finanční státní podpory - ani samostatně obce. 

• Ověří se v praxi původní věcný záměr zákona o podpoře pořízení sociálních bytů bez přímé 
povinnosti obcí i státu v oblasti financování. 

• Podzákonným předpisem bude definováno sociální bydlení a jeho standardy. 

• Zvýší se možnost financování sociálního bydlení nad možnosti obcí. 

• Při využití veřejné podpory formou kompenzace za závazek poskytování sociálního bydlení jako 
služby obecného hospodářského zájmu bude možno poskytnout až plnou úhradu nákladů. 

• Takto koncipované sociální bydlení pro osoby, které selhávají na trhu s bydlením, přispěje 
k vytlačení subjektů zneužívajících nevhodně nastavené dávky na bydlení z trhu s bydlením. 

• Obec postupně získá kontrolu nad sociálním bydlením ve své lokalitě. 

• Podpora přispěje ke snížení segregace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. 

• Bude docházet k plánovanému využití domů sociálně smíšeným obyvatelstvem. 

• Nařízení vlády stanoví podmínky, za kterých mohou obce získat finanční prostředky na řešení 
sociálního bydlení této skupiny občanů. 

 

3.5. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

  
3.5.1. Dopady do jednotlivých oblastí 

 
Při identifikaci dotčených oblastí a subjektů byla dodržována níže uvedená pravidla: 
Rozlišuje se, zda se jedná o pozitivní (P), spíše pozitivní (SP), negativní (N), spíše negativní (SN) dopad 
a bez dopadu (BD) 

 
Tab. č. 14 Dopady do jednotlivých oblastí 

Oblasti/varianty 
Varianty 

1.  
 

2. 
 

3. 

Trh práce BD P SP 
Trh s byty BD BD BD 
Vlastnická práva BD SN BD 
Životní prostředí BD SP SP 
Lidské zdraví SN SP SP 
Mezinárodní závazky v oblasti LP a LZPS BD SP P 
Sociální systém SN SP SP 
Veřejné finance BD SP SN 
Udržitelný rozvoj SN SP SP 
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Regionální rozvoj SN P P 
 
 

3.5.2. Dopady navrhovaných variant na skupiny: 
 
Při identifikaci dopadů navrhovaných variant na skupiny byla dodržována níže uvedená pravidla: 

Rozlišuje se, zda se jedná o pozitivní (P), spíše pozitivní (SP), negativní (N), spíše negativní (SN) dopad 
a bez dopadu (BD) 

 
Tab. č. 15 Dopady navrhovaných variant na skupiny 

Skupiny 
Varianta 

1. nulová 2. 3. 

Obce BD P SP 

Domácnosti v tržním selhání  N P 
P 

Ostatní domácnosti SN SP SP 

Ostatní pronajímatelé SB BD SN N 

 

   
3.5.3. Vyhodnocení variant 

 
hodnota 0: neutrální hodnocení (nulové náklady; nulové přínosy) 
hodnota -1 nebo +1: nízké hodnocení (nízké náklady; nevýznamné přínosy) 
hodnota - 2 nebo +2: vysoké hodnocení (vysoké náklady; významné přínosy) 
 
Tab. č. 16 Vyhodnocení variant 
  

Varianty Náklady/ 

Přínosy 

Dopady Výsledek Součet 

výsledků 

Pořadí 

sociální ekonomické implementace 

1 
Náklady -2 -1 0 -3 

-3 3. 
Přínosy 0 0 0 0 

2 
Náklady -1 -2 -1 -4 

2 1. 
Přínosy 2 2 2 6 

3 
Náklady -1 -2 -2 -5 

0 2. 
Přínosy 1 2 2 5 

 

Varianta 1 
Sociální dopady: 
Náklady: vysoké – nedochází k podpoře bydlení domácností kriticky ohrožených bezdomovectvím 
tj. v tržním selhání. 
Přínosy: nulové – nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu, tj. žádné přínosy tato varianta nepřináší.  
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Ekonomické dopady: 
Náklady: nízké náklady MMR na stávající podporu motivačních programů výstavby sociálního bydlení 
podle stávajících pravidel.  
Přínosy: nulové – neřešení situace v bydlení nemá ekonomické přínosy.  
Implementace: 
Náklady: nulové, žádná nová právní úprava, stav se nezmění. Nebude potřeba implementace. 
Přínosy:  nulové, nízká kontrola obcí nad sociálním bydlením v lokalitě.   
 
Varianta 2  
Sociální dopady: 
Náklady: nízké – dochází ke kontrolovanému růstu sociálního bydlení pro domácnosti kriticky 
ohrožených bezdomovectvím tj. v tržním selhání, avšak není uložena povinnost obcím disponovat 
sociálním bydlením. Vliv bude v omezené míře na základě motivačního programu. 
Přínosy: vysoké – dochází k podpoře bydlení domácností kriticky ohrožených bezdomovectvím tj. 
v tržním selhání, zvýšení kvality bydlení, existence nástroje na prevenci segregace v bytovém domě a 
lokalitě (smíšený bytový dům). 
Ekonomické dopady: 
Náklady: vysoké náklady státu na podporu pořízení sociálního a dostupného bydlení.  
Přínosy: vysoké – řešení situace bydlení má pozitivní ekonomické přínosy, snížení počtu sociálně 
vyloučených lokalit, snížení celkových nákladů na bydlení těchto domácností, zvýšení dostupnosti 
nájemního bydlení, zvýšení mobility, zajištění bydlení v obcích s nedostatečnou infrastrukturou 
nájemního bydlení.  
Implementace: 
Náklady: nízké, nová právní úprava povede k nákladům, které jsou adekvátní motivačnímu nástroji.  
Přínosy: vysoké, kontrola obcí nad sociálním bydlením v lokalitě v případě, že obec bude využívat 
podporu, posílení odpovědnosti obce za řešení sociálního bydlení za předpokladu respektování místních 
podmínek a potřeb.  
 
Varianta 3  
Sociální dopady: 
Náklady: nízké – dochází k plošné podpoře bydlení domácností kriticky ohrožených bezdomovectvím tj. 
v tržním selhání, snížení sociálních dopadů segregace. 
Přínosy: vysoké – dojde k výrazné změně oproti stávajícímu stavu, avšak nebude docházet 
k propojování různých sociálních skupin osob jako varianta č. 2.  
Ekonomické dopady: 
Náklady: vysoké - stát se zavazuje plnému financování sociálního bydlení, a to jak investic, tak i provozu 
podle nového zákona. 
Přínosy: vysoké – řešení situace velkého rozsahu potřebných domácností má vysoké ekonomické 
přínosy např. snížením výdajů na dávky na bydlení, avšak za předpokladu vysokých nákladů.  
Implementace: 
Náklady: vysoké, nová právní úprava, bude potřeba implementace nového zákona. 
Přínosy: vysoké, přínosem implementace bude jednoznačný postup pro obce při identifikaci potřebných 
domácností, právní ukotvení povinnosti obcí zjednoduší rozhodování o poskytnutí sociálního bytu této 
cílové skupině za finanční podpory státu, avšak nebudou respektovány místní podmínky. 
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3.6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva 
Evropské unie 

 

Předložený zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána.  

Předložený návrh nezapracovává právo EU.  

Návrh věcného záměru zákona není v rozporu 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. Financování sociálního bydlení 
státem představuje veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem EU ve smyslu Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), čl. 107, neboť bude 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. 106/2 SFEU. Poskytováním 
sociálního bydlení obec plní své zákonné povinnosti plynoucí z § 35, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy naplňuje potřebu bydlení svých občanů. Financování 
systému sociálního bydlení spadající do kategorie veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem bude 
možné především na základě Rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/21/EU 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 (Rozhodnutí SGEI), a to formou 
vyrovnávací platby. Podle Rozhodnutí SGEI je nezbytné, aby poskytovatel sociálního bydlení byl ze 
strany příslušné veřejné instituce pověřen službou obecného hospodářského zájmu („Pověření“). 
Podpora dostupných bytů bude v souladu s předpisy týkající se investiční podpory na místní 
infrastrukturu.  

 

3.7. Zhodnocení protikorupčních rizik (CIA) 
 

1. Přiměřenost 
Návrh nařízení vlády 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 Státní fond rozvoje 
bydlení. SFRB v minulosti poskytoval a v současnosti poskytuje podpory vždy dle podmínek nařízení 
vlády. Z tohoto důvodu je právní úprava nezbytná. Nároky na žadatele o dotaci nebo úvěr jsou 
minimalizovány na rozsah odpovídající potřebě zjistit a smluvně dohodnout 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.  
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. 
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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, resp. 
v zákoně č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praha, 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 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 je rozdíl mezi tržním a sociálním nájemným bude vysoký a nebezpečí, kdy poskytování 
sociálního nebo dostupného bytu může být někdy provázáno s korupcí či klientelismem. Z pohledu SFRB 
by v případě zvýšeného zájmu o tento druh podpory mohly být vyčerpány dotační a úvěrové finanční 
prostředky pro dané roční rozpočtové období, a tím by mohlo docházet k 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, resp. v zákoně č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praha, 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, resp. se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praha, 
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 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 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 pracovně právního vztahu.   
 

8. Opravné prostředky 
Poskytování finančních prostředků ze strany SFRB se neřídí podmínkami zákona o spotřebitelských 
úvěrech. Dle odůvodnění NS ČR 23CO509/2013-99 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 
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Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné odchylky od zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, resp. 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praha, ve znění pozdějších předpisů a od zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   
SFRB 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 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. 

10. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Podle vyhodnocení nákladů a přínosů a rizik u jednotlivých variant vychází nejlépe varianta 2.  
K realizaci je doporučována varianta 2. 

11. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Náklady na implementaci vzniknou až při realizaci nařízení. Náklady vzniknou zejména s rozšířením 
stávajícího programu na výstavbu nájemních bytů, posílení cca 2 pracovníků Státního fondu rozvoje 
bydlení, 1,920 mil. Kč ročně (administrativní náklady včetně platů). 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají povinnosti pro jednotlivé obce, ani žádné nové úkoly pro kraje. 
Obce budou moci čerpat dotační prostředky na realizaci svých investičních záměrů a provoz sociálních 
bytů pro domácnosti v tržním selhání, které si nejsou schopny zajistit své bydlení, dále budou obce moci 
pořídit dostupné byty pro další občany. Úspory vzniknou zejména těm obcím, na jejichž území se 
nacházejí sociálně vyloučené lokality, jejichž existenci doprovází sociálně patologické jevy jako např. 
znečištění odpadky, devastací bytového fondu, nadměrným hlukem, či zvýšenou kriminalitou.  
 
Náklady obce na zvýšenou administrativní zátěž vzniknou až při přípravě žádosti, realizaci pořízení a 
provozu podle podmínek daných nařízením vlády. Průměrné náklady lze kvantifikovat několika způsoby: 
 
V starších studiích jsou uváděny náklady na správu nemovitostí, které jsou dle našeho názoru odvozeny 
z údajů správcovských firem a nezahrnují další povinné administrativní kroky obcí v souvislosti se správou 
jejich majetku, a zejména pak v některých položkách náročnější správou sociálních bytů a sociálních 
domů, jsou proto proti námi provedenému odhadu, a to pouhého zvýšení administrativní zátěže 
v souvislosti s implementací nařízení vlády, řádově nižší: 
 

1. STÚ-E s.r.o. uvádí v Analýze vývoje pořizovacích nákladů a udržovacích cen bytových domů 
(listopad 2017), že náklady správy bytového fondu se v r. 2017 pohybují od 15 do cca 30 Kč/m2/rok. 
V publikaci není uvedena metodika zjišťování a výpočtu. 
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2. Studie vymezující platbu za užívání ubytovací jednotky v sociálním domově určené k dlouhodobému 
bydlení a kalkulace investičních a provozních nákladů jako podklad pro věcný záměr zákona o 
sociálním bydlení (ZSB), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra 
ekonomiky a řízení ve stavebnictví, duben 2017, uvádí „Správní náklady obce představují 
ekonomickou a technickou správu budov, zahrnující evidenci a řízení rozpočtů, vedení účetnictví, 
zajištění kontrol a revizí aj. Pro výpočet se uvažuje částka 150Kč/UBJ a měsíc. Ve studii není uvedena 
metodika zjišťování a výpočtu. Ve výpočtu pro 8 UBJ a 20 osob uvedeno „správní náklady obce 14 
400 Kč/rok“. 

 
3. V materiálu MPSV „Náklady na bydlení pro účely RIA Zákona o SB“ byly v tabulkách 5, 7 a 8 uvedeny 

„Náklady na správu nemovitostí“ pro 4 - člennou domácnost ve výši 500 Kč/měsíc, zdroj: Bradáč et 
al. (2004), ČSÚ, výpočet. V hrubém přiblížení tento náklad odpovídá (pro byt 60 m2) nákladům na 
správu nemovitostí 100 Kč/m2/rok. 

 
Odbor politiky bydlení použil pro výpočet administrativní zátěže upravený Standardní nákladový 
model. Byl připraven seznam administrativních agend a činností obce při správě sociálních bytů 
a sociálních domů, odhadnuta byla frekvence a potřebná hodinová kapacita na výkon jednotlivých 
administrativních činností obcí v rámci správy, technické, ekonomické (oblast investiční a neinvestiční) a 
účetní agendy sociálního bydlení pro 1 a 10 sociálních bytů, resp. 1 a 10 bytů v sociálních domech. 
Zvýšená administrativní zátěž z pořízení dostupných bytů je zanedbatelná, jelikož se bude jednat 
o standardní obecní byty. 
 
Náklady na zvýšenou administrativní zátěž vypočítané výše uvedeným způsobem jsou: 

• 800 až 1650 Kč/m2/rok při správě 1 sociálního bytu, resp. 1 bytu v sociálním domě a 
• 560 až 1150 Kč/m2/rok při správě 10 sociálních bytů, resp. 10 bytů v sociálním domě. 

Přepočteme-li dolní hranici na nárůst potřebné personální kapacity, představuje výsledek nárůst 0,1 
zaměstnance při správě 1 sociálního bytu a 0,7 zaměstnance při správě 10 sociálních bytů. 

12. Vynucování 
 
Varianta 1 – nevyžaduje žádný nový předpis. 

Varianta 2 – vyžaduje přípravu nového nařízení vlády na poskytování dotací a zvýhodněného úvěru na 
pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. 

Varianta 3 – vyžaduje nový zákon a nepřímo bude třeba přizpůsobit legislativní úpravu nástrojů sociální 
politiky pro oblast sociálního bydlení (sociální práce). 

13. Přezkum účinnosti regulace 
 
Po třech až pěti letech od účinnosti nařízení vlády bude provedena analýza fungování programu 
z hlediska nastavení podmínek při administraci žádostí o podporu, případně budou navrženy změny 
podmínek či parametrů nastavení programu. V případě nutnosti bude nařízení vlády novelizováno tak, 
aby odpovídalo potřebám obcí a urgentního řešení problematických lokalit. Po deseti letech realizace 
nařízení vlády, tj. po pěti letech od prvních pořízených domů výstavbou a počátku provozu sociálních a 
dostupných bytů bude proveden přezkum účinnosti právních předpisů - Ex post RIA, který zhodnotí, zda 
byly naplněny cíle podpory, tj. zda obce využívají dotace na pořízení sociálního a dostupného bydlení. 
Bude vyhodnocen počet sociálních a dostupných bytů v obcích, na jejichž pořízení byla poskytnuta 
podpora. Součástí přezkumu bude rozbor, zda obsazené byty obývají skutečně sociálně potřební a zda 
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nedochází ke koncentraci sociálně slabých, zhodnocení vlivu výstavby sociálního a dostupného bydlení 
na lokalitu, případně na obec, výskyt sociálně vyloučených lokalit (snížení, zvýšení. MMR na webových 
stránkách bude každoročně uvádět počet podpořených sociálních a dostupných bytů v jednotlivých 
obcích. Periodicky, poprvé po pěti letech od účinnosti nařízení, bude zveřejňována zpráva o využití 
sociálního bytového fondu pořízeného podle tohoto nařízení. Podkladem pro zprávu bude evidence MMR 
nebo SFRB o průběžném využití sociálních bytů osobami z cílové skupiny. Kritérium počtu sociálně 
vyloučených lokalit bude využito, pokud bude zpracována jednotná metodika upravující jejich definici, 
která bude dlouhodobě a pravidelně využívána ke kvantifikaci vývoje počtu těchto lokalit. Tento program 
je jedním z nástrojů naplňující cíle dalších koncepčních materiálů jako jsou Strategie romské integrace, 
Strategie sociálního začleňování, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, které obsahují 
kvantifikovatelná kritéria, která nejsou závislá pouze na výstavbě bytů, ale i na plnění dalších 
strategických cílů a z nich vyplývajících opatření v oblasti sociálního začleňování, jejichž realizací by mělo 
být dosaženo synergického efektu. 
 

14. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh navazuje na návrh věcného záměru zákona, který byl pravidelně konzultován v rámci Grémia 
ministryně k zákonu o sociálním bydlení, které vzniklo na Ministerstvu pro místní rozvoj. Hlavním cílem 
jednání členů Grémia, které se uskutečnilo v dubnu, květnu a srpnu 2018, bylo konzultovat možné 
varianty zákonné úpravy sociálního bydlení. Grémium je složeno ze zástupců dotčených resortů, mezi 
které patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, 
Ministerstvo vnitra, Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Jednání Grémia ministryně se kromě výše uvedených zástupců státní správy zúčastnili také někteří 
poslanci Parlamentu, zástupci samosprávy obcí, a to jak Sdružení místních samospráv ČR tak Svazu 
měst a obcí ČR, dále zástupci odborné veřejnosti i neziskového sektoru. 

Užší spolupráce při zpracování návrhu věcného záměru probíhala zejména s Ministerstvem financí, 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Úřadem vlády – Agenturou pro sociální 
začleňování, Ministerstvem spravedlnosti a také Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv. 

Dále byly zpracovány analýzy Sociologickým ústavem, Fakultou architektury a Stavební fakultou ČVUT. 

Pro identifikaci problémů byly použity tyto zdroje: 

• statistická data ČSÚ, SFRB a MMR;  
• údaje z programů MMR a SFRB;  
• data Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví,  
• Fakulta stavební, ČVUT Praha;  
• data Sociologického ústavu AV ČR;  
• údaje MPSV, Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády;  
• údaje ze SMO a SMS. 

 
V průběhu srpna 2018 proběhlo dotazníkové šetření, které zorganizoval ve spolupráci s MMR Svaz měst 
a obcí ČR, a které bylo zaměřeno na otázky, které se týkaly problematiky sociálního bydlení. Cílem bylo 
zjistit, zda obce disponují pozemky vhodnými pro sociální bytovou výstavbu, zda v obci existují objekty 
vhodné pro rekonstrukci na sociální byty, jaký je rozsah problému z pohledu počtu domácností, které jsou 
v bytové nouzi a u kterých došlo k tržnímu selhání, a konečně kolik procent těchto domácností má 
omezené kompetence k bydlení. Dotazníkové šetření probíhalo do 15. srpna 2018. 
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Předběžné výsledky ukazují, že soubor, který tvoří odpovědi 738 kladných respondentů, obsahuje 
skupinu domácností, jejichž statut je definovaný prostřednictvím věcného návrhu zákona o sociálním 
bydlení, v počtu 24 593 domácností. Z tohoto počtu 12 270 domácností má omezené dispozice k bydlení 
12 270 domácností, tedy téměř 50 %. Pozemky vhodnými pro bytovou výstavbu disponuje 25 % obcí, 
v případě obcí, které definují problém pak více jak 38 % obcí. Objekty vhodnými pro výstavbu sociálních 
bytů disponuje 21 % obcí, z těch, které definují problém více jak 32 %. Volné pozemky a objekty jsou 
především v problémových oblastech a hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech. 
Nejvyšší počty domácností uváděla města jako např. Brno, Prostějov, České Budějovice, Sokolov, 
Břeclav, Plzeň, Chomutov, Otrokovice, Frýdek Místek apod.). 
 
Vyjdeme-li z odhadovaného rozsahu velikosti cílové skupiny podle věcného záměru zákona 
o sociálním bydlení, pak sociální práci může vyžadovat až 31 000 domácností.  
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Příloha č. 1 k RIA 

ODHAD VELIKOSTI CÍLOVÉ SKUPINY DLE METODIKY TRŽNÍHO SELHÁNÍ 
V OBLASTI BYDLENÍ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH DAT 

Pracovní materiál pro Ministerstvo pro místní rozvoj 

Vypracovali Martina Mikeszová a Martin Lux, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Odhad byl proveden pro různé skupiny domácností v bytové nouzi na základě dostupných dat 
a byl doplněn o odhady cílové skupiny dle pracovního materiálu „Odhad velikosti cílové skupiny 
pro věcný záměr zákona o sociálním bydlení“ vypracovaného Úřadem vlády, odborem 
(Agenturou) pro sociální začleňování. Odhad představuje souhrn všech domácností v bytové 
nouzi, kteří jsou potenciálními zájemci o sociální bydlení dle metodiky tržního selhání v oblasti 
bydlení. Odhad se snaží vyčíslit počet domácnosti, které nutně a bezodkladně potřebují řešit 
svou bytovou situaci, a které si z nějakého důvodu nemohou zajistit velikostně přiměřené, 
finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních 
podmínek.  

ODHAD VELIKOSTI CÍLOVÉ SKUPINY DLE METODIKY TRŽNÍHO SELHÁNÍ V OBLASTI 
BYDLENÍ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH DAT: 

Odhady pro jednotlivé podskupiny domácností:  
Domácnosti v bytech nedostatečné kvality 37 000 
Domácnosti v přelidněných bytech 20 000 
Domácnosti v nouzovém obydlí či přístřeší, v mobilních (pohyblivých) zařízeních 15 000 
Domácností v krátkodobých formách bydlení (ubytovny, azylové domy, domy na 
půl cesty) 23 500 
Domácnosti bez bydlení (zjevní bezdomovci) 10 000 
  
Celkem: 105 500 

 

Vysvětlení pro jednotlivé podskupiny domácností 

• NEDOSTATEČNÁ KVALITA BYTU 

Odhad počtu domácností v bytech nedostatečné kvality dle minimálních standardů kvality 
bydlení (viz Metodika tržního selhání v oblasti bydlení) vychází zejména z dat ze SLDB 2011.  

Odhad počtu domácností v bytech nedostatečné kvality: 37 000 

Zdroj dat: Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011 (SLDB 2011) 

Počet obydlených bytů nedostatečné kvality v nájemním bydlení (SLDB 2011): 37 099 

SLDB 2011 poskytuje nejpodrobnější údaje o kvalitě bydlení dostupné za celou ČR, ovšem 
k přesnému určení minimálních standardů kvality bydlení je podrobnost těchto dat nedostatečná 
a nevýhodou je také nízká aktuálnost dat. SLDB 2011 umožňuje sledovat pět hlavních kritérií, 
které jsou srovnatelné s ukazateli v metodice, a to záchod, koupelna, kuchyň (chybí kategorie 
společná kuchyň či kuchyň mimo byt), voda a vytápění (chybí údaj za počet obytných místností 
bez vytápění), přičemž je uváděna pouze existence daného příslušenství/vybavení bez 
hodnocení funkčnosti. Za obydlený byt nedostatečné kvality je považován byt, ve kterém zcela 
chybí alespoň jedno ze základních vybavení/příslušenství bytu (dle metodiky hlavní kritérium na 
stupni 3) nebo byt, kde sice nechybí žádné ze základních vybavení, ale u více než poloviny 
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z pěti kritérií lze hovořit o omezené kvalitě (například koupelna i záchod mimo byt a byt bez 
zdroje teplé vody/možnosti ohřevu).  

Počet bytů nedostatečné kvality byl sledován pouze pro nájemní byty, neboť právě tyto 
domácnosti lze považovat za potenciální cílovou skupinu. Příjmové hledisko nelze v datech 
zohlednit.  

Zdroj dat:  Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností v roce 2016 (SILC 2016) 

Odhad počtu domácností v nájemních/podnájemních bytech s omezenou kvalitou a nízkým 
reziduálním příjmem na základě dat z výběrového šetření (SILC 2016) : 20 000 – 40 000 

SILC 2016 je každoročně prováděné výběrové šetření (v roce 2016 byl vzorek 8 507 
domácností), které z hlediska kvality bydlení zahrnuje tyto otázky, které jsou používány v rámci 
mezinárodního hodnocení deprivace v oblasti bydlení: 

Je ve Vašem bytě následující příslušenství? 

□ koupelna v bytě: ano/ano s další hospodařící domácností/ne 
□ záchod v bytě: ano/ano s další hospodařící domácností/ne 

Vnímáte některý z následujících problémů spojených s Vaším bydlením? 

□ zatékání střechou, vlhké zdi, podlahy, základy nebo shnilá okna, rámy, podlahy: 
ano/ne 

□ příliš tmavý byt, nedostatek denního světla: ano/ne 

Pro hodnocení omezené kvality byly vybrány domácnosti v bytech, které neměli koupelnu či 
záchod mimo byt, nebo domácnosti, které se potýkaly s problémem vlhkosti či nedostatku 
denního světla, byť u posledních dvou otázek nelze přesně odlišit, o jak vážný problém se jedná. 
S problémem vlhkého bytu se potýkalo celkem 8 % domácností, což vypovídá o velmi širokém 
chápání tohoto problému a je nutné předpokládat, že u mnohých domácností může jít pouze o 
nezávažný dobře řešitelný problém, jenž nezpůsobuje nevhodnost bytu k dlouhodobému 
bydlení. Příliš tmavý byt sám o sobě příliš nevypovídá o nevhodnosti bytu k dlouhodobému 
bydlení. Další problém spojený s použitím těchto dat se však zdá být mnohem závažnější. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výběrové šetření, které je zatížené statistickou chybou, a 
problém nedostatečně kvalitního bytu se týká méně než 1 % všech domácností, lze 
hodnotit využití těchto dat jako spíše nevhodné. 
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Tabulka 1: Počet domácností v bytech omezené kvality (pouze nájemníci/podnájemníci s nízkým 
reziduálním příjmem11) – odhad na celou populaci prostřednictvím vážení dat, vzhledem 
k výběrovému šetření a velmi specifickou část populace jde o velmi hrubý odhad 

 Počet 
domácností 

ve 
výběrovém 

vzorku 

Odhad 
počtu 

domácností 
v ČR 

Domácnosti v bytech s problémem: zatékání střechou, vlhké zdi, podlahy, 
základy nebo shnilá okna, rámy, podlahy 34 23 660 

Domácnosti v bytech s problémem: příliš tmavý byt, nedostatek denního 
světla 16 11 477 

Domácnosti bez záchodu v bytě 2 1 761 

Domácnosti bez koupelny v bytě 1 641 

Domácnosti v bytech s více problémy (např. vlhkost, koupelna i záchod 
mimo byt) 18 14 247 

Zdroj: SILC 2016.  

 

Zdroj dat: kvalifikovaný odhad pracovníků Agentury pro sociální začleňování 

Odhad počtu domácností v nekvalitních bytech (dle ASZ viz níže): 8 000 – 17 000 

Odhad vychází z pracovního materiálu „Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr zákona 
o sociálním bydlení“, který uvádí, že zhruba polovina domů v SVL je ve špatném stavu a 
vzhledem k počtu obyvatel SVL v intervalu 80 000 – 125 000 osob a částečnému překryvu SVL 
s jinými uvedenými kategoriemi osob lze odhadnout, že z důvodu nevhodného bydlení bude 
v cílové skupině zhruba 20 000 – 40 000 osob. Odhad počtu domácností není k dispozici, ale je 
možné předpokládat, že se jedná ve většině o domácnosti s dětmi a velikost domácností 
nepřekročí průměrnou velikost domácností (2,38 členů hospodařící domácnosti dle ČSÚ 2017), 
tj. maximálně se jedná o 8 000 – 17 000 domácností. Tyto domácnosti tvoří však pouze část 
potenciálních cílových domácností, které se potýkají s nedostatečnou kvalitou bydlení, a 
pravděpodobně také mimo vyloučené lokality se mnohé domácnosti potýkají s nedostatečnou 
kvalitou bydlení. 

• PŘELIDNĚNÉ BYTY 

Odhad počtu domácností v bytech neodpovídající velikosti (viz Metodika tržního selhání 
v oblasti bydlení) vychází zejména z dat ze SLDB 2011 a byl ověřen na datech z výběrového 
šetření SILC 2016. 

Odhad počtu domácností v bytech dostatečné kvality, ale neodpovídající velikosti bytu 
vzhledem k velikosti domácnosti: 20 000 

Zdroj dat: Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011 (SLDB 2011) 

                                                            
11 Celkový čistý příjem domácnosti je po odečtení odpovídajících normativních nákladů na bydlení nižší nebo 
roven 1,6 násobku životního minima pro danou domácnost.  
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Počet obydlených bytů nedostatečné kvality, ale neodpovídající velikosti vzhledem k velikosti 
domácnosti v nájemních bytech (SLDB 2011): 20 091 

Na základě dat ze SLDB 2011 lze identifikovat přelidněné byty v souladu s definicí přelidněnosti 
dle Metodiky tržního selhání v oblasti bydlení. Nevýhodou je již zmiňovaná malá aktuálnost dat 
ze SLDB a také poměrné velký podíl chybějící údajů o plošné výměře či počtu obytných 
místností (okolo 10 % všech bytů). Do odhadu počtu domácností byly započteny pouze nájemní 
byty a je předpokládáno, že počet přelidněných bytů odpovídá počtu domácností, které se musí 
přestěhovat.  

Zdroj dat:  Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností v roce 2016 (SILC 2016) 

Odhad počtu domácností v nájemních/podnájemních bytech neodpovídající velikosti a nízkým 
reziduálním příjmem na základě dat z výběrového šetření (SILC 2016) : 10 000 – 20 000 

Na základě dat ze SILC 2016 lze identifikovat přelidněné byty v souladu s definicí přelidněnosti 
dle Metodiky tržního selhání v oblasti bydlení, omezením je pouze zatíženost statistickou 
chybou z důvodu výběrového šetření. Odhad nelze kombinovat s údaji o kvalitě bydlení 
z důvodu malého výběrového vzorku. 

 

Tabulka 2: Počet domácností v přelidněných bytech – odhad na celou populaci prostřednictvím 
vážení dat 

 Počet 
domácností 

ve 
výběrovém 

vzorku 

Odhad 
počtu 

domácností 
v ČR 

Přelidněné domácnosti v nájemních bytech 20 17 084 

Přelidněné domácnosti v nájemních bytech s nízkým reziduálním příjmem 16 14 238 

Zdroj: SILC 2016.  

• PROVIZORNÍ BYDLENÍ MIMO BYT (NOUZOVÁ OBYDLÍ, MOBILNÍ OBYDLÍ)  

Odhad vychází z dat ze SLDB 2011 a byl porovnán daty o příjemcích dávek hmotné nouze 
(data MPSV, k 31. 12. 2017). 

Odhad počtu domácností v nouzových a mobilních obydlích: 15 000 

Dle dat ze SLDB 2011 bydlí 683 domácností v mobilních (pohyblivých) zařízeních a 
31 967domácností v nouzových obydlích, které zahrnují nouzové a provizorní objekty, 
nezkolaudované domy, nouzové ubytování na pracovišti apod. Nouzová obydlí mimo bytový 
fond představují přibližně 21 266 domácností, nelze však zjistit vlastnickou strukturu a jakékoli 
údaje o kvalitě bydlení. Z velké části může jít o nezkolaudované byty v osobním vlastnictví i o 
tzv. ateliéry či studia zahrnující poměrně luxusní bydlení apod. Obdobně problematická je 
kategorie bydlení v chatkách a rekreačních domcích (18 803 domácností), které jsou ve většině 
zřejmě v osobním vlastnictví uživatelů. Problematičnost možnosti využití těchto dat byla také 
diskutována v publikaci „Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených 
z bydlení“ (Kuchařová, Janurová 2017). Kvalifikovaný odhad těchto domácností je tedy zhruba 
polovina sečtených domácností v těchto formách bydlení, tj. 15 tisíc domácností. Výrazně nižší 
podíl domácností v bytové nouzi oproti ve sčítání zaznamenaným údajům dokládá i skutečnost, 
že pouze 683 příjemců dávek doplatku na bydlení žije v jiném než obytném prostoru. 
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• KRÁTKODOBÁ FORMA BYDLENÍ (ZEJMÉNA UBYTOVNY, AZYLOVÉ DOMY, 
DOMOVY NA PŮL CESTY) 
 

Odhad vychází z dat o počtu příjemců doplatku na bydlení v ubytovnách (data MPSV, 
k 31 12. 2017), odhad počtu domácností v azylových domech a domovech na půl cesty dle 
kapacity zařízení (počet míst/lůžek, data MPSV, k 31. 12. 2017) a je doplněn o odhad shodné 
skupiny domácností dle pracovního materiálu „Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr 
zákona o sociálním bydlení“. 
 
Odhad počtu domácností v krátkodobých formách bydlení (ubytovny, AD, DPC): 23 500 
 
Odhad počtu domácností na ubytovnách: 20 000 
 

□ Počet příjemců doplatku na bydlení v ubytovnách (data MPSV, k 31. 12. 2017): 
10 132 

Všechny příjemce doplatku na bydlení lze považovat za cílovou skupinu, neboť splňují 
jak kritérium nízkého reziduálního příjmu, tak krátkodobé formy bydlení. 

□ Dle pracovního materiálu ASZ velkou část lidí žijících na ubytovnách tvoří také osoby 
nepobírající dávky hmotné nouze a dle pracovního materiálu na základě 
kvalifikovaného odhadu představuje potenciální cílovou skupinu 14 000 - 24 000 
domácností žijících na ubytovnách.  

Odhad počtu domácností v azylových domech a domovech na půl cesty: 3 500 

□ Odhad počtu domácností v azylových domech a domovech na půl cesty dle kapacity 
zařízení (počet míst/lůžek, data MPSV, k 31. 12. 2017): 3 783 (azylové domy), 329 
(domovy na půl cesty). 

Odhad počtu domácností byl proveden na základě dat o struktuře domácností v těchto 
zařízeních dle výzkumu v azylových domech a domech na půl cesty provedených 
VÚPSV (Kuchařová, Janurová 2016). Vzhledem k tomu, že v těchto formách 
krátkodobého bydlení dochází k častému střídání uživatelů a domácnost tak může být 
zahrnuta do statistiky dle uživatelů služby několikrát, byla upřednostněna data o 
kapacitách a využito předpokladu, že se jedná o krátkodobou formu bydlení, na kterou 
by měla navazovat odpovídající nabídka standardního bydlení. Kapacita zařízení nutně 
neznamená, že jsou zařízení využívána. Hradecký et al (2012) pro kvantifikaci počtu 
osob v azylových domech násobí kapacity koeficientem 90 % na základě předpokladu, 
že tyto kapacity jsou průměrně využívány z 90 %. Při konstrukci odhadu bylo využito 
stejného postupu.  

□ Dle pracovního materiálu ASZ je počet domácností, které využívají pobytové sociální 
služby azylového domu ročně zhruba 3 300. Odhad cílové skupiny z řad uživatelů 
azylových domů představuje 2 100 – 3 300 domácností. Cílová skupina z řad 
uživatelů domovů na půl cesty je odhadována na 50 až 200 domácností/bytů.  
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• DOMÁCNOSTI BEZ BYDLENÍ (ZJEVNÍ BEZDOMOVCI) 
 

Odhad vychází z dat ze SLDB 2011, ze souhrnného materiálu ke zpracování Koncepce práce 
s bezdomovci v ČR na období do roku 2020 (Hradecký et al. 2012) a byl upraven na základě 
pracovního materiálu ASZ. U domácností zjevných bezdomovců je možné předpokládat, že jde 
zejména o domácnosti jednotlivců či bezdětné páry (viz Kuchařová, Janurová 2017). 
Odhad počtu domácností bez bydlení: 10 000 

□ Bezdomovci (SLDB 2011): 11 496 
V rámci SLDB byli také sčítáni bezdomovci, kteří byli v rámci SLDB 2011 chápáni jako osoby 
nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší a jako osoby bez domova 
je identifikoval při sčítání v terénu sčítací komisař. ČSÚ získal sčítací komisaře z řad 
zaměstnanců azylových domů a ti se se svými klienty pokusili vyplnit na sčítací list osoby 
všechny informace, které byl daný člověk schopen dát dohromady. Tento údaj však naráží 
na mnohá omezení (viz níže) nebo publikace zabývající se kvantifikací lidí bez domova 
(Hradecký et al. 2012, Kuchařová, Janurová 2017). 
 
Obyvatelstvo podle způsobu bydlení – 2011 (ČSÚ 2014): 
Sčítání bezdomovců probíhalo převážně ve spolupráci se Sdružením azylových domů a Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb. Sečteny byly proto zejména osoby, které využívaly k datu sčítání služeb příslušných zařízení. 
Aktivní přístup jednotlivých zařízení, jejich rozmístění do krajů a jejich zaměření druhotně ovlivnilo jak počet 
sečtených bezdomovců, tak především jejich složení z hlediska věku, pohlaví a dalších demografických 
charakteristik, které v úhrnu neodpovídaly odhadům z jiných datových zdrojů (výzkumné projekty, odhady 
magistrátů velkých měst aj.) Plošné sčítání osob žijících „na ulici“ nebylo prostřednictvím cenzu možné, zejména 
proto, že sčítání provádělo cílenou distribuci formulářů do objektů určených k bydlení, neumožňovalo vyhledávat 
osoby mimo tyto objekty, ani nemělo k dispozici speciálně vyškolené pracovníky pro specifickou komunikaci s 
bezdomovci. Spolupráce s výše uvedenými zařízeními byla proto jediným možným postupem, byť s sebou nesla 
určitá omezení zjištěných výsledků. 
Sčítání bezdomovců probíhalo ve 270 domech – azylových domech, domech na půli cesty, v noclehárnách a 
nízkoprahových denních centrech. Sčítáni byli klienti těchto zařízení k rozhodnému okamžiku. Součástí 
některých zařízení byly i byty. V případech pobytu v délce 12 měsíců byly bydlící osoby sečteny jako bydlící v 
bytech s tím, že pouze podle druhu domu se poznalo, že se jedná o speciální zařízení a nikoliv o obytný dům. 
Osoby sice ubytované, ale pouze krátkodobě, které řešily tímto způsobem aktuální krizovou situaci, byly sečteny 
jako primární bezdomovci. 

 
□ Odhad počtu zjevných bezdomovců (Hradecký et al. 2012): 19 271 
Odhad je výsledkem procentuálního propočtu zjevných bezdomovců v jednotlivých krajích, 
který vychází z průzkumu MV ČR z roku 2011, jež stanovil počty zjevných bezdomovců ve 
městech  
nad 25 tisíc obyvatel, a sčítání bezdomovců ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava); 
zohledněn byl podíl malých obcí (do 2 000 obyvatel), které byly brány jako bez zjevných 
bezdomovců, v kraji. Následný hrubý odhad byl navýšen o 38,5 % dle německé metodiky 
pro přepočet rozdílu mezi počtem zjevných bezdomovců zjištěných jednorázově a celkovým 
počtem lidí bez bydlení. Metodika výpočtu uvedena v Hradecký et al. 2012. 
 
□ Dle pracovního materiálu ASZ činí odhad cílové skupiny v kategorii „bez střechy“ 8 000 

- 9 000 osob.  

Propočet očišťuje odhad počtu zjevných bezdomovců (Hradecký et al. 2012) o jiné 
specifické cílové skupiny uvedené v jiných kategoriích – „psychiatričtí pacienti, díky 
podmínkám posledních let se část těchto lidí přesunula na ubytovny, trajektorie klientů 
způsobující mírný překryv s osobami vykázanými v azylových domech, cizinců bez 
pravděpodobného nároku na budoucí vstup do systému sociálního bydlení atd.“ (ASZ 2018). 
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• JINÉ KATEGORIE CÍLOVÉ SKUPINY, KTERÉ KAŽDOROČNĚ VSTUPUJÍ DO SITUACE 
BEZDOMOVSTVÍ – viz pracovní materiál ASZ 
Snažíme-li se odhadnout aktuální velikost cílové skupiny domácností v bytové nouzi, měli 
by být tyto domácnosti zahrnuty v předchozích kategoriích, např. domácnosti v provizorním 
bydlení, v ubytovnách, v azylových domech, osoby bez bydlení apod.  
Výčet těchto podskupin/kategorií dle pracovního materiálu „Odhad velikosti cílové skupiny 
pro věcný záměr zákona o sociálním bydlení“ vypracovaného ASZ: 
□ Mladí dospělí opouštějící náhradní rodinnou péči: 1 900 osob 
□ Lidé se zdravotním postižením opouštějící sociální a zdravotní služby: 3 500 až 4 000 

osob 
□ Oběti a pachatelé trestné činnosti: 6 570 osob 

 
Použité zdroje 
Mikrodata ze Sčítaní lidu, domů a bytů v roce (SLDB) 2011. 
Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC) 2016. 
Hradecký, I. et al. 2012. Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na 
období do roku 2020 [online]. Praha: Občanské sdružení H.S.P. [cit. 1. 8. 2018]. Dostupné z: 
https://www.esfcr.cz/file/8471/.  
Kuchařová, V., K. Janurová. 2017. Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob 
vyloučených z bydlení. Praha: VÚPSV. 
ČSÚ. 2014. Obyvatelstvo podle způsobu bydlení - 2011. [online]. Praha: ČSÚ. [cit. 1. 8. 2018].  
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Příloha č. 2 k RIA 

Odhad velikosti cílové skupiny pro věcný záměr zákona o sociálním bydlení 

Vypracoval Úřad vlády, odbor (Agentura) pro sociální začleňování na základě podkladů 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. 

Shrnutí 

Materiál sumarizuje odhady velikosti cílové skupiny osob a domácností bez bydlení pro účely 
zákona o sociálním bydlení na základě předpokládané identifikace tzv. tržního selhání v bydlení 
na úrovni domácnosti (tj. kombinace nízkých příjmů domácnosti a absence vhodného bydlení). 
Odhad vychází z kombinace dat a kvalifikovaných odhadů poskytnutých MPSV, MMR a 
Agenturou pro sociální začleňování. 

Odhady zohledňují období posledních 5 let, které zahrnují jak období vyšší nezaměstnanosti  
a ekonomické stagnace, tak období vysoké zaměstnanosti a významného růstu mezd  
ve všech příjmových kategoriích. Zároveň odráží situaci, kdy neexistuje systém prevence ztráty 
bydlení ani systematická podpora získání bydlení jinými nástroji. Velikost cílové skupiny 
v reziduálním systému sociálního bydlení je úzce spojená s dostupností a efektivitou dalších 
nástrojů sociálních a bytových politik, které přispívají k prevenci nebo řešení bytové nouze, 
s celkovou ekonomickou situací (míra nezaměstnanosti, finanční dostupnost bydlení na trhu 
apod.) a specificky také s reakcí aktérů na trhu s bydlením na postupné vytváření systému 
sociálního bydlení. 

Odhad zohledňuje administrativní a statistická data a kvalifikované odhady o počtech osob 
v bytové nouzi (osob bez střechy, uživatelů vybraných sociálních služeb, osobách opouštějících 
pobytové instituce, příjemců doplatku na bydlení, obyvatel bytů nevhodných k bydlení z různých 
důvodů apod.). Při zohlednění odhadovaných překryvů mezi jednotlivými dílčími skupinami se 
velikost cílové skupin zákona o sociálním bydlení pohybuje v intervalu 71 520 – 116 670 
osob. Je třeba uvážit, že část cílové skupiny bude potřebovat jiný typ podpory, nežli jsou 
sociální byty, jako je například prevence ztráty bydlení, realitní zprostředkování nebo 
MOP. V následujícím materiálu je odhadnutá velikost cílové skupiny, množinou všech 
možných potenciálních žadatelů o posouzení tržního selhání na úrovni domácností, 
ovšem po posouzení tržního selhání může být řešen menší počet osob - tj. těch, kteří se 
nacházejí v tržním selhání v oblasti bydlení. Odhadem by se tedy mohlo jednat o 62 000 
– 65 000 domácností. 

Pro zamezení vstupu dalších osob do situace bezdomovectví (mladí dospělí opouštějící 
náhradní rodinnou péči, klienti po opuštění pobytových institucí nebo jako oběti 
trestných činů) je nezbytné zajišťovat bydlení v bytech pro zhruba 7 050 osob ročně. 

1. Úvod 

Materiál sumarizuje odhady velikosti cílové skupiny osob a domácností bez bydlení pro účely 
zákona o sociálním bydlení na základě předpokládané identifikace tzv. tržního selhání v bydlení 
na úrovni domácnosti (tj. kombinace nízkých příjmů domácnosti a absence vhodného bydlení). 
Odhad vychází z kombinace dat a kvalifikovaných odhadů poskytnutých MPSV, MMR a 
Agenturou pro sociální začleňování. Struktura poptávaných datových podkladů a způsob jejich 
zpracování a vzájemného propojení byl projednán na mezirezortních schůzkách v průběhu 
června a července 2018. 

MPSV dodává jako podklad údaje o cílových skupinách, které v současné době podle 
realizovaných analýz a zkušeností poskytovatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků, 
sociálních odborů obecních úřadů atp. vypadávají z bydlení a potřebují podporu prostřednictvím 
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sociálního bydlení. MMR dodává odhad počtu nevyhovujících bytů. ASZ dodává odhad počtu 
osob v nevhodném a nejistém bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. 

Předkládaný materiál nejprve představuje použitou metodiku při stanovení velikosti cílové 
skupiny, včetně omezení, se kterými je využití dostupných dat a odhadů spojeno. V následující 
části jsou poté představeny odhady jednotlivých dílčích cílových skupin, a to včetně specifikace 
datových zdrojů, z kterých odhad velikosti příslušné podskupiny vychází. V závěrečné části je 
poté prezentován souhrnný odhad velikosti cílové skupiny. 

2. Metodika odhadu 

Provedený odhad velikosti cílové skupiny zvažuje řadu parametrů. Základním východiskem je 
nastavení podmínek pro vstup do sociálního bydlení podle aktuálních konceptů věcného řešení 
zákona o sociálním bydlení. Následně je vymezená cílová skupina rozdělena na dílčí 
podskupiny, u kterých je proveden odhad počtu. Jednotlivé dílčí odhady byly po zvážení 
pravděpodobných překryvů agregovány do celkového parametrického odhadu. 

Odhad velikosti cílové skupiny vychází z vymezení podmínek pro vstup do sociálních bytů jako 
identifikovaného „tržního selhání v bydlení na úrovni domácnosti“12, která v zásadě pracuje 
s kombinací parametrů absence (vhodného) bydlení a nízkých příjmů domácnosti (nedostatkem 
prostředků na zajištění bydlení vlastními silami). 

Velikost jednotlivých dílčích skupin domácností bez bydlení lze následně specifikovat s využitím 
statistických nebo administrativních dat. Při využití dat je třeba se vyrovnat s odlišnými typy jevů, 
které jsou v datech zachycována (zjednodušeně, zda jde o aktuální stav nebo dynamiku jevu. 
Pro některé situace je sledován celkový počet osob, které se v dané situaci nacházejí ve 
stanoveném časovém okamžiku (např. počet příjemců doplatku  
na bydlení nebo počet klientů v sociální službě azylový dům). Naopak pro jiné situace jsou 
k dispozici údaje o počtech osob, které za určitý časový interval (typicky v průběhu roku) řešily 
problém s absencí bydlení, tj. vstupovaly do cílové skupiny zákona o sociálním bydlení (např. 
počet osob, které ročně opouštějí náhradní rodinnou péči z důvodu dospělosti nebo počet 
rozhodnutí o soudním vystěhování z bytu). Určitým přechodným typem dat jsou pak údaje o 
počtech individuálních osob, které v průběhu daného časového období (jednoho roku) prošly 
danou situací (např. roční počet klientů v noclehárnách nebo v azylových domech).  

Dalším omezením při využívání popsaných datových zdrojů jsou odlišné jednotky, které jsou 
administrativně evidovány – v některých případech se jedná o domácnosti (např. počet příjemců 
dávky doplatek na bydlení), naopak v jiných případech jsou sledovány fyzické osoby (např. 
počet klientů nebo kapacity azylových domů či pobytových sociálních služeb).  
Pro účely přípravy politiky v oblasti sociálního bydlení jsou přitom relevantní oba údaje – počet 
domácností indikuje potřebný počet bytových jednotek pro zajištění bydlení13, naopak počet 
fyzických osob může indikovat potřebné kapacity pro sociální práci a podporu řešení dalších 
životních situací, které mohou nastávat po vyřešení problémů v bydlení. 

V situacích, kdy nejsou tato data dostupná, nebo kdy zahrnují také výrazně širší skupinu, než 
je cílová skupina zákona o sociálním bydlení (např. počet osob propuštěných z výkonu trestu 
odnětí svobody zahrnuje také osoby, které se vracejí do své rodiny a problémy v bydlení nemusí 
řešit), je využit kvalifikovaný odhad.  

                                                            
12 Mikeszová, M. a kol.: Metodika identifikace tržního selhání v bydlení. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2017. 
13 Vyřešení bytové nouze však zároveň může být spojeno se změnou počtu domácností, kdy může docházet jak ke 
sloučení rodin, které z důvodu bytové nouze žily odděleně (např. matka s dětmi v azylovém domě a otec na 
ubytovně), nebo naopak k rozdělení domácností, které žily společně (vynucené soužití více rodin v jednom bytě 
jako adaptace domácností na nedostatek pro ně dostupného bydlení). 
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Vedle formálního splnění podmínek pro vstup/nárok na sociální byt je nezbytné při odhadu 
velikosti cílové skupiny pro zákon o sociálním bydlení zohlednit také předpokládaný zájem  
o využití sociálních bytů. Vstup do sociálního bydlení bude ze strany domácnosti dobrovolný – 
vedle splnění podmínek absence vhodného bydlení a omezených příjmů tedy bude muset 
domácnost aktivně žádat o sociální bydlení. V praxi sociálních politik však o podporu žádá 
pouze část domácností, které na ni mají nárok. Tzv. take-up rate může být ovlivňována jak 
nedostatkem informací, tak např. subjektivní spokojeností s aktuálním bydlením (některé 
domácnosti žijící v rodinném domě bez WC nebo koupelny nemusí tuto situaci vnímat jako 
problematickou), případně oběť domácího násilí může svou situaci vnímat jako normální  
a zaslouženou a nechtít opustit domácnost s násilnou osobou. V některých případech lze tedy 
očekávat, že zájem o využití podpory bude mít pouze část domácností. 

Dalším omezením při odhadu velikosti cílové skupiny je dynamika situací bytové nouze, kdy 
může docházet jak k jejímu relativně rychlému vzniku, tak k časté změně formy bytové nouze, 
jejímu prodlužování, řešení/vyřešení nebo naopak zhoršení. Na obr. č. 1 je tato dynamika 
přiblížena na příkladu možných změn situace klienta azylového domu. Každý klient azylového 
domu by po určité době pobytu měl azylový dům opouštět – délka pobytu v této sociální službě 
je omezena na zpravidla nejvýše jeden rok, i když v některých případech může být délka pobytu 
v azylovém domě delší. Po opouštění azylového domu může nastat několik situací. Domácnost 
může mít k dispozici takové zdroje (lidského, finančního nebo sociálního kapitálu), které jí 
umožní vyřešit bytovou nouzia z azylového domu odejít do standardního  
a stabilního bydlení (např. oběť domácího násilí, která díky podpoře širší rodiny nebo svému 
vzdělání a možnosti pracovních příjmů získá nájemní bydlení, může přejít bydlet do bytu  
ve svém  vlastnictví nebo ve vlastnictví svých rodinných příslušníků apod.). Přechod  
do stabilního bydlení může být podpořen/zprostředkován také sociální službou/provozovatelem 
azylového domu. V některých obcích může být bydlení klienta vyřešeno v rámci obecního 
systému nájemního/sociálního bydlení (klient získá nájem obecního bytu). V jiných případech 
však dochází k přestěhování klienta do jiného azylového domu (tzv. azylismus). Klienti mohou 
z azylového domu odejít také do substandardního bydlení (např. ubytovna nebo tzv. jiný než 
obytný prostor) nebo do bytů, aniž by došlo k vyřešení bytové nouze (např. získají nájem v bytě 
nesplňujícím požadavky na kvalitu bydlení, nebo získají příliš krátkou nájemní smlouvu, která 
nebude z různých důvodů prodloužena apod.).  

Obrázek č. 1: Model dynamiky bytové nouze na příkladu uživatelů azylových domů 

 

Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 
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Jedna osoba nebo domácnost může být tedy v průběhu jednoho kalendářního roku 
zaznamenána v datech jako klient azylového domu, přičemž následně může z evidencí zcela 
zmizet (bydlení v bytě, na který nebude pobírat sociální dávky), nebo se přesune mezi příjemce 
příspěvku na bydlení (nájemní bydlení v bytě), popř. příjemce doplatku na bydlení (podnájemní 
smlouva v bytě, ubytovna, jiný než obytný prostor apod.), nebo jako klient v jiném azylovém 
domě. Dynamika situací bytové nouze/tržního selhání v bydlení na úrovni domácnosti proto 
vede k nutnosti korigovat dostupná data o tyto překryvy. Samotná korekce expertními odhady 
však může vést k určitému zkreslení. Obdobnou dynamiku změn lze totiž zachytit také pro 
ostatní formy bytové nouze (stěhování mezi různými ubytovnami, nebo mezi ubytovnami a 
nevhodnými byty apod.), jak souhrnně zachycuje obr. č. 2.  

 

Obrázek č. 2: Model celkové dynamiky změn v rámci cílové skupiny osob v bytové nouzi 

 

Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 

Velikost cílové skupiny a dynamika změn mezi různými formami bytové nouze je významně 
ovlivňována také jednáním a rozhodováním dalších aktérů na trhu s bydlením a dalšími 
sociálními a bytovými politikami. Z tržních subjektů se jedná jak o obce, které vlastní zhruba 8 
% bytového fondu (tj. asi třetinu nájemního bydlení), tak o soukromé pronajímatele (fyzické i 
právnické osoby).   Jedná se zejména o podmínky uzavření nájemní smlouvy z hlediska výše 
požadované jistoty/kauce nebo poplatků realitním kancelářím  
za zprostředkování smlouvy, zejména v případě obcí pak nastavení dalších podmínek  
pro zájemce o městské byty, které se vztahují k trvalému pobytu nebo jinému vztahu k obci, 
předchozím finančním vztahům s obcí, zaměstnání a zdrojům příjmů apod.  

Specifickým problémem je diskriminace některých domácností. Z hlediska veřejných politik je 
pro ovlivnění jednání dalších aktérů podstatné zejména nastavení dávek na bydlení z hlediska 
jejich výše (možnost nízkopříjmových domácností hradit náklady na bydlení v tržní výši), 
možnosti využití na úhradu jistoty na pokrytí rizika pronájmu (aktuálně jen omezený počet dávek 
mimořádné okamžité pomoci) a případného provázání dávek na bydlení  
a kvalitativního standardu bytu, který je příjemcům dávek pronajímán (zejména v sociálně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

65 

vyloučených lokalitách u řady bytů ve špatném stavu dlouhodobě neprobíhá základní údržba ze 
strany majitele/pronajímatele). Dále může být tržní prostředí ovlivněno dostupností právního 
poradenství, sociální práce a dalších intervencí zaměřených na prevenci ztráty bydlení a 
podporu plnění povinností spojených s bydlením u domácností, které jsou v riziku výpovědi 
nebo neprodloužení nájmu bytu.  

Nad rámec možností tohoto materiálu je analýza územního rozložení cílové skupiny. 
Předchozí analýzy14 ukazují významné odlišnosti mezi jednotlivými kraji a zejména obvody obcí 
s rozšířenou působností. Se zmenšující se územní jednotkou se obecně zvyšuje možnost změn 
rozsahu cílové skupiny v důsledku stěhování nebo vzniku či vyřešení místně specifických 
problémů (např. v Litvínově žije aktuálně zhruba 2,5 tis. osob v domech,  
u kterých je riziko odpojení od dodávek vody a tepla z důvodu druhotné platební neschopnosti 
společenství vlastníků jednotek; podle úspěšnosti řešení této situace se počet domácností 
v bytové nouzi může ve městě změnit o desítky procent. Bez bydlení se mohou ocitnout stovky 
lidí jen v roce 2018 to je v Horoměřicích cca 200 osob – H- Systém; v Ústí  
nad Labem rovněž cca 200 osob po zrušení ubytoven. 

 

3. Struktura cílové skupiny 

Dostupná data a kvalifikované odhady umožňují vyčíslit níže uvedené podskupiny cílové 
skupiny zákona o sociálním bydlení. 

3.1 Děti a mládež opouštějící náhradní rodinnou výchovu a pobytová zařízení péče  
o děti 

 

Mladí lidé opouštějící náhradní rodinnou/pěstounskou péči nemají v 90 % zajištěno vhodné 
zázemí a další podporu, a to dle kvalifikovaného odhadu pracovníků NNO pracujících s touto 
cílovou skupinou. V případě pobytových zařízení je to 95 % mladých lidí bez zajištěného 
bydlení. 

Je to tedy cílová skupina, pro kterou by bylo sociální bydlení východiskem ze složité životní 
situace, zároveň by podporovalo jejich soběstačnost a autonomii. Z dat vyplývá, že by měl 
systém sociálního bydlení počítat s tím, že systém náhradní péče opustí cca 2 000 
mladých lidí ročně (viz tabulka č. 3) po dosažení zletilosti či nabytí plné svéprávnosti, 
kteří nemají jistotu bydlení.  
  

                                                            
14 Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví na úrovni obcí s rozšířenou působností. MPSV, 2016. 
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Tab. č. 1 Ukončení pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství 
s osobní péčí poručníka, péče jiné fyzické osoby než rodiče z důvodu nabytí plné svéprávnosti  

Rok  Pěstounská 
péče 

Pěstounská 
péče na 
přechodnou 
dobu 

Poručenství 
s osobní péčí 
poručníka 

Péče jiné 
fyz. osoby 

Celkem  

2013 584 0 284 357 1 225 

2014 628 1 205 218 1 052 

2015 676 1 223 244 1 144 

2016 614 1 253 198 1 066 

2017 647 1 205 186 1 039 

Celkem 3 149 4 1 170 1203 5 526 

 

V tab. č. 2 jsou data, která se týkají počtu dětí, které z důvodu zletilosti opustily náhradní péči 
poskytovanou pobytovým zařízením (buď školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy či ZDVOP, což jsou zařízení sociálně-právní ochrany). Na základě § 975 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník může soud ústavní výchovu prodloužit až o 1 rok po dosažení 
zletilosti (tj. dítě zde na základě tohoto právního titulu pobývá do 19 let). Nástroje sociálního 
bydlení mohou zásadně změnit okolnosti a snižovat počty dětí a mládeže  
v tzv. dobrovolných pobytech v rámci náhradní rodinné péče.  

 

Tab. č. 2 Zánik náhradní péče u dětí probíhající v pobytových zařízeních z důvodu zletilosti  
Rok  Nařízená 

ÚV v zař.  
pro 
výkon 
ÚV 

Nařízená 
OV v zař.  
pro 
výkon 
OV 

Děti s nařízeným 
výchovným opatřením 
podle 
§ 13a zákona o SPOD 
umístěné v zařízeních 
pro výkon ÚV nebo ve 
středisku výchovné 
péče 

Děti umístěné 
ve ZDVOP 
na základě 
rozhodnutí soudu 

Děti umístěné 
ve ZDVOP na 
základě žádosti 
zák. zástupce, 
dítěte či OSPOD 
se souhlasem 
rodiče 

Celkem 

2013 990 35 11 19 15 1 070 

2014 998 39 1 21 18 1 077 

2015 926 41 3 14 13   997 

2016 797 24 0 9 6   836 

2017 765 22 2 12 22   823 

Celkem 4 476 161 17 75 74 4 803 
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Tato tabulka uvádí celkový počet dětí opouštějících náhradní péči ve sledovaných letech 2013 
- 2017.  
 
Tab. č. 3 Počet dětí, u nichž zanikal náhradní péče u dětí probíhající v NRP a v pobytových 
zařízeních z důvodu zletilosti  

Rok  Počet dětí 
opouštějících 
NRP 

Počet dětí opouštějících 
péči v pobytových 
zařízeních 

Celkem 

2013 1 225 1 070 2 295 

2014 1 052 1 077 2 129 

2015 1 144 997 2 141 

2016 1 066 836 1 902 

2017 1 039 823 1 862 

Celkem 5 526 4 803 10 329 

Průměr 1105 960 2066 

 
 
Tab. č. 4 Věková struktura uživatelů domů na půli cesty k 31. 12. 2014 

Věk (počet let) Počet uživatelů Podíl uživatelů z celku (%) 

0 - 6 6 2 

7 - 12 0 0 

13 - 18 38 14 

19 - 26 230 84 

CELKEM 274 100 

Zdroj: vlastní analýza MPSV dat ze systému OKstat 

 

Pouze malá část mladých dospělých přechází do sociální služby domy na půli cesty – při celkové 
obsazenosti zhruba 280 osobami a až sedmi letech pobytu lze ročně očekávat potřebu 40 – 50 
bytů pro tuto skupinu. V současné době není jasný zájem mladých o případné setrvání ve službě 
po nabídce sociálních bytů. 

Velikost této části cílové skupiny se jeví i do budoucna značně stabilní, s kolísáním v korelaci 
především se sílou populačního ročníku. K výraznému snížení by mohlo dojít s odstupem po 
zavedení zákona o sociálním bydlení, lze predikovat, že by více dětí vyrůstalo v rodinách a 
méně bylo odebíráno z rodičovské péče. 
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Pěstounská péče 990 + pobytová zařízení 910 + domy na půl cesty 50 až 200 = 1950 až 
2100 bytů ročně 

 

 

Obrázek č. 3 

 

Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 

 

3.2 Lidé se zdravotním postižením/ transformace pobytových soc. služeb a 
psychiatrické péče 

 

Tab. č. 5  
Počty klientů chráněného bydlení v letech 2013-2016  
 2013 2014 2015 2016  
Celkový součet 775 868 943 4 174  

Tab. č. 6 Počty klientů podpory samostatného bydlení 
v letech 2013-2016 
 2013 2014 2015 2016 
Celkový součet 3 376 775 868 943 

 

Zdravotní postižení je jedním z klíčových faktorů, kterým se měří tržní selhání v metodice 
vytvořené MMR. Je nutno zajistit standardní bydlení, tedy bydlení s podporou sociální práce 
především pro klienty, kteří opouštějí sociální službu a jsou schopní samostatného bydlení 
s podporou sociální práce, tedy cca pro 50 % klientů této služby. V sociální službě podpora 
samostatného bydlení jde potom o 100 % všech klientů. Ročně se tak jedná o zhruba 3 000 
osob se zdravotním postižením, které je nutné podpořit prostřednictvím sociálního 
bydlení. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

69 

2. Reforma psychiatrické péče 
Podle odhadů vycházejících z projektu Deinstitucionalizace péče o duševně nemocné 
Ministerstva zdravotnictví ČR je pro cílovou skupinu duševně nemocných třeba 2 500 bytů 
v následujících čtyřech letech, tzn. cca 625 bytů pro 625 domácností ročně. 

 

Pobytové sociální služby 3000 + reforma psychiatrické péče 500 až 1000  =  3500 až 
4000 

 

 

 

Obrázek č. 4 

 

Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 

3.3 Počty osob bez domova v sociálních službách pro lidi bez domova a lidí bez 
domova 

 

Tab. č. 7 Počty uživatelů v sociální službě azylový dům v letech 2013 – 2016 

Počty klientů azylových domů v letech 2013-2016 
 2013 2014 2015 2016 
Celkový součet 10 173 10 484 10 143 10 385 

 

K uvedenému počtu klientů doplňujeme, že se jedná v průměru o 3 300 (zhruba 7 000 osob) 
domácností jednotlivců či rodin, které ročně využijí pobytové sociální služby azylového 
domu ročně. Uvedená čísla nepředstavují originální počty klientů, viz obrázek číslo 1. 

Na základě expertního odhadu organizace Armády spásy (Armáda spásy v ČR, Interní šetření, 
2015), která v České republice poskytuje téměř 800 lůžek v azylových domech, by možnost 
sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka byla „vhodná a žádoucí pro 50 % obyvatel 
azylových domů“, pro dalších 17 % obyvatel azylových domů by dokonce bylo „vhodné a 
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žádoucí samostatné bydlení bez podpory sociálního pracovníka“. Tzn., že necelých 70 % klientů 
azylových domů je cílovou skupinou sociálního bydlení. Lze očekávat, že se tyto počty budou 
v případě funkčního systému sociálního bydlení postupně snižovat.  V případě vhodné podpory 
lze předpokládat až 100% úspěšnost (metodika HF), tedy 70% představuje 2100 domácností, 
3300 všechny. 

Lidé „bez střechy“ (dle typologie ETHOS) 
Do této kategorie řadíme ty, kteří přežívají ve veřejném prostoru, na ulici a také ty, kteří využívají 
sociální služby noclehárny. Celkový počet těchto osob v rámci ČR je možné stanovit na základě 
expertních odhadů. V rámci této výseče lidí bez domova můžeme uvažovat  
o domácnostech, které jsou tvořeny buď jednotlivcem, nebo bezdětnými páry. 

Expertně určený počet osob v kategorii „bez střechy“ pro celou ČR z roku 2015 činí 
19 000 osob. Toto číslo vychází z propočtů kombinujících několik vzájemně nezávislých zdrojů 
dat, které byly zpracovány řešitelským týmem určeným k vytvoření podkladového materiálu  
ke zpracování Koncepce prevence a řešení bezdomovectví. Podrobně ke zdrojům dat, 
metodologii, regionálním rozdílům atd. viz str. 71-75 „Souhrnného materiálu pro tvorbu 
Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020“.15 

Z těchto 19 000 osob bez střechy na základě struktury této populace můžeme odhadnout 
8 000 - 9 000 osob, které by měly být cílovou skupinou v předpokládané podobě zákona  
o sociálním bydlení. Tento propočet očišťuje původní číslo o: jinde v tomto materiálu uvedené 
specifické cílové skupiny (psychiatričtí pacienti, díky podmínkám posledních let  
se část těchto lidí přesunula na ubytovny, trajektorie klientů způsobující mírný překryv s osobami 
vykázanými v azylových domech, cizinců bez pravděpodobného nároku  
na budoucí vstup do systému sociálního bydlení atd.).  

Upozorňujeme, že tito tzv. zjevní lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou osob 
v bytové nouzi a pro resort MPSV zásadní z hlediska jejich zahrnutí do cílové skupiny 
sociálního bydlení vymezené budoucím zákonem. 

Pro doplnění výše popsaného uvádíme pro srovnání tabulku počtů uživatelů sociální služby 
noclehárny dle dat OKsystému. Srovnání ilustruje počty lidí „bez střechy“, kteří využívají sociální 
práce a nepobytových sociálních služeb pro lidi bez domova. 

Tab. č. 8  Počty uživatelů v sociální službě noclehárně v letech 2013 - 2016 

Počty klientů nocleháren v letech 2013-2016 
 2013 2014 2015 2016 
Celkový součet 8 433 7 119 9 000 8 678 

Zdroj: MPSV, OKStat systém. 

Dalším podstatným údajem vztahujícím se ke ztrátě bydlení jsou odhady těch, kteří jsou přímo 
ohroženi bezdomovectvím. Z výzkumu „Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích 
s rozšířenou působností“ z roku 2015 vyplynulo, že na území České republiky je odhadem 
téměř 119 tis. osob ohrožených ztrátou bydlení. Jakékoliv zhoršení ekonomické situace 
                                                            
15 
https://www.esfcr.cz/documents/21802/747780/Souhrnn%C3%BD+materi%C3%A1l+pro+tvor
bu+Koncepce+pr%C3%A1ce+s+bezdomovci+v+%C4%8CR+na+obdob%C3%AD+do+roku+2020/
f18ae3d0-e43b-41c5-983a-
860c5ee4c8ec?version=1.0&t=1355386476000&targetExtension=pdf  
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na makro či lokální úrovni, restriktivní systémová změna dopadá právě na těchto 119 tisíc 
lidí a vede přímou cestou k bezdomovectví, mezi nejčastější důvody vzniku bezdomovectví 
patří zadlužení (90,0%). Tyto osoby zatím nejsou zatím zahrnuty. 

Tab. č. 9 Odhad počtu osob ohrožených ztrátou bydlení v ČR 

Území Počet osob ohrožených 
ztrátou bydlení 

Počet osob ohrožených 
ztrátou bydlení na 1 000 
obyvatel 

Česká republika  118 564  11,8  

3. Lidé žijící na ubytovnách  
 
 
Kapacita ubytovacích zařízení se schválenými provozními řády je 89 372 lůžek (zdroj: MZ, stav 
k 31. 3. 2016). Osob (včetně společně posuzovaných osob) pobírajících doplatek  
na bydlení je 19 821 (zdroj: OK systém - za únor 2016). To znamená, že osobami pobírajícími 
doplatek na bydlení je na ubytovnách obsazeno 22 % lůžek a většina osob bydlících  
na ubytovnách dávky pomoci v hmotné nouzi nepobírá. Do dlouhodobých ubytovacích zařízení 
se vyplácí 20 % všech doplatků na bydlení, 13, 5 tis. dávek, z toho je cca 10,5 tis. dávek pro 
jednotlivce. Dle výzkumu Deloitte žilo na ubytovnách cca 48 tisíc osob z řad ohrožených 
cílových skupin, zhruba třetinu tvoří děti.  
V roce 2018 došlo ke snížení počtu příjemců doplatků na bydlení na ubytovnách. Kapacita 
ubytovacích zařízení se schválenými provozními řády je 99 551 lůžek (zdroj: MZ, stav  
k 31. 3. 2018). Osob (včetně společně posuzovaných osob) pobírajících doplatek na bydlení 
je 12 913 (zdroj: OK systém - za březen 2018). To znamená, že osobami pobírajícími 
doplatek na bydlení je na ubytovnách obsazeno 13 % lůžek a většina osob bydlících  
na ubytovnách dávky pomoci v hmotné nouzi nepobírá. Do dlouhodobých ubytovacích zařízení 
se vyplácí 18 % všech doplatků na bydlení, 8,2 tis. dávek, z toho je cca 6,0 tis. dávek pro 
jednotlivce. Část osob žijících na ubytovnách hradí náklady z jiných dávek, nežli doplatku – 
invalidní důchod, starobní důchod. Snížení počtu lidí na ubytovnách je ovlivněn 
ekonomickým růstem, proto je nutné uvažovat o středním čísle, se zhruba 14 000 
domácnostmi ročně minimálně, maximálně pak 24 000 (dle náběhu systému SB).  

Kromě výše zmíněných skupin jsou v ohrožující situaci rovněž lidé nacházející se v exekučním 
řízení, zejména ti, kteří čelí více exekucím současně. Exekutorská komora evidovala ke konci 
roku 2017 celkem 863 000 osob v exekuci, přičemž 70% z nich čelilo exekucím 
vícečetným. Ohrožení těchto osob závisí jednak na výši vymáhaného plnění a jednak na 
právním titulu k bydlení – osoby ve vlastnickém bydlení jsou ohroženy z důvodu rizika tohoto 
bydlení (nucený prodej v dražbě), osoby v nájemním bydlení jsou ohroženy ztrátou nájmu 
s ohledem na výši svého příjmu na úrovni zákonného nezabavitelného minima (bez nároku na 
příspěvek na bydlení, který se počítá z disponibilního příjmu před exekučními srážkami). 

 

 

Azylové domy 2100 až 3300 + bez střechy 8000 až 9000+ ubytovny 14000 až 24000 =   
39 500 až 64 000 
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Obrázek č. 5 

 
Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 

 

3.4 Lidé bez bydlení v důsledku trestné činnosti 
 
Pachatelé 
V roce 2017 - celkem propuštěno na svobodu 11 495 osob (z toho 2 862 na podmíněné propuštění 
s/bez dohledu PMS) - v celkových propuštěných je dále 1588 obviněných, 7 039 odsouzených a 6 
chovanců (tj. detence); propuštění obsahuje: vykonání trestu, útěk, přerušení výkonu VTOS dle § 
325/1 tr. řádu, předání do ciziny, úmrtí, milost, amnestie, upuštění od výkonu trestu odnětí svobody, 
přerušení výkonu trestu soudem (např. obnova řízení) a předání do ústavu. V roce 2016 - celkem 
propuštěno na svobodu 10 263 osob.  
V roce 2015 - celkem propuštěno na svobodu 9 317 osob, v roce 2014 - celkem propuštěno na 
svobodu 8 257, v roce 2013 - celkem propuštěno na svobodu 11 748 osob - 1877 obviněných a 9 
871 odsouzených. 
 
Údaje jsou dostupné ve veřejně přístupné Statistické ročence VS ČR za příslušný rok  
(na www.vscr.cz). Osoby opouštějící věznice - průměrný počet ročně je 10216 osob. Pokud 
počítáme s tím, že 55% (kvalifikovaný odhad NNO pracujících s cílovou skupinou) bude potřebovat 
bydlení, dostaneme se na 5620 osob. 
Oběti 

Další skupinou jsou oběti trestných činů, především domácího násilí. Ročně je počet vykázání 
průměrně 1584 (průměr za 3 roky). Část osob je schopna najít si bydlení na otevřeném trhu, 
část je obětí právě z důvodu ekonomické závislosti na násilníkovi, z důvodu věku, nemoci, 
rodičovství. Odhadem bude potřebovat byt 60% této skupiny, což je 951 osob ročně, nejméně 
polovina má děti. U počtu obětí je možné opatrně predikovat do budoucna snižování cílové 
podskupiny. 
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Oběti 950 + pachatelé 5620  =  6570 

Obrázek č. 6 

 
3.5 Nevhodné bydlení 

MMR ve svém podkladu definovalo v souladu s metodikou ČSÚ pro Sčítání lidu, domů a bytů 
2011 nevhodné bydlení, resp. byty se sníženou kvalitou jako „byt bez ústředního vytápění  
a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a 
bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství.“ 

Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový, kout  
a splachovací záchod. Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě 
mimo byt a užívá ho výhradně nájemce bytu. Ústředním vytápěním je vytápění zdrojem tepla, 
který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v 
rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění.  
Pro upřesnění je však třeba zdůraznit, že pokud jde o zdroj tepla na bázi plynu nebo elektrické 
energie a je umístěn v bytě, je nezbytné pro naplnění definice ústředního vytápění, aby byly 
těmito zdroji (WAW, GAMAT, akumulační kamna apod.) vybaveny všechny obytné místnosti 
bytu. 

Bytů standardních (dříve I. + II. kategorie) bylo v roce 2011 celkem 3 761 498, tj.  94,2%.  
V tom bylo bytů s ústředním topením a úplným příslušenstvím (I. kategorie) 3 584 119,  
tj. 89,8% a ostatní (II. kategorie) 177 379, tj. 4,4 %. 

Bytů se sníženou kvalitou (III. + IV. kategorie) bylo podle SLDB 2011 celkem 230 319, tj. 5,8 % 
a s nezjištěnou kategorií/typem bytu 112 818, tj. 2,7%. 

Zejména v případě bytů se sníženou kvalitou lze předpokládat, že významná část jejich obyvatel 
nesplní podmínky pro vstup do reziduálního systému sociálního bydlení nebo  
o vstup do systému sociálního bydlení nemusí mít zájem (typicky se může jednat o majitele 
staršího rodinného domku na venkově). Naopak v případě bytů se sníženou kvalitou, které jsou 
pronajímány, lze předpokládat vyšší podíl jejích obyvatel, kteří pravděpodobně splní podmínky 
pro vstup sociálních bytů, a budou mít o sociální byty zájem.  

Dotazník k „Metodice tržního selhání na úrovni domácností“ sníženou kvalitu bydlení definuje 
ve větším detailu charakteristik, které jsou významné z pohledu nájemce: 

CELKOVÝ STAV DOMU A BYTU - otázka na celkové vyhodnocení stavu a údržby domu  
a otázka na celkové vyhodnocení stavu a údržby bytu.  
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HLAVNÍ KRITÉRIA KVALITY BYTU - celkem 6 oblastí hodnocení kvality představuje základní 
kritéria pro určení, zda byt splňuje či nesplňuje minimální kvalitativní standardy bytu. Těmito 
oblastmi jsou: 

• záchod, 
• koupelna, 
• prostor pro vaření, 
• voda, 
• vytápění, 
• elektroinstalace. 
V každé oblasti je stav bez zjevných problémů hodnocen stupněm „1“, stav se zjevnými 
problémy, ovšem stále ještě funkční, tzv. omezená funkčnost, je klasifikován stupněm „2“,  
a stav, který má zásadní vadu (nebo vybavení zcela chybí) a náprava stavu vyžaduje delší čas 
a stavební práce, např. rekonstrukci domu nebo jeho části, je hodnocen stupněm „3“. Stupeň 
„3“ se netýká závad, které lze odstranit krátkodobou opravou, nebo které lze opravit v rámci 
běžné údržby bytu či jsou dány zanedbanou údržbou vinou uživatele bytu. Přesný způsob, jak 
je provedeno hodnocení na této třístupňové škále v každé oblasti, je uveden v pokynech  
v rámci dotazníku.  

VEDLEJŠÍ KRITÉRIA KVALITY BYTU: 

• okna, 
• stavební konstrukce a stavební povrchy v bytě, 
• vstupní dveře, 
• vlhkost a plísně, 
• větrání, 
• nebezpečí úrazu/infekce. 
 
Obdobně jako u předchozí skupiny je uplatňováno vyhodnocení dle třístupňové škály. 

DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIUM – soubor otázek, které mohou narážet na subjektivitu odpovědí, ale 
do hodnocení kvality bydlení neodmyslitelně patří (např. omezená dodávka teplé vody, 
nedostatečné vytápění, chybějící domovní zvonek apod.). Celý soubor otázek je vyhodnocován 
jako jedno doplňkové kritérium dle třístupňové škály maximálně ve stupni „2“.  

Byt nedosahuje minimální kvality, pokud vykazuje: 

• zásadní vadu (stupeň 3) u alespoň jednoho hlavního kritéria (například byt není vybaven 
koupelnou a náprava by vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci a delší čas) nebo  

• zásadní vadu (stupeň 3) u alespoň jednoho jiného kritéria a zároveň alespoň tři problémy 
s omezenou funkčností (na úrovni stupně 2) u třech dalších kritérií (například většina oken v 
bytě nejde zavírat a oprava vyžaduje větší rekonstrukci a zároveň je v bytě omezená funkčnost 
koupelny, vstupní dveře lze sice zamknout, ale vykazují značné poškození a nejsou zcela 
funkční a celkový stav bytu je špatný) nebo 

• problémy s omezenou funkčností (stupeň 2) u více než poloviny kritérií (například 
omezená je funkčnost koupelny, kuchyňského koutu, záchodu, elektroinstalace, vstupních 
dveří, byt se potýká s vlhkostí a plísní a celkově špatný stav bytu i domu). 

Nevhodné byty ve smyslu Metodiky v řadě případů v době kolaudace splňovaly podmínky 
kvalitního bydlení, ale jejich aktuální stav je velmi špatný a k trvalému bydlení nevhodný.  
Na základě poznatků Agentury pro sociální začleňování se v sociálně vyloučených lokalitách 
nejčastěji jedná o dva typy situací, které se v některých případech mohou překrývat: 
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• v domě je dlouhodobě zanedbávána běžná údržba a drobné opravy, což vede  
ke špatnému stavu společných prostor a společných částí domu (fasády, okna, rozvody vody, 
tepla, energií, elektroinstalace apod.) a k omezené funkčnosti či nefunkčnosti základních 
dodávek tepla, vody a energií 

• dům je odpojen, nebo mu hrozí odpojení od dodávek vody nebo tepla a energií  
z důvodu nehrazení těchto nákladů vlastníkem. Aktuálním problémem jsou nefunkční 
společenství vlastníků bytových jednotek a jejich druhotná platební neschopnost v důsledku 
dluhů majitelů bytů vůči SVJ na zálohách a příspěvcích na správu domu a pozemku.  

Mapování sociálně vyloučených lokalit uvádí, že zhruba polovina domů v SVL je ve špatném 
stavu. Vzhledem k počtu obyvatel SVL v intervalu 80 000 – 125 000 osob, částečnému překryvu 
SVL s výše uvedenými kategoriemi osob lze odhadnout, že z důvodu nevhodného bydlení bude 
v cílové skupině zhruba 20 000 – 40 000 osob.  

Osoby obývající nevhodné byty – 20 000 až 40 000 

 

Obrázek č. 7 

 
4. Celková velikost cílové skupiny sociálního bydlení 

Souhrnné znázornění odhadované velikosti cílové skupiny pro sociální bydlení je shrnuto  
na obrázku č. 8. Při zohlednění odhadovaných překryvů mezi jednotlivými dílčími skupinami se 
velikost cílové skupin zákona o sociálním bydlení pohybuje v intervalu 71 520 – 116 670 
osob. Tyto osoby se již nacházejí v různých formách bezdomovectví/tržního selhání v oblasti 
bydlení.  

Z analyzovaných podkladů vyplývá, že každoročně dochází ke vstupu dalších zhruba 7 050 
osob do situace bezdomovectví (mladí dospělí opouštějící náhradní rodinnou péči, klienti  
po opuštění pobytových institucí v rámci jejich transformace nebo jako oběti trestných činů).  Pro 
postupné snižování počtu osob bez domova je proto nezbytné zajišťovat bydlení v bytech 
minimálně pro tento nebo vyšší počet osob. 
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Obrázek č. 8

 

Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 

 

Jak z celého textu výše vyplývá, etiologie bytové nouze je velmi různorodá a často 
multifaktoriální. Tato různorodá cílová skupina vyžaduje individuální podporu, nejedná se 
tedy jen o investiční podporu sociálních bytů jako takových. Cílovou skupinou po posouzení 
tržního selhání na úrovni domácností by se tedy mohlo jednat o 62 000 – 65 000 
domácností., viz následující obrázek. 
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Obr. č. 9 

Zdroj: vlastní zpracováni ASZ 

 

Zpracování: ASZ, Magdalena Opletalová, Roman Matoušek, 27. 7. 2018 
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Příloha č. 3 k RIA 

Veřejná podpora sociálního nájemního bydlení v České republice z pohledu pravidel EU 
platných pro veřejnou podporu 

30. 11. 2018 

 

 

Obsah: 

 

1. Veřejná podpora 
2. Řešení veřejné podpory sociálního nájemního bydlení s použitím notifikace nebo některé 

z výjimek obecně 
3. Řešení sociálního bydlení v EU 
4. Veřejná podpora sociálního bydlení (provozu a pořízení sociálních bytů a domů) v ČR 
5. Použití notifikace a jednotlivých výjimek ze zákazu veřejné podpory na podporu sociálního 

nájemního bydlení v České republice v praxi 
6. Doporučení pro státní podporu pořízení a provozu sociálních nájemních bytů 
7. Použitá literatura - právní rámec EU (předpisy a stanoviska) a ČR, analýzy a metodiky k 

oblasti veřejné podpory sociálního bydlení 
 

 

1. Veřejná podpora 
 

Naplňování bytové politiky státu se někdy neobejde bez podpory státu, resp. poskytnutí 
finančních prostředků státem, potom mluvíme o veřejné podpoře. Základní pravidla 
pro veřejnou podporu jsou obsažena v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování EU (dále jen 
„Smlouva“). První odstavec článku 107 stanoví, že „Podpory poskytované v jakékoli formě 
státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují 
obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.“ 
Pravidla veřejné podpory se týkají opatření, při kterých dojde k přesunu státních prostředků 
(může se jednat o prostředky národní, regionální, obecní, prostředky veřejných bank, nadací 
atd.). Přesun finančních prostředků představující poskytnutí veřejné podpory může mít různé 
formy - dotace, slevy na dani, záruky za úvěr, odpuštění penále apod. 

 

Aplikace pravidel upravujících veřejnou podporu není nutná, pokud samo opatření 
veřejnou podporu nezakládá. O veřejnou podporu se nejedná v případě, kdy nejsou 
kumulativně splněny znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy: 

a) opatření má vliv na přesun státních (veřejných) prostředků, ať již jde o prostředky národní, 
regionálné či obecní; 

b) opatření je selektivní, tj. opatřením dochází ke zvýhodnění určitého podniku. Převod podílu 
za cenu nižší než tržní představuje pro družstvo zvýhodnění; podnikem se pro účely pravidel 
hospodářské soutěže, a tedy i pravidel veřejné podpory a podpory de minimis rozumí 
jakýkoliv subjekt, který na trhu nabízí zboží a/nebo služby;  

c) opatření může vést k narušení soutěže;  
d) k ovlivnění obchodu mezi členskými státy. 
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Je proto nezbytné posuzovat individuálně a zvlášť každý případ, který s ohledem na následující 
text může zakládat veřejnou podporu. Komise v řadě rozhodnutí dospěla k závěru, 
že v některých případech mají určité činnosti kvůli zvláštním okolnostem čistě místní dopad, 
a proto není naplněn definiční znak narušení obchodu mezi členskými státy. Veřejnou podporu 
je tedy za určitých předpokladů možno vyloučit z důvodu lokálnosti opatření. K ovlivnění 
obchodu mezi členskými státy nedochází v případě, kdy je: 

1) vliv opatření na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech je nanejvýše nepatrný; 
2) zboží a/nebo služby poskytované příjemcem jsou čistě lokálního charakteru a/nebo jsou 

přitažlivé jen pro zeměpisně ohraničenou oblast; 
3) podpora nemá za následek přilákání poptávky a/nebo investic do dotyčného regionu 

a nevytváří překážky pro usazování podniků z jiných členských států; 
4) tržní podíl příjemce podpory je z hlediska jakéhokoliv použitého vymezení relevantního trhu 

minimální a příjemce nepatří k širší skupině podniků. 
 

Článek 107 Smlouvy obsahuje obecný zákaz veřejné podpory ovlivňující obchod 
mezi členskými státy EU, ale současně vymezuje ty druhy veřejné podpory, které jsou 
automaticky považovány za slučitelné s vnitřním trhem a ty druhy veřejné podpory, které 
mohou být považovány za slučitelné s vnitřním trhem. Podpory, které mohou být 
považovány za slučitelné s vnitřním trhem podle uvedených výjimek musí být ovšem 
předem oznámeny (notifikovány) Evropské komisi (dále jen Komise). Komise může 
přijmout nařízení týkající se kategorií státních podpor, u kterých Rada podle článku 109 
Smlouvy dala možnost vyjmout je z oznamovací povinnosti. Poskytnutí veřejné podpora 
je tedy možné jen tehdy, pokud režim podpory notifikujeme (viz dále A.) nebo najdeme 
podle výše uvedeného výjimku (právní titul) k jejímu legálnímu poskytnutí (viz dále B.). 

 

 

2. Řešení veřejné podpory sociálního nájemního bydlení s použitím notifikace nebo 
některé z výjimek obecně 

 

A. Podle článku 108 Smlouvy jsou členské státy Komisi povinny předem notifikovat 
plánovanou veřejnou podporu a změny existující podpory a navrhovaná opatření 
mohou realizovat teprve poté, co Komise přijme k danému případu příslušné 
rozhodnutí. Veřejná podpora realizovaná předtím, než Komise vydá své rozhodnutí, 
je protiprávní (nezákonná podpora). Notifikace je oznámení záměru poskytnout novou 
podporu a změny existující podpory Komisi. Oznámení provádí poskytovatel veřejné 
podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí. 
Veřejná podpora realizovaná předtím, než Komise vydá své rozhodnutí, je protiprávní 
(nezákonná podpora). Zákaz udělování podpory bez předchozího schválení Komise 
je absolutní a kategorický, a jako takový představuje normu s přímou účinností.  
 

B. Obecně lze uvést pro financování sociálního bydlení uvést následující možné výjimky 
ze zákazu veřejné podpory: poskytování podpory podle nařízení o blokových výjimkách 
(B.1.), poskytování podpory malého rozsahu (de minimis), (B.2.) a poskytování 
kompenzace v rámci závazků služby obecného hospodářského zájmu (dále jen SOHZ) 
(B.3.). 
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B.1. Jednou ze základních možností pro poskytování slučitelné veřejné podpory představuje 
N ařízení Komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem, ve znění Nařízení 
Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, (dále též „Obecné nařízení o blokových 
výjimkách“), které stanoví podmínky, že jejichž splnění jsou veřejné podpory vyjmuty z 
oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Pro financování sociálního bydlení se nabízí 
především Regionální podpora (Článek 13, 14 a 15), Investiční podporu na projekty ke zvýšení 
energetické účinnosti budov (Článek 39) a Investiční podpora na místní infrastrukturu (Článek 
56). 

 

B.2. Za veřejnou podporu se nepovažuje podpora malého rozsahu, tzv. de minimis, neboť nemá 
dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. 
Při jejím poskytování však musí být dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v  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 (dále Nařízení de minimis). 

 

B.3. Vedle čl. 106 odst. 2 Smlouvy je zásadním konceptem pro hodnocení veřejné podpory 
v případě poskytování SOHZ rozsudek ve věci Altmark, v němž Soudní dvůr stanovil podmínky, 
za nichž kompenzace za poskytování služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací  
platba) nepředstavuje zvýhodnění, a nejedná se tedy ani o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 
odst. 1 Smlouvy. Komise přijala revidovaný balíček právních předpisů, které regulují 
poskytování vyrovnávací platby (kompenzace) za výkon služeb obecného hospodářského 
zájmu. Nová pravidla nahrazují původní předpisy tzv. Altmarského balíčku. Nový balíček se 
skládá ze čtyř právních aktů: 

 

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(dále SOHZ), 2012/21/EU (dále Rozhodnutí SOHZ), osvobozuje členské státy od povinnosti 
oznamovat poskytnutí vyrovnávací platby za určité kategorie služeb obecného hospodářského 
zájmu Komisi.  

 

Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby (2011), 2012/C 8/03 (dále Rámec SOHZ) stanoví jak mají být posuzovány vysoké 
vyrovnávací platby vynaložené na poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu 
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 2012/C 8/02 (dále Sdělení 
SOHZ), objasňuje základní pojmy vztahující se ke službám obecného hospodářského zájmu, 
např.“podnik“, “hospodářská činnost“, “služba obecného hospodářského zájmu“ atd. 

 

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu (dále Nařízení de minimis SOHZ) zavádí podporu de minimis 
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ve výši 500 000 EUR za tři účetní období pro poskytovatele SOHZ a pravidla pro její 
poskytování. 

 

 

3. Řešení sociálního bydlení v EU 
 

V členských státech Unie se uplatňují tři odlišné koncepce: 

a) reziduální koncepce 

Sociální byty dotované veřejným orgánem jsou určeny výhradně znevýhodněným 
či vyloučeným osobám, které jsou za takové jasně označeny. Tyty byty jsou přidělovány 
na základě velmi přísných pravidel. Téměř celé nájemné je hrazeno ze systému sociální pomoci. 
Tato koncepce nekonkuruje soukromému sektoru nemovitostí a plně odpovídá unijní definici 
sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, již formulovala Komise 
ve sdělení ze dne 20. prosince 2011, v němž omezuje vynětí z povinnosti oznámit pokrytí 
nákladů na veřejnou službu na „poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo 
příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti 
schopni získat bydlení za tržních podmínek“. 

Do této kategorie patří Bulharsko, Estonsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království a Španělsko (částečně, v oblasti 
sektoru nájemního sociálního bydlení). 

b) všeobecná koncepce 

Příjemci, na něž se tato koncepce zaměřuje, jsou znevýhodněné či vyloučené osoby (reziduální 
koncepce) a osoby s nízkými příjmy, které mají problémy se získáním vhodného bydlení 
z důvodu nedostatečného příjmu. Přístup k bydlení je obvykle podmíněn stropem příjmů 
a složením domácnosti. Nájemné je regulované a je cenově dostupné. Tato koncepce má 
zpravidla omezený vliv na celkovou nabídku bytů a na jejich ceny a téměř není v rozporu 
se soukromým trhem nemovitostí vzhledem k tomu, že ziskové rozpětí je velmi omezené. 

Tato koncepce se týká širších skupin obyvatelstva, ale splňuje rovněž unijní požadavky 
na zaměření na sociální poptávku. Praktikuje se v Belgii, České republice, Finsku, Francii, Itálii, 
Lucembursku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovinsku a Španělsku (v oblasti přístupu 
k majetku). 

c) univerzální koncepce používaná v Dánsku a v Nizozemsku, avšak jiným způsobem 

V Nizozemsku má tato koncepce za cíl poskytnout bydlení všem občanům nezávisle na jejich 
příjmu (včetně znevýhodněných osob či osob s nízkými příjmy) a poskytuje doplňkovou nabídku 
ke klasickému trhu s nemovitostmi. Má velký vliv na tržní podmínky a na ceny prostřednictvím 
cenové politiky bydlení vycházející z reálných nákladů a nikoli z tržních hodnot a nabízí jistotu 
obývání bydlení, již soukromý sektor trhu nenabízí. 

Vzhledem k tomu, že chybí specifické zaměření na sociální poptávku, zpochybňuje Komise tuto 
univerzální koncepci bydlení, neboť se domnívá, že neodpovídá unijní definici bydlení jakožto 
služby obecného hospodářského zájmu. Univerzální koncepce přestala platit ve Švédsku, které 
upustilo od specifické klasifikace bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu. 

V Dánsku je univerzální koncepce pevně zakotvena v modelu sociálního státu. Neomezuje 
pojem znevýhodněných, zranitelných či vyloučených skupin nebo osob podle určité výše příjmu. 
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Důraz je kladen na poskytování dostupného a přístupného bydlení pro osoby, které ho potřebují. 
Doplňuje tradiční trh nemovitostí tím, že zvyšuje právní sociální závazky, zajišťuje rovnost a 
sociální rozmanitost nezávisle na národnostní příslušnosti, pohlaví, příjmu, věku, handicapu a 
duševních či fyzických potřebách. Cenová politika je regulována a vychází ze skutečných 
nákladů, což zamezuje příliš vysokým kompenzacím. 

 

 

4. Veřejná podpora sociálního bydlení (provozu a pořízení sociálních bytů a domů) v 
ČR 

 

Cíl Nařízení vlády o státní podpoře obcí na pořízení a provoz sociálního a dostupného 
bydlení 

 

Cílem nařízení vlády je podpořit investiční akce v oblasti  

a) výstavby sociálních nájemních bytů v sociálních domech, smíšených domech a jednotlivých 
sociálních 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 

b) výstavby dostupných nájemních bytů tak, aby docházelo k promísení různých sociálních 
skupin v dané lokalitě. 

Poznámka: 

Tato studie se zabývá pouze státní podporou na provoz a pořízení sociálního nájemního bydlení 
uvedeného pod písmenem a). 

Ověření použití státní podpory na výstavbu dostupných nájemních bytů uvedených pod 
písmenem b) je provedeno v samostatné příloze k RIA „Ověření splnění obecných podmínek 
GBER a zvláštních podmínek stanovených v čl. 56 GBER – Investiční podpora na místní 
infrastrukturu je uvedeno v Příloze č. 4 k RIA - Kontrolní dokument k splnění podmínek čl. 56 
GBER režimem podpory dostupného bydlení podle Návrhu nařízení vlády o použití peněžních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a 
sociálních, smíšených a dostupných domů - Obecné nařízení o blokových výjimkách (nařízení 
č. 651/2014) – pracovní dokument - Podpora na místní infrastrukturu, a to s využitím dokumentu 
EU publikovaného na stránkách ÚOHS k čl. 56 GBER. 

 

Veřejná podpora provozu a pořízení sociálních domů, sociálních bytů ve smíšeném domě 
a jednotlivých sociálních bytů 

 

Zákaz veřejné podpory se týká „podniků“ a vztahuje je na jakoukoli tzv. „hospodářskou 
činnost“. Obsah pojmu „hospodářská činnost“, jejímž nositelem je tzv. „podnik“, se však nekryje 
s pojmem „podnikání“ a „podnik“, jak jej chápe český právní řád; evropské právo (zejména 
závazná judikatura Soudního dvora EU) pojmy „hospodářská činnost“ a podnik vymezuje 
mnohem šířeji. Za „hospodářskou činnost“ evropské právo považuje jakékoli nabízení služeb či 
zboží na relevantním trhu. Pojem „podnik“ podle evropského práva zahrnuje každou entitu, která 
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provozuje hospodářskou činnost, a to bez ohledu na její právní postavení nebo způsob jeho 
financování; pojem podnik zahrnuje jak osoby v právním slova smyslu (subjekty), tak i případně 
jejich organizační součásti (funkční celky), které danou hospodářskou činnost vykonávají. Za 
podnik tedy je považován nejen právní „subjekt“ jako takový (IČ), ale též jeho organizační 
složka, či jiný funkční celek (např. organizační složka obce apod.). 

 

Pravidel veřejné podpory se tedy týká hospodářská činnost podniků v nejširším slova 
smyslu, ať už jde o podnikání, výdělečnou, nebo dokonce i nevýdělečnou (ztrátovou činnost), 
bez ohledu na to, kdo ji platí (zda ti, pro něž je určena, nebo někdo jiný – např. veřejný sektor), 
pokud je provozována v prostředí, kde existuje relevantní trh s takovými činnostmi (soutěž mezi 
„podniky“). 

 

Z tohoto pohledu je důležité, že za hospodářskou činnost ve smyslu pravidel veřejné 
podpory je považován i pronájem nemovitosti nebo její části (bytu, nebytového prostoru …), a to 
bez ohledu na výši nájemného – tzn. bez ohledu na to, zda je vybírané nájemné ziskové, 
neziskové (nákladové) nebo dokonce ztrátové, jakož i bez ohledu na to, kdo nájem ve výsledku 
platí, resp. na něj přispívá. Subjektem provozujícím hospodářskou činnost (tj. podnikem) je 
podle ustálené judikatury Soudního dvora EU každý subjekt pronajímající byty, ať se jedná 
o soukromou právnickou nebo fyzickou osobu, neziskový subjekt, subjekt obecně prospěšný, 
charitativní. Tedy i podporu poskytnutou veřejnoprávním subjektům (obcím) jako 
vlastníkům bytového fondu na tuto činnost z veřejných zdrojů je třeba vnímat jako 
podporu pronájmu bytů, tj. podporu hospodářské činnosti. 

 

Vedle toho nutno vzít v úvahu, že pravidel veřejné podpory se týká taková podpora, kde 
existuje alespoň hrozba, že v důsledku jejího poskytnutí dojde k narušení existující soutěže mezi 
podniky, a zároveň k potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy. 

 

Pokud podrobíme podporu sociálního bydlení (provoz a pořízení sociálních bytů 
a domů) testu, zda jsou naplněny výše popsané znaky veřejné podpory dle článku 107 
Smlouvy, musíme dospět k závěru, že tomu tak je. Podpora na sociální bydlení je podporou 
z veřejných zdrojů, tj. zdrojů ze státního rozpočtu či územních rozpočtů. Subjekty nebo jejich 
součásti, které mohou být podpořeny a sociální bydlení nabízet, bude nutno považovat 
za „podniky“, a jejich činnost za „hospodářskou činnost“, neboť díky realizovanému přechodu 
k tržnímu systému bytové politiky vznikl v ČR poměrně široký trh s nabídkou služeb bydlení, na 
němž se odehrává, byť dosud plně nerozvinutá, „soutěž“ mezi poskytovateli takových služeb 
(prodejci, pronajímateli, poskytovateli sociálních pobytových služeb apod. z řad veřejného, ale 
i soukromého sektoru). Podpora poskytnutá selektivně určitému subjektu, který službu 
sociálního bydlení nabízí, pak může ve svém důsledku narušit volnou soutěž mezi existujícími 
konkurenty. 

Pokud jde o hrozbu ovlivnění trhu mezi členskými státy, právo EU tento znak považuje 
za naplněný, pokud podpora může mít tzv. přeshraniční dopad, jinými slovy, pokud např. může 
ovlivnit chování trhu ve vztahu k jiným členským státům EU. „Podniky“ profitující z podpory 
sociálního bydlení nelze omezit pouze na subjekty tuzemské, neboť i zahraniční společnosti 
mnohou mít zájem na poskytování bytového fondu pro účely sociálního bydlení; vedle toho 
politika sociálního bydlení přímo či nepřímo dopadá i na osoby, které žijí na území ČR 
bez ohledu na jejich státní příslušnost. Proto nelze obecně vyloučit, že by podpora nemohla mít 
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dopad na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech, případně nemohla přitahovat 
poptávky nebo investice do daného regionu oproti regionům jiným. 

 

A. Z výše uvedeného lze učinit závěr, že na podporu sociálního bydlení (provoz a 
pořízení  
sociálních bytů a domovů) je nutno hledět očima pravidel veřejné podpory dle článku 
107 – 109 Smlouvy. Nemusí však jít o podporu zakázanou (nedovolenou), protože sociální 
bydlení lze poměrně snadno zahrnout do oblasti výjimek, které Komise vytvořila pro účel 
financování části hospodářských služeb, které jsou veřejně prospěšné, potřebné a bez 
jejichž finanční podpory z veřejných zdrojů by nemohly být dostupné jejich cílovým 
uživatelům. 

 

B. O veřejnou podporu se nejedná v případě, kdy nejsou kumulativně splněny znaky 
veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 (viz kapitola 1. Veřejná podpora): 

 

1. opatření má vliv na přesun státních (veřejných) prostředků, ať již jde o prostředky národní, 
regionální či obecní; 

2. opatření je selektivní, tj. opatřením dochází ke zvýhodnění určitého podniku. Převod podílu 
za cenu nižší než tržní představuje pro družstvo zvýhodnění; podnikem se pro účely pravidel 
hospodářské soutěže, a tedy i pravidel veřejné podpory a podpory de minimis rozumí 
jakýkoliv subjekt, který na trhu nabízí zboží a/nebo služby;  

3. opatření může vést k narušení soutěže;  
4. k ovlivnění obchodu mezi členskými státy. 
 

Vyloučení přítomnosti veřejné podpory u podpory sociálního bydlení (provoz a 
pořízení sociálních bytů a domů) je však nutné posuzovat individuálně v jednotlivých 
případech. Vyloučení naplnění znaků uvedených pod č. 1. -3. není prakticky možné. Veřejnou 
podporu v jednotlivých případech tak bude možné vyloučit pouze v případě nenaplnění znaku 
uvedeného pod č. 4 (neovlivnění obchodu mezi členskými státy). Komise v řadě rozhodnutí 
dospěla k závěru, že v některých případech mají určité činnosti kvůli zvláštním okolnostem čistě 
místní dopad, a proto není naplněn definiční znak narušení obchodu mezi členskými státy. 
Veřejnou podporu je tedy za určitých předpokladů možno vyloučit z důvodu lokálnosti opatření. 
Naplňování zákonné úlohy obce s podporou státu při provozu a pořízení sociálních bytů 
a domovů může být za určitých okolností lokálního charakteru (omezuje se na občany 
obce a území obce) a nejsou tak naplněny výše popsané znaky veřejné podpory dle 
článku 107. K podrobnému posouzení lze využít schválenou „Metodiku posuzování zda 
opatření zakládá veřejnou podporu a jsou naplněna všechna čtyři kritéria její existence, a to 
zejména zda dochází k ovlivnění obchodu mezi členskými státy, resp. zda činnost příjemce je 
čistě lokálního charakteru a o veřejnou podporu se nejedná“, Ing. Martin Krček, nezávislý 
poradce pro problematiku veřejné podpory, Brno 2017. 
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5. Použití notifikace a jednotlivých výjimek ze zákazu veřejné podpory na podporu 
sociálního bydlení v České republice v praxi 

 

Použití notifikace 

 

Jedná se o variantu, s níž je spojena povinnost oznámení K omisi a vyčkání na její 
rozhodnutí. V této souvislosti je vhodné uvést, že schválení podpory přímo na základě 
čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy představuje výjimečný prostředek, který bývá používán pouze 
v případě, kdy nelze využít obecné výjimky ze zákazu veřejné podpory nebo kdy podporu nelze 
schválit podle jiného předpisu (např. Rámce SOHZ). 

S ohledem na výjimečnost tohoto postupu Komise při aplikaci tohoto článku využívá 
tzv. test vyváženosti, kdy srovnává pozitivní dopad opatření s jeho potenciálně negativními 
účinky na hospodářskou soutěž. V rámci testu Komise zkoumá následující podmínky: 

• opatření je zaměřeno na jasně definovaný cíl společného zájmu (tj. řeší tržní selhání nebo 
řeší jiný cíl), 

• podpora vede k dosažení cíle společného zájmu (podpora představuje vhodný a nezbytný 
nástroj, podpora má motivační účinek, 

• podpora je přiměřená), dopady podpory na obchod a hospodářskou soutěž jsou omezené, 
takže celková bilance je kladná.  

S největší pravděpodobností by bylo při notifikaci režimu podpory sociálního bydlení 
postupováno podle výše uvedených podmínek a podle zásad asimilace uplatněných přímo 
na základě požadavků z pokynů určených pro služby obecného hospodářského zájmů 
a částečně na základě pokynů k regionální podpoře. 

Nevýhody použití notifikace: 

• administrativní náročnost; 
• časová náročnost. 
 

Použití Obecného nařízení o blokových výjimkách na financování sociálního nájemního 
bydlení 

 

V případě použití Obecného nařízení o blokových výjimkách je nutno dodržet 
podmínku zaslání oznámení o uplatnění blokové výjimky Evropské komisi do 20 dnů 
ode dne, kdy program podpory nebo jednotlivá podpora vstoupila v platnost. 

(a) Na financování sociálního bydlení nelze využít Regionální podporu (Článek 13, 14 
a 15), která nejlépe odpovídá navrhované formě investiční podpory sociálního bydlení, 
a to s ohledem na čl. 13 písm. b) Obecného nařízení o blokových výjimkách, které 
vylučuje poskytování regionální podpory v případě sektorově zaměřených programů 
podpory. I v případě jejího teoretického využití by nicméně podpora mohla být 
poskytována pouze do výše 25 % uznatelných nákladů, a pouze mimo hlavní město 
Praha. 

(b) Na financování sociálního bydlení nelze využít Investiční podporu na projekty 
ke zvýšení energetické účinnosti budov (Článek 39), a to zejména s ohledem na čl. 39 
odst. 5. Obecného nařízení o blokových výjimkách, který omezuje formu podpory na půjčky 
nebo záruky. 

(c) Na financování sociálního bydlení nelze využít Podporu na místní infrastrukturu 
(Článek 56), a to s ohledem na čl. 56 odst. 3. Obecného nařízení o blokových výjimkách, 
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protože „cena účtovaná za užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní“. 
Nevýhody použití Obecného nařízení o blokových výjimkách: 

• zacílení v jednotlivých blokových výjimkách neodpovídá naší potřebě podpory 
sociálního bydlení; 

• omezená výše podpory; 
• vyloučeno hl. m. Praha; 
• omezení na finanční nástroje (půjčky, záruky). 
 

Použití Nařízení de minimis 

 Jedná se o relativně jednoduchý a rychlý nástroj, přesto nelze jeho využití 
pro financování sociálního bydlení plně doporučit, a to zejména s ohledem na omezení 
povoleným rozsahem podpory na 200 tis. EUR poskytnutou jednomu podniku za období 
3 účetních let (v součtu s podporami de minimis podle jiných nařízení). Tato částka může být 
nedostatečná, a to zejména v případě větších projektů sociálního bydlení, které by zahrnovalo 
investiční podporu na více sociálních bytů. 

 Využití podpory malého rozsahu také komplikuje skutečnost, že se již tak omezená 
podpora sčítá za jeden podnik, což by mohlo vést k diskvalifikaci řady potenciálních zájemců 
o poskytování sociálního bydlení, např. poskytovatelů sociálních služeb, kteří již zpravidla mají 
vyčerpaný limit podpory malého rozsahu od jiných poskytovatelů (kumulace jednotlivých 
podpor s podporou malého rozsahu poskytovanou na základě jiných nařízení a povinnost 
sčítání podpory malého rozsahu v rámci jednoho podniku, tj. skupiny podniků propojených 
prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným 
podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik). 

 Dle čl. 5  b od  2  Nařízení de minimis nelze kumulovat podporu de minimis se státní 
podporou na tytéž způsobilé náklady nebo se státní podporou na tatáž opatření rizikového 
financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší příslušné intenzity podpory 
či výše podpory, která je pro specifické okolnosti každého případu stanovena v nařízení 
o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise.  

 Aplikace pravidel podpory malého rozsahu je spojeno také s plněním povinností 
pro poskytovatele této podpory vymezených ve vnitrostátní právní úpravě, konkrétně v zákoně 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Poskytovatel podpory malého rozsahu 
je povinen informovat příjemce písemně o výši podpory, uvést v právním aktu poskytnutí 
odkaz na příslušné nařízení podpory malého rozsahu na základě kterého je daná podpora 
poskytnuta, včetně informace o jeho vyhlášení v Úředním věstníku. Poskytovatel podpory 
malého rozsahu je dále povinen zaznamenat údaj o poskytnuté podpoře do Centrálního 
registru podpor malého rozsahu, a to v zákonem stanovené lhůtě 5 pracovních dnů ode 
dne poskytnutí podpory.  

 

Nevýhody použití Nařízení de minimis: 

• omezená výše podpory; 
• sčítání za jeden podnik; 
• omezení kumulace podpor; 
• povinnost uveřejnění v registru. 
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Rozsudek Altmark a použití Nařízení de minimis SOHZ, Rámce SOHZ a Rozhodnutí SOHZ 

 

Sociální bydlení jako služba obecného hospodářského zájmu 

 Zcela samostatnou skupinu výjimek z jinak zakázané veřejné podpory tvoří výjimky 
upravující podporu tzv. služeb obecného hospodářského zájmu. Základní právní úprava 
financování služeb obecného hospodářského zájmu je v čl. 106 odst. 2 Smlouvy, dle něhož 
podniky pověřené poskytováním SOHZ podléhají pravidlům hospodářské soutěže, pokud 
uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly 
svěřeny. 

 Ačkoliv pojem SOHZ není přesně definován, lze je vymezit jako služby, které jsou 
určeny veřejnosti (především občanům), mají hospodářskou povahu, neboť existuje 
pro jejich poskytování „relevantní trh“, avšak které by z hlediska svého komerčního 
zájmu podnik neposkytoval, případně by je neposkytoval ve stejném rozsahu 
či za stejných podmínek (kvalita, cena). Typickým znakem je, že poskytovatel SOHZ 
poskytuje službu s tím, že mu objednatel služeb (zpravidla veřejný orgán) kompenzuje 
případné ztráty, které mu tímto vzniknou. SOHZ jsou součástí služeb obecného zájmu, které 
zahrnují širokou skupinu služeb prováděných ve veřejném zájmu, a to jak hospodářských, tak 
i nehospodářských. 

 Sociální bydlení lze označit za jeden z typických druhů služeb obecného 
hospodářského zájmu, sociální bydlení je uvedeno přímo v čl. 2 písm. c) Rozhodnutí SOHZ 
ve výčtu služeb, jimiž se uspokojují sociální potřeby. Pro tyto služby jsou navíc s ohledem 
na jejich charakter stanoveny mírnější podmínky v podobě neuplatnění maximálního limitu 
roční kompenzace ve výši 15 mil. EUR, který pro jiné druhy služeb omezuje možnost využít 
Rozhodnutí SOHZ. Definici sociálního bydlení je možno nalézt v bodě 11 preambule 
Rozhodnutí SOHZ, a to jako „poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany 
nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené 
solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek“. Uvedená definice je nicméně 
obecná a nechává členským státům dostatečný prostor pro vlastní definici sociálního bydlení, 
což je pravděpodobně i záměrem Komise, která si je vědoma rozdílné situace v jednotlivých 
státech a regionech. Pro správnou aplikaci bude nicméně nezbytné, aby chápání 
sociálního bydlení v ČR maximálně odpovídalo pojetí sociálního bydlení Komisí. Klíčové 
je vhodné vymezení cílové skupiny, sociální bydlení jako SOHZ je třeba vymezit tak, aby 
se týkalo pouze na volném trhu znevýhodněných skupin obyvatel. 

 V případě sociálního bydlení je správné vymezení SOHZ velmi důležité, 
a to s ohledem na velmi úzkou provázanost s nájemním bydlením, k teré představuje běžnou 
ekonomickou činnost a u níž může dojít k přímé konkurenci se sociálním bydlením. Tomuto 
závěru nasvědčuje i existence stížností na podporu sociálního bydlení ze strany developerů 
či dalších dotčených podniků v zahraničí. 

 

Tržní selhání 

 Členský stát (příslušný veřejný orgán) má značnou volnost ve vymezení služeb, které 
považuje za SOHZ, přičemž jedním z podstatných znaků je existence tržního selhání, tj. trh 
sám o sobě neposkytuje službu v požadovaném rozsahu či kvalitě, a současně existuje zájem 
veřejného orgánu na poskytování dané služby. 

 Tržní selhání v případě sociálního bydlení představuje dle Komise zejména 
omezenou schopnost znevýhodněných občanů nebo příslušníků sociálně méně 
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zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti schopni získat 
bydlení za tržních podmínek. 

 Výše uvedené nasvědčuje tomu, že Komise preferuje spíše reziduální (selektivní) 
model sociálního bydlení, viz výše v kapitole 3. písm. a), který umožní odlišení sociálního 
bydlení od běžného nájemního bydlení. Tento závěr podporuje rovněž výše uvedená definice 
sociálního bydlení dle bodu 11 preambule Rozhodnutí SOHZ. 

 Na základě studie „Analýza a metodika využití služeb obecného hospodářského 
zájmu pro investiční podporu sociálního bydlení v České republice“, Mgr. Milan Bumbálek, 
Smart Aid, s.r.o., Brno 2014 (dále jen Studie), resp. v ní uvedených poznatků, se jeví, že 
v rámci ČR obecně existuje tržní selhání v oblasti sociálního bydlení, a to zejména 
ve větších městech, kde jsou vyšší tržní ceny nájmů a kde poptávka převyšuje nabídku 
bydlení. 

 I přes výše uvedený závěr o obecné existenci tržního selhání v rámci České republiky 
bylo citovanou studií doporučeno vytvoření mechanismu pro zkoumání tržního selhání 
v konkrétních regionech. Důvodem je požadavek uvedený v rámci Sdělení SOHZ, dle nějž 
není možno poskytovat službu SOHZ v případě, pokud již tuto službu poskytují ve stejném 
rozsahu nebo za stejných podmínek podniky fungující za běžných tržních podmínek 
tj. bez podpory státu. 

 Za tímto účelem lze doporučit, aby poskytovatel před poskytnutím dotace ověřil 
aktuální kapacity sociálního bydlení v daném regionu (obci), zejména jsou-li uvedené 
kapacity dostatečné pro potřeby daného regionu (obce). Na rozsah potřeby sociálního bydlení 
v dané obci dává odpověď použití Certifikované Metodiky identifikace tržního selhání v oblasti 
bydlení, Oddělení Socioekonomie bydlení, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Martina 
Mikeszová, Martin Lux, Petr Sunega, Irena Boumová, České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta architektury, David Tichý, Michal Kohout. Tato metodika je výsledkem řešení 
výzkumného projektu č. TD03000050 s názvem „Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení 
jako služby obecného hospodářského zájmu“ programu OMEGA Technologické agentury ČR, 
Praha, 2017. 

 

 

Rozsudek Altmark 

 V tomto rozsudku Soudní dvůr stanovil podmínky, za nichž kompenzace 
za poskytování SOHZ (vyrovnávací platba) nepředstavuje zvýhodnění, a nejedná se tedy 
ani o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy. O zvýhodnění se dle Soudního dvora 
nejedná za současného splnění těchto podmínek: 

a) podnik je pověřen závazky veřejné služby a tyto závazky jsou jasně vymezeny; 
b) parametry vyrovnání jsou stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem; 
c) vyrovnání nepřesáhne náklady na danou službu se zohledněním příslušných příjmů 

a přiměřeného zisku (zabránění nadměrného vyrovnání, tj. překompenzaci); 
d) výběr poskytovatele veřejných služeb prostřednictvím řízení pro zadávání veřejných 

zakázek, umožňujícího vybrat uchazeče schopného poskytovat předmětné služby 
s nejnižšími náklady pro objednatele, nebo přímým zadáním, s tím že výše vyrovnávací 
platby byla určena na základě analýzy nákladů, které by na plnění těchto závazků 
vynaložil běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími prostředky. 

 V rámci analýzy splnění výše uvedených podmínek, je ve Studii závěr, že naplnění 
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všech podmínek rozsudku Altmark je velmi obtížné. Lze mít pochybnosti zejména o naplnění 
čtvrté podmínky, kdy by bylo nezbytné vybírat poskytovatele sociálního bydlení prostřednictvím 
veřejné zakázky, a to přinejmenším ve formě otevřeného nebo užšího řízení ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů. V této souvislosti 
lze zmínit, že dle Komise může být soutěžní dialog a jednací řízení s uveřejněním považovány 
za dostatečné pro prokázání naplnění čtvrté podmínky rozsudku Altmark pouze ve výjimečných 
případech, a to s ohledem na příliš velký rozhodovací prostor zadavatele a možné omezení 
účasti potenciálních uchazečů. V případě jednacího řízení bez uveřejnění pak nelze splnění 
uvedeného kritéria vůbec prokázat, což by mělo dopad zejména na případy, kdy mají být 
poskytovateli sociálního bydlení obce a nestátní neziskové organizace. Pro poskytování 
podpory na sociální bydlení je tedy nezbytné nalézt odpovídající výjimku v některém z dále 
uvedených předpisů upravujících financování SOHZ v souladu s pravidly veřejné podpory. 

 

Použití Nařízení de minimis SOHZ 

 Jedná se opět o relativně jednoduchý a rychlý nástroj, přesto nelze jeho využití 
pro financování sociálního bydlení plně doporučit, a to zejména s ohledem na omezení 
povoleným rozsahem podpory do 500 tis. EUR poskytnutou jednomu podniku za období 
3 účetních let (v součtu s podporami de minimis podle jiných nařízení). 

 Ačkoliv podpora dle Nařízení de minimis SOHZ může být poskytována až do výše 
500.000 EUR, může být i tato výše nedostatečná, a to zejména v případě větších projektů 
sociálního bydlení, které by zahrnovalo investiční podporu na více sociálních bytů. 

 Využití podpory malého rozsahu navíc komplikuje skutečnost, že se již tak omezená 
podpora sčítá za jeden podnik, což by mohlo vést k diskvalifikaci řady potenciálních zájemců 
o poskytování sociálního bydlení, např. poskytovatelů sociálních služeb, kteří již zpravidla mají 
vyčerpaný limit podpory malého rozsahu od jiných poskytovatelů (kumulace jednotlivých 
podpor s podporou malého rozsahu poskytovanou na základě jiných nařízení a povinnost 
sčítání podpory malého rozsahu v rámci jednoho podniku, tj. skupiny podniků propojených 
prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným 
podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik). 

 Dle čl. 2 bodu 8 Nařízení de minimis SOHZ navíc nelze kumulovat podporu malého 
rozsahu s žádnou vyrovnávací platbou poskytnutou na tutéž službu obecného hospodářského 
zájmu, a to bez ohledu na to, zda tato vyrovnávací platba představuje nebo nepředstavuje 
veřejnou podporu. To by v praxi mohlo znamenat zákaz jakýchkoliv dalších plateb na sociální 
bydlení, např. úhrady ztrát, kapitálových injekcí či příspěvků na provoz ze strany obcí či 
zřizovatelů, neboť ty by se kumulovaly s poskytnutou podporou malého rozsahu. 

 Aplikace pravidel podpory malého rozsahu je spojeno také s plněním povinností 
pro poskytovatele této podpory vymezených ve vnitrostátní právní úpravě, konkrétně v zákoně 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel podpory malého 
rozsahu je povinen informovat příjemce písemně o výši podpory, uvést v právním aktu 
poskytnutí odkaz na příslušné nařízení podpory malého rozsahu, na základě kterého je daná 
podpora poskytnuta, včetně informace o jeho vyhlášení v Úředním věstníku. Poskytovatel 
podpory malého rozsahu je dále povinen zaznamenat údaj o poskytnuté podpoře 
do Centrálního registru podpor malého rozsahu, a to v zákonem stanovené lhůtě 
5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory.  

 V případě použití Nařízení de minimis SOHZ poskytovatel by měl písemně pověřit 
příjemce výkonem SOHZ, na základě které se podpora udílí. Výhodou Nařízení de minimis 
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SOHZ jsou mírnější požadavky na obsah pověření oproti požadavkům uvedeným 
v Rozhodnutí SOHZ, zejména není nutná kontrola překompenzace. Je požadováno pouze 
uvést přesnou povahu, rozsah a trvání uložené povinnosti poskytovat SOHZ a totožnost 
pověřeného podniku. Podporu malého rozsahu dle Nařízení de minimis SOHZ je vhodné 
používat až jako poslední možnou alternativu pro případy, kdy by nebylo z nějakého důvodu 
možno využít Rozhodnutí SOHZ, např. z nějakého důvodu by bylo nemožné ověřování výše 
vyrovnávací platby či dodržení výše kompenzace. 

 

Nevýhody použití Nařízení de minimis SOHZ: 

• omezená výše podpory; 
• sčítání za jeden podnik; 
• omezení kumulace podpor; 
• povinnost uveřejnění v registru. 

 

Použití Rámce SOHZ 

 Rámec SOHZ upravuje situace, kdy služba představuje veřejnou podporu ve smyslu 
čl. 107 odst. 1, ale nelze pro ni uplatnit Rozhodnutí SOHZ. V takovém případě kompenzace 
podléhá povinnosti schválení Komisí a v Rámci SOHZ jsou uvedeny základní podmínky 
a předpoklady, na základě nichž Komise danou kompenzaci posuzuje. 

 Rámec by se v našem případě neměl uplatnit, neboť pro sociální bydlení lze uplatnit 
Rozhodnutí SOHZ, které stanovuje mírnější podmínky než Rámec SOHZ. 

Nevýhody použití Rámce SOHZ: 

• administrativní náročnost; 
• časová náročnost. 
 

Použití Rozhodnutí SOHZ 

 Rozhodnutí SOHZ představuje zásadní předpis pro možnost poskytování kompenzací 
za SOHZ, neboť v případě jeho použití je veřejná podpora v podobě kompenzace za SOHZ 
vyjmuta z oznamovací povinnosti vůči Komisi. 

 Výhodou oproti ostatním výjimkám ze zákazu veřejné podpory, využitelných v oblasti 
sociálního bydlení, je především možnost poskytovat vyšší míru investiční dotace 
na předmětnou službu oproti ostatním postupům. V případě použití Rozhodnutí SOHZ 
na sociální bydlení se uplatní ustanovení článku 2 odst. 1 písm. c) Rozhodnutí SOHZ, 
podle kterého je možno poskytovat vyrovnávací platbu bez omezení roční částkou 15 milionů 
EUR. 

 Stát (kraj, obec) musí v souladu s Rozhodnutím SOHZ kvalifikovat sociální bydlení jako 
SOHZ, pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, v našem případě obec, závazkem této veřejné 
služby a vymezit rozsah tohoto závazku, stanovit pravidla pro vyrovnávací platbu (popis 
kompenzačního mechanismu a parametry pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací 
platby a opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby). Výše 
vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených 
při plnění závazků veřejné služby, včetně přiměřeného zisku. Náklady, k nimž se přihlíží, 
zahrnují veškeré náklady vzniklé při poskytování SOHZ, mohou být zohledněny i náklady 
spojené s investicemi, zejména do infrastruktury, pokud jsou nezbytné pro poskytování služby 
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obecného hospodářského zájmu. Systém této veřejné podpory by měl být otevřen všem, nikoli 
pouze obcím, protože podle evropského práva jsou obce jako investoři i jako pronajímatelé 
rovny jiným aktérům na trhu s byty. 

Pověření a stanovení délky pověření 

Forma a obsah pověření jsou vymezeny v čl. 4 Rozhodnutí SOHZ. Obecná doba 
pověření je vymezena v čl. 2 odst. 2 Rozhodnutí SOHZ jako období nepřesahující 10 let. 
Nicméně dobu pověření je možné stanovit i na delší dobu, pokud je delší doba pověření 
odůvodněna potřebou velké investice. 

Sociální bydlení se vyznačuje potřebou velké dlouhodobé investice, jejíž odepisování 
zpravidla přesahuje základní limit 10 let stanovený v Rozhodnutí SOHZ. Bude tedy nezbytné 
dobu pověření stanovit na delší dobu s tím, že maximální doba pověření nesmí překročit 
dobu nutnou k odpisu předmětného aktiva nezbytného k poskytování SOHZ. Délka pověření 
bude ovlivněna zejména konkrétní výší investiční dotace a výší nákladů souvisejících 
s poskytováním sociálního bydlení. Když období pověření skončí, může být následně podle 
Rozhodnutí SOHZ i Rámce SOHZ pověřen stejnou SOHZ tentýž poskytovatel, v našem případě 
obec. 

Subjekt (obec) nelze pověřit službou obecného hospodářského zájmu sociální 
bydelní, která by spočívala pouze v samotném pořízení (výstavba, rekonstrukce, koupě 
bytů) infrastruktury potřebné pro sociální bydlení s tím, že provozem (poskytováním 
sociálního bydlení osobám/domácnostem v bytové nouzi) by byl pověřen jiný subjekt. 
Samotné vybudování sociálního bydlení nelze označit za SOHZ. SOHZ, jejímž 
poskytováním bude obec pověřena, musí spočívat zejména v provozu této služby (tj. 
poskytování sociálního bydlení cílové skupině – osobám/domácnostem v bytové nouzi). 

Stanovení vyrovnávací platby 

 Veřejná podpora sociálního bydlení může být kompenzací zvýšených nákladů 
vyplývajících ze zvláštních potřeb cílové skupiny osob a tudíž v eliminaci „rizikovosti“ těchto 
nájemců pro potenciální pronajímatele.  

 Výše vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí čistých 
nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby, včetně přiměřeného zisku. 
Rozhodnutí SOHZ v čl. 5 odst. 2 vymezuje dvě metody, na jejichž základě lze vypočítat 
čisté náklady spojené s poskytováním SOHZ, a to metodu založenou na přiřazování nákladů 
a metodu čistých ušetřených nákladů. 

 

Metoda založená na přiřazování nákladů. Čisté náklady lze vypočítat jako rozdíl 
mezi náklady a příjmy pověřeného poskytovatele na plnění závazků veřejné služby, tak jak 
je uvedeno v pověřovacím aktu. Pokud podnik provozuje i činnosti, jež nespadají mezi SOHZ, 
započítají se pouze náklady související s předmětnou SOHZ. Režijní náklady společné 
pro SOHZ a jinou službu se započítají poměrově a  pouze ty, které přímo souvisí s výkonem 
SOHZ. 

 

Metoda čistých ušetřených nákladů. Alternativně lze čisté náklady vypočítat jako rozdíl mezi 
čistými náklady poskytovatele, který svou činnost provozuje se závazkem veřejné služby, a 
čistými náklady nebo ziskem téhož poskytovatele, který provozuje svou činnost bez závazku 
veřejné služby. Komise jako případ, kdy je vhodné tuto metodu aplikovat, uvádí výslovně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

92 

oblast sociálního bydlení, kdy lze čisté náklady vypočítat jako sumu ušlého nájemného (v 
důsledku omezení nájemného ve srovnání s tržní cenou) a dodatečných nákladů plynoucích 
ze závazku veřejné služby (např. nákladů vzniklých při ověřování způsobilosti nájemníků); 
příjmy, které by nevznikly, kdyby bylo bydlení komerční, se odečtou. 

Použitím obou metod se detailně zabývá studie „Analýza a metodika využití služeb 
obecného hospodářského zájmu pro investiční podporu sociálního bydlení v České 
republice“, Mgr. Milan Bumbálek, Smart Aid, s.r.o., Brno 2014 (dále jen Studie); v části 
Ekonomická analýza sociálního bydlení. Studie rovněž vymezuje náklady (investiční náklady, 
provozní náklady a náklady v podobě ušlého nájemného), příjmy (investiční dotace, provozní 
dotace, příjmy z nájemného za sociální bydlení a příjmy z poskytování doplňkových služeb) 
a provozní zisk (v souladu s Rozhodnutím SOHZ) poskytovatele sociálního bydlení. 

Z hlediska možnosti poskytnout investiční podporu Studie shrnuje několik 
výchozích předpokladů, které vymezují základní parametry pro poskytování dotací: 

• Nezbytnost investice pro poskytování sociálního bydlení. V rámci závazku SOHZ lze 
kompenzovat investiční náklady pouze za předpokladu, že jsou nezbytné 
pro provozování SOHZ (viz čl. 5 odst. 3 písm. c) Rozhodnutí SOHZ). 

• Omezení výše kompenzace výší nákladů. Výše kompenzace nesmí přesáhnout rozsah 
nezbytný k pokrytí čistých nákladů na plnění závazků SOHZ, včetně přiměřeného zisku. 
Výše uvedené se dá velmi zjednodušeně shrnout jako povinnost „odbydlet“ (umořit) si 
investiční dotaci takovým způsobem, aby veškeré příjmy odpovídaly výši nákladů 
na poskytování sociálního bydlení. 

• Investiční dotace představuje součást kompenzace (vyrovnávací platby). 
• Vzájemné ovlivňování investiční dotace a příjmů. Výše kompenzace je vedle samotné 

investiční dotace ovlivněna dalšími příjmy souvisejícími s poskytováním SOHZ. V této 
souvislosti zmiňuje zejména významný dopad výše nájemného, která ovlivňuje ztrátu 
v podobě ušlého nájemného, a tím i výši možné kompenzace, a v podstatě určuje dobu 
pro „odbydlení“ investiční dotace. Tento výchozí předpoklad je důležitý zejména s ohledem 
na předpokládanou povinnou motivační spoluúčast nájemce sociálního bydlení na platbě 
nájemného. 

• Povinnost pravidelné kontroly a vrácení nadměrného vyrovnání. Zásadním 
požadavkem Rozhodnutí SOHZ je povinnost provádět pravidelné kontroly minimálně každé 
3 roky během doby pověření a na jeho konci. V případě, kdy by došlo k nadměrnému 
vyrovnání, bude podnik povinen toto nadměrné vyrovnání vrátit poskytovateli. 

Uvedené předpoklady jsou zásadní, neboť v podstatě definují požadavek na délku 
pověření a výši kompenzace.  

Ve vztahu k výše uvedenému se plně projevují základní problémy investiční podpory 
sociálního bydlení, kterými jsou na jedné straně vysoké vstupní investiční náklady (jejichž krytí 
se předpokládá prostřednictvím dotace) a na druhé straně relativně nízké provozní náklady 
kombinované s příjmy z nájemného. Tyto faktory mohou ve své kombinaci vést k situaci, 
kdy období pro pověření bude velmi dlouhé či bude nezbytné vrátit část dotace. 

 

Výběr metody pro výpočet vyrovnávací platby 

 

Ve výše zmíněné Studii bylo pro účely výběru vhodné metody provedeno testování 
obou metod uvedených v čl. 5 odst. 2 Rozhodnutí SOHZ. Na základě výsledků tohoto 
posouzení bylo jako vhodnější doporučeno využití metody čistých ušetřených nákladů. 
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Naopak Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality 
a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, Kolové výzvy č. 79 Sociální bydlení 
pro sociálně vyloučené lokality II., resp. č. 80 Sociální bydlení II., vyhlášené dne 8. 3. 2018, 
stanovují, v kapitole 2.15. Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výši podpory 
na sociální bydlení, vyrovnávací platbu, jako rozdíl mezi náklady na úhradu SOHZ 
a souvisejícími příjmy pověřeného poskytovatele SOHZ, tedy metodou založenou 
na přiřazování nákladů. 

 

Metoda přiřazování nákladů se jeví jako vhodnější pro případy poskytování 
investičních dotací na pořízení sociálního bydlení a dalších dotací na jeho provoz. 
Nevýhodou metody je nutnost odepisování hodnoty pořízené nemovitosti v účetnictví, 
a to po dobu 30 let. Této době odepisování by měla odpovídat ideálně i doba pověření. 
V případě stanovení kratší doby pověření by měl provozovatel SOHZ naopak povinnost vrátit 
poskytovateli prostředky ve výši zůstatkové ceny nemovitosti. 

 

S ohledem na výše uvedené považujeme za vhodné použít metodu přiřazování 
nákladů analogicky jak je nyní používány v aktuálních kolových výzvách č. 79, resp. č. 80 
v rámci Specifického cíle 2.1 Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Překompenzace a neplnění dalších podmínek poskytnutí dotace 

  Poskytovatel musí zajistit, aby vyrovnávací platba poskytnutá za plnění SOHZ 
nepřekročila povolenou výši, tj. čisté náklady. Za tímto účelem veřejný orgán v souladu s čl. 6 
Rozhodnutí SOHZ provede pravidelné kontroly minimálně každé 3 roky a na konci doby 
pověření. Pokud dojde k poskytnutí nadměrné vyrovnávací platby, tuto nadměrnou platbu 
podnik vrátí. Pro splnění uvedených povinností je nezbytné zajistit, aby v pravidelných 
intervalech byla kontrolována výše nadměrného plnění. Z praktického hlediska lze doporučit 
provádění kontroly v ročních intervalech, nicméně je možno zvolit i delší intervaly, např. 
z důvodu nižší administrativní zátěže. 

  Pro účinnou kontrolu nadměrného vyrovnání je nutné zkoumat veškeré příjmy 
uvedené v čl. 5 odst. 4 rozhodnutí SOHZ, tj. příjmy ze SOHZ včetně jiných výhod od veřejných 
orgánů (např. dotace na provoz). Lze doporučit zahrnout do pověření závazkem veřejné 
služby povinnost provozovatele SOHZ informovat poskytovatele dotace o všech 
vyrovnávacích platbách či výhodách týkajících se podpořeného projektu sociálního 
bydlení od jiných veřejných orgánů. 

  Kontrola nadměrného vyrovnání (překompenzace) je v případě zamýšlené 
investiční podpory sociálního bydlení složitější, neboť kompenzace má být poskytnuta 
ex ante ve formě investiční dotace. Tato skutečnost nicméně nevylučuje požadavek 
Rozhodnutí SOHZ na provádění pravidelných kontrol. Z tohoto důvodu je vhodné stanovit výši 
každoroční kompenzace na základě plánovaných nákladů a výnosů v době schvalování 
dotace. Tento přístup nejlépe odpovídá rozložení kompenzace do jednotlivých let a umožní 
kontrolu skutečné výše kompenzace v daném roce či období. 

  Kontrola plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí SOHZ by se neměla omezovat 
pouze na kontrolu nadměrné vyrovnávací platby podle čl. 5 odst. 3 Rozhodnutí SOHZ. 
Je nutno kontrolovat, zda po celou dobu existence pověření jsou plněny všechny 
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podmínky vyplývající z Rozhodnutí SOHZ. Základním předpokladem možnosti poskytovat 
kompenzaci za službu obecného hospodářského zájmu v podobě sociálního bydlení 
je skutečnost, že se skutečně jedná o SOHZ a nikoliv o běžný nájemní vztah. V této 
souvislosti je zásadní, aby poskytovatel pravidelně kontroloval, zda jsou sociální byty 
skutečně využívány pouze pro sociální bydlení, tj. poskytovány znevýhodněným osobám 
či skupinám osob. V případě, že budou sociální byty poskytovány jiným než znevýhodněným 
osobám, jednalo by se o běžnou ekonomickou činnost, kterou není možno kompenzovat 
v režimu SOHZ. 

  Pro účely této kontroly je nezbytné v rámci pověření výslovně stanovit povinnost 
poskytovatele sociálního bydlení předkládat každoročně informace o využití sociálních bytů, 
resp. sociálních domovů včetně doložení skutečnosti, že se skutečně jedná o znevýhodněné 
osoby/domácnosti v bytové nouzi, tj. osoby/domácnosti postižené selháním trhu bydlení. 

  Je třeba vytvořit mechanismus, který na jedné straně zohlední možné důvody 
neobsazenosti (např. čas nezbytný k nalezení a nastěhování nového nájemníka), 
ale na druhou stranu bude dostatečně motivovat poskytovatele sociálního bydlení 
k maximální obsazenosti sociálního bydlení. Možnost dlouhodobého ponechání 
neobsazeného sociálního bytu, resp. bytu v sociálním domě by mohla podporovat 
nežádoucí chování poskytovatele sociálního bydlení, např. čekání na „vhodnějšího“ 
méně rizikového nájemníka, či spekulace s rychlejším umořením poskytnuté investiční 
dotace, v případě využití metody přiřazování nákladů z důvodu nižších příjmů a tedy 
vyšších čistých nákladů. Zohlednit důvody, pro které je sociální byt nebo byt v sociálním 
domě neobsazený, a motivační prvky pro plnou obsazenost těchto bytů, je při využití 
metody přiřazování nákladů, možné při stanovení přiměřeného zisku jakožto součásti 
vyrovnávací platby. 

 

Poskytovatelé sociálního bydlení - omezení příjemců na obce 

Obecným požadavkem Komise je, aby program veřejné podpory respektoval vedle 
pravidel veřejné podpory rovněž další povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Příjemcem zamýšlené investiční podpory na sociální bydlení mají být obce. Jedná se 
tedy o zúžení možných příjemců, neboť s ohledem na skutečnost, že sociální bydlení 
představuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, lze usuzovat, že poskytovatelem 
sociálního bydlení by mohl být jakýkoliv pronajímatel, tj. nejen obce, ale rovněž další právnické 
či fyzické osoby.  

Poskytovatel by měl prokázat, že omezení příjemců podpory je objektivně 
nezbytné pro poskytování veřejné služby. Zde se nabízí možnost hodnotit omezení 
rozsahu příjemců na obce s ohledem na existující výjimku pro sociální služby v oblasti 
sociálního bydlení vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES 
ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (dle čl. 2 odst. 2 písm. j). Z uvedené 
výjimky vyplývá odlišný přístup k poskytování sociálních služeb v oblasti sociálního bydlení, 
který nasvědčuje možnosti omezení příjemců dotace, které by v jiných případech mohlo být 
považováno za problematické.  

Omezení příjemců podpory na obce lze rovněž zdůvodnit skutečností, že cílem 
podpory státu je vytvoření materiálních podmínek obcím k naplňování jejich 
zákonné úlohy v samostatné působnosti, a to „ve svém územním obvodu, pečovat 
v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek 
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především 
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o uspokojování potřeby bydlení, …“. 

Porušení pravidel hospodářské soutěže. 

V rámci realizační fáze sociálního bydlení je nezbytné vypořádat 
se s problematikou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje výběr 
zhotovitele stavebních prací a poskytovatele služeb. Obce mají povinnost zadávání 
veřejných zakázek v souladu s § 4  odst. 1  písm. d ) tohoto zákona. 

 

K případnému provozu sociálních bytů subjektem odlišným od příjemce dotace je 
třeba uvést, že by mělo být zajištěno, že tomuto provozovateli není poskytována žádná 
výhoda, např. v podobě možnosti výběru nájemného a jeho použití pro vlastní účely, ale ani 
situace, kdy tento provozovatel ponese náklady/ztráty namísto příjemce investiční dotace. 
Z hlediska veřejné podpory by mělo platit, že zvýhodněným subjektem je příjemce 
investiční dotace (obec), který tedy nese i náklady/ztráty za poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

 

Rizika použití Rozhodnutí SOHZ: 

• nedostatečné vymezení tržního selhání; 
• nesprávné stanovení délky pověření; 
• nesprávné stanovení vyrovnávací platby; 
• umořování vstupní investice na výstavbu nebude možné s ohledem na nízké náklady, 

které se započítávají na její umořování; 
• překompenzace a neplnění dalších podmínek poskytnutí dotace; 
• porušení pravidel hospodářské soutěže. 
 

 

6. Doporučení pro státní podporu pořízení a provozu sociálních nájemních bytů 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že sociální bydlení představuje SOHZ, přičemž lze minimálně 
v obecné rovině v ČR usuzovat na existenci tržního selhání, jeví se jako nejvhodnější řešení 
využití výjimky podle pravidel pro poskytování kompenzace za plnění závazků služby 
obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí SOHZ, které účinně kombinuje rychlost 
provedení opatření (není nezbytné oznámení Komisi), vysokou míru podpory, která může pokrýt 
čistou provozní ztrátu a potřebnou investici, a přiměřený zisk. Alternativou může být využití 
Nařízení de minimis SOHZ. 

 

K stanovení pravidel pro vyrovnávací platbu, popisu kompenzačního mechanismu 
a parametrů pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby a opatření směřující 
k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby, považujeme za vhodnější 
použít metodu založenou na přiřazování nákladů, analogicky jak je nyní používána v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, Kolové výzvy č. 79 Sociální bydlení pro sociálně 
vyloučené lokality II., resp. č. 80 Sociální bydlení II., vyhlášené dne 8. 3. 2018. 
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Současně lze doporučit použít v maximální možné míře postupy, které používá 
Integrovaný regionální operační program ve Specifických pravidlech pro žadatele 
a příjemce pro výše uvedené Kolové výzva č. 79 a č. 80. – stanovení způsobilých nákladů, 
stanovení podmínek poskytnutí dotace, žádost o pověření výkonem služby obecného 
hospodářského zájmu, vzor pověřovacího aktu, model výpočtu kompenzačního mechanismu 
v souladu s Rozhodnutím SOHZ atd. 

 

Alternativně lze zvážit použití postupu uvedeného výše, v kapitole 4. Veřejná podpora 
sociálního bydlení (provozu a pořízení sociálních bytů a domů) v ČR, a to pro případy kdy se 
o veřejnou podporu nemusí jednat, protože nejsou kumulativně splněny znaky veřejné podpory 
dle čl. 107 odst. 1 (viz výše kapitola 1. Veřejná podpora), resp. veřejnou podporu v jednotlivých 
případech bude možné vyloučit v případě nenaplnění znaku uvedeného pod č. 4 (neovlivnění 
obchodu mezi členskými státy z důvodu lokálnosti opatření). Je však třeba důrazně upozornit 
na skutečnost, že vyloučení přítomnosti veřejné podpory u podpory sociálního bydlení 
(provoz a pořízení sociálních bytů a domů) je nutné posuzovat individuálně 
v jednotlivých případech, a to odborným posudkem. K podrobnému posouzení lze využít 
schválenou „Metodiku posuzování zda opatření zakládá veřejnou podporu a jsou naplněna 
všechna čtyři kritéria její existence, a to zejména zda dochází k ovlivnění obchodu mezi 
členskými státy, resp. zda činnost příjemce je čistě lokálního charakteru a o veřejnou podporu 
se nejedná“, Ing. Martin Krček, nezávislý poradce pro problematiku veřejné podpory, Brno 2017. 

 

 

7. Použitá literatura - právní rámec EU (předpisy a stanoviska) a ČR, analýzy a metodiky 
k oblasti veřejné podpory 

 

1) Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 107 až 109, Úř. věst. EU 
C 115/47; 

2) Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C-280/00), Judgment of the Court 
of 24 July 2003 in Case C-280/00 (Reference for a preliminary ruling from the 
Bundesverwaltungsgericht): Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg v 
Nahverkehrsgesellschaft, Altmark GmbH (Regulation (EEC) No 1191/69 — Operation of 
urban, suburban and regional scheduled transport services — Public subsidies — Concept 
of State aid — Compensation for discharging public service obligations) (2003/C 226/01); 

3) Sdělení Komise - Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby (2011), 2012/C 8/03; 

4) Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 2012/C 8/02; 

5) Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu, 2012/21/EU; 

6) Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu; 

7) 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; 

8) Rozhodnutí EK - Veřejná podpora č. SA.37553 (20132/N) – Česká republika, Mapa 
regionální podpory na období 2014-2020; 
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9) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve 
znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017; 

10) Procesní pravidla pro notifikace: Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999,  
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, (ÚV L 83, 27.3.1999, s. 1), 
ve znění pozdějších novel; Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, 
kterým se provádí Nařízení rady (ES) č. 659/1999,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1), ve znění pozdějších novel; 

11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
službách na vnitřním trhu; 

12) Pracovní dokument útvarů komise, Příručka k uplatňování pravidel Evropské unie pro státní 
podporu, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, 
zejména sociálních služeb obecného zájmu, Brusel 29.04.2013, SWD(2013) 53 final/2; 

13) Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Problematika definice 
sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu (stanovisko z vlastní 
iniciativy), 2013/C 44/09;Sociální bydlení v Evropské unii, P7_TA-PROV(2013)0246,  

15) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské 
unii (2012/2293(INI)); 

16) Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (2016/C 262/01); 

17) Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Použití pravidel v oblasti státní 
podpory na vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 
(rozhodnutí 2012/21/EU a rámec Evropské unie), (stanovisko z vlastní iniciativy), (2017/C 
345/07); 

18) Pracovní dokument útvarů komise Příručka k uplatňování pravidel Evropské unie pro státní 
podporu, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, 
zejména sociálních služeb obecného zájmu, v Bruselu dne 29.04.2013, SWD(2013) 53 
final/2; 

19) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 
20) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; 
21) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
22) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů; 
23) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; 
24) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 
25) Manuál služeb obecného hospodářského zájmu, MMR, ÚOHS, 2013; 
26) Analýza a metodika využití služeb obecného hospodářského zájmu pro investiční podporu 

sociálního bydlení v České republice, Mgr. Milan Bumbálek, Smart Aid, s.r.o., Brno 2014; 
27) Schválená Metodika posuzování zda opatření zakládá veřejnou podporu a jsou naplněna 

všechna čtyři kritéria její existence, a to zejména zda dochází k ovlivnění obchodu mezi 
členskými státy, resp. zda činnost příjemce je čistě lokálního charakteru a o veřejnou 
podporu se nejedná, Ing. Martin Krček, nezávislý poradce pro problematiku veřejné podpory, 
Brno 2017; 

28) Certifikovaná Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení, Oddělení 
Socioekonomie bydlení, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Martina Mikeszová, Martin Lux, 
Petr Sunega, Irena Boumová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 
David Tichý, Michal Kohout, tato metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. 
TD03000050 s názvem „Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného 
hospodářského zájmu“ programu OMEGA Technologické agentury ČR, Praha, 2017; 

29) Integrovaný regionální operační program, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, Kolová 
výzva č. 79 Sociální bydlení II., datum vyhlášení 8. 3. 2018, resp. Kolová výzva č. 80 Sociální 
bydlení pro sociálně vyloučené lokality II., datum vyhlášení 8. 3. 2018, MMR, Odbor řízení 
operačních programů, kapitola 2.15. Veřejná podpora, včetně příloh Specifických pravidel: 
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Příloha 3. - Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (a. Vzor Podmínek RoD - SOHZ de 
minimis, b. Vzor Podmínek RoD – SOHZ), Příloha 7. - Žádost o pověření výkonu služby 
obecného hospodářského zájmu, Příloha 8. - Potvrzení o podání žádosti o pověření výkonu 
služby obecného hospodářského zájmu, Příloha 9. - Vzor pověřovacího aktu, Příloha 12., 
resp. 11 - Model výpočtu kompenzačního mechanismu v souladu s Rozhodnutím komise 
2012/21/EU. 
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Příloha č. 4 k RIA 

 

Tento kontrolní seznam není úředním dokumentem Evropské komise. Ačkoli může představovat užitečný doplňující nástroj pro uplatňování nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), nenahrazuje toto nařízení, naopak plné dodržování ustanovení tohoto nařízení zůstává jediným způsobem, jak využít vynětí 

z oznamovací povinnosti, které poskytuje. 

Kontrolní dokument k splnění podmínek čl. 56 GBER režimem podpory dostupného bydlení podle Návrhu nařízení 
vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a 

sociálních, smíšených a dostupných domů 

 

Obecné nařízení o blokových výjimkách (nařízení č. 651/2014) – pracovní dokument 

Podpora na místní infrastrukturu 

Nejprve by měly být zkontrolovány obecné podmínky pro uplatňování obecného nařízení o blokových výjimkách (12 podmínek / články 1 až 12) A DÁLE 
podmínky vztahující se na podporu na místní infrastrukturu. 

A. Obecné podmínky pro uplatňování. 

 

 

 OBECNÉ PODMÍNKY SLUČITELNOSTI KONTROLA SOULADU (SOUHLASÍ?) 

Článek 1 – Vyloučení některých činností (odstavec 2) Souhlasí 

Odůvodnění: 

Cílem opatření je rozšíření nedostatečné nabídky bydlení, nikoliv 
podpora činností, které jsou předmětem vývozu či dovozu. 

Nepoužije se: 

• na podporu činností souvisejících s vývozem  
• na podporu podmíněnou použitím domácího zboží na úkor zboží dováženého. 
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Článek 1 – Vyloučení některých odvětví (odstavec 3) Souhlasí 

Odůvodnění: 

Cílem opatření je rozšíření nedostatečné nabídky bydlení, což nijak 
nesouvisí s odvětvím rybolovu, akvakultury, uhelného průmyslu, 
zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů. 

• rybolov a akvakultura* (podle nařízení č. 1379/2013) 
• prvovýroba zemědělských produktů* 
• zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh*, je-li výše podpory stanovena na 

základě ceny nebo množství těchto produktů získaných od prvovýrobců nebo uvedených na trh 
dotyčnými podniky; nebo je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo 
zcela předána prvovýrobcům 

• podpora k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (rozhodnutí 
Rady 2010/787). 
* Pokud je podnik činný rovněž v odvětvích, která spadají do působnosti tohoto nařízení, použije 
se toto nařízení na podporu poskytovanou na tato odvětví za předpokladu, že členské státy 
zajistí, aby činnosti ve vyňatých odvětvích nebyly předmětem podpory. 

Článek 1 – Vyloučení podniků, na které se vztahuje deggendorfské pravidlo (odstavec 4) Souhlasí 

Odůvodnění: 

Podmínka obecně uvedena v § 11 odst. 6, odkaz na Článek 1 odst. 4 
nařízení 651/2014 bude uveden ve Výzvě. 

Nepoužije se na režimy podpory, které výslovně nevylučují vyplacení jednotlivé podpory 
ve prospěch podniku, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí 
Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní nebo neslučitelnou, a nepoužije se na 
podporu ad hoc pro takovýto podnik.  

Článek 1 – Vyloučení podniků v obtížích (odstavec 4) Souhlasí 

Odůvodnění: 

Podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b); § 11 odst. 2 písm. h) a § 11 
odst. 6 písm. c) znemožňují žádat podporu žadatelům v obtížích. 

Nepoužije se na podporu určenou podnikům v obtížích.  

Článek 1 – Vyloučení opatření podpory, která porušují právní předpisy Unie (odstavec 5) Souhlasí 

Odůvodnění: 

Vzhledem k zaměření předmětného opatření na trh bydlení a 
vymezení žadatelů (§3) je podmínka splněna. 

Nepoužije se na opatření státní podpory, která vedou k porušení práva Unie, jež je s 
těmito opatřeními neoddělitelně spjato, zejména: 
a) povinnost příjemce mít ústředí v příslušném členském státě nebo být usazen převážně v tomto 
členském státě. Přípustný je však požadavek, aby v okamžiku vyplacení podpory měl příjemce v 
členském státě, jenž podporu poskytuje, provozovnu či pobočku; 
b) povinnost používat domácí zboží nebo služby; 
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c) omezení možnosti příjemců využívat v jiných členských státech výsledků výzkumu, vývoje a 
inovací. 
Článek 4 – Individuální prahové hodnoty oznamovací povinnosti Režim podpory obsahuje tuto podmínku 

Nepoužije se na podporu, jejíž výše přesahuje: 

• u investiční podpory na místní infrastrukturu: 10 milionů EUR nebo celkové 
náklady přesahující 20 milionů EUR na tutéž infrastrukturu. 

Prahové hodnoty nesmí být obcházeny tím způsobem, že se režimy či projekty podpory 
uměle rozdělí. 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

V kombinaci předmětu podpory upravujícího počet podpořených 
bytů (§2) a míru podpory nelze překročit uvedené prahové hodnoty, 
odkaz na Článek 4 odst. 4 nařízení 651/2014 bude uveden ve Výzvě. 

Článek 5 – Transparentnost podpory  Zvýhodněný úvěr 

Použije se pouze na transparentní podporu; za transparentní se považují: 

• dotace a subvence úrokových sazeb; 
• půjčky (u nichž se hrubý grantový ekvivalent vypočítá na základě referenční sazby 

platné v době poskytnutí podpory) 
• záruky  

(u nichž byl hrubý grantový ekvivalent vypočítán na základě prémií „safe-harbour“ 
stanovených ve sdělení Komise,  

nebo  

u nichž byl hrubý grantový ekvivalent schválen před provedením opatření na základě 
sdělení Komise o zárukách a schválená metodika výpočtu se výslovně týká daného typu 
záruky a daného typu hlavní transakce, o něž se v souvislosti s uplatňováním obecného 
nařízení o blokových výjimkách jedná) 

• daňová zvýhodnění (pokud je stanovena horní mez, která zajišťuje, že nebude 
překročena příslušná prahová hodnota) 

• vratné zálohy (pokud celková nominální výše vratné zálohy nepřesahuje příslušné 
prahové hodnoty podle tohoto nařízení, nebo pokud byla předtím, než bylo opatření 
provedeno, Komisi oznámena metodika pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu 
vratné zálohy a Komise tuto metodiku schválila). 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

U všech forem podpory podle Nařízení 651/2014 v rámci opatření lze 
stanovit hrubý ekvivalent dotace, podpora je transparentní. 
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Článek 6 – Motivační účinek  Režim podpory obsahuje tuto podmínku 

Podpora může být vyňata pouze v případě, že má motivační účinek: 

• Příjemce předložil před zahájením prací na projektu nebo činnosti členskému státu 
žádost o podporu, která obsahuje alespoň tyto údaje: 
a) název a velikost podniku; 
b) popis projektu, včetně termínu jeho zahájení a ukončení; 
c) umístění projektu; 
d) seznam nákladů projektu; 
e) druh podpory (dotace, půjčka, záruka, vratná záloha, kapitálová injekce nebo jiné) 

a výše veřejného financování, které je pro daný projekt zapotřebí. 
• Podpora ad hoc poskytnutá velkým podnikům; kromě výše uvedených skutečností 

členský stát před poskytnutím podpory ověřil, že dokumentace vyhotovená příjemcem 
dokládá, že podpora povede alespoň k jednomu z následujících výsledků: 
– významný nárůst rozsahu projektu či činnosti v důsledku podpory nebo 

– významné zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt či činnost v 
důsledku podpory nebo 

– významné urychlení při dokončování příslušného projektu či činnosti. 

Výjimky 

• Daňová zvýhodnění: 
a) pokud opatření zakládá právo na podporu na základě objektivních kritérií a bez 

dalšího uplatnění rozhodovací pravomoci členského státu a 
b) opatření bylo přijato a nabylo účinnosti před tím, než byly zahájeny práce na 

podporovaném projektu nebo činnosti; s výjimkou následných daňových režimů, 
pokud se na danou činnost vztahoval již předchozí režim podpory v podobě 
daňových zvýhodnění. 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

U všech forem podpory podle Nařízení 651/2014 je podmínkou 
motivační účinek podpory, viz § 5, § 8 a § 11. 

Článek 7 – Způsobilé náklady Režim podpory obsahuje tuto podmínku 

Pro účely výpočtu intenzity podpory 
• Číselné údaje před srážkou daně nebo jiných poplatků. 

Souhlasí 

Odůvodnění: 
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• Je-li podpora poskytnuta jinou formou než formou grantu, stanoví se její výše jako 
hrubý grantový ekvivalent podpory. 

• Podpora splatná v několika splátkách se diskontuje na svou hodnotu v okamžiku 
poskytnutí (totéž pro způsobilé náklady a s úrokovými sazbami platnými v okamžiku 
poskytnutí).  

• Jednotlivé tranše podpory formou daňových zvýhodnění jsou diskontovány pomocí 
diskontní sazby platné v době, kdy nastala účinnost daňového zvýhodnění.  

• Je-li podpora poskytnuta formou vratných záloh, které jsou vzhledem k neexistenci 
schválené metodiky pro výpočet jejich hrubého grantového ekvivalentu vyjádřeny 
procentem způsobilých nákladů, a jestliže opatření stanoví, že v případě úspěšného 
výsledku projektu, stanoveného na základě přiměřené a uvážlivé hypotézy, budou 
zálohy vráceny spolu s úroky, jejichž sazba bude stanovena alespoň ve výši diskontní 
sazby platné v době, kdy je podpora poskytnuta, lze maximální intenzitu podpory 
navýšit o 10 procentních bodů. 

Způsobilé náklady a dokumentace 
• Způsobilé náklady doložené doklady, které jsou jasné, konkrétní a aktuální. 

Způsobilé náklady, resp. uznatelné výdaje, jsou jednoznačně 
vymezeny v §8, a stanovení výše podpory § 14 a § 17. 

Článek 8 – Kumulace Režim podpory obsahuje tuto podmínku 

• U prahových hodnot a maximální intenzity podpory se přihlíží k celkové výši podpory 
(odstavec 1). 

• Je-li financování z prostředků Unie (které není pod kontrolou členských států) 
kombinováno se státní podporou, pak je při určování, zda jsou dodrženy prahové 
hodnoty oznamovací povinnosti a maximální intenzita či výše podpory, brána v potaz 
pouze tato státní podpora, a to za předpokladu, že celková výše veřejných finančních 
prostředků poskytnutých k úhradě týchž způsobilých nákladů nepřekračuje 
nejvýhodnější sazbu financování, kterou stanoví použitelná ustanovení práva Unie 
(odstavec 2). 

• Vyňatou podporu lze kumulovat s jinou státní podporou, pokud se tato opatření týkají 
různých identifikovatelných nákladů (odst. 3 písm. a)). 

• Vyňatou podporu nelze kumulovat s jinou podporou na úhradu týchž – částečně či plně 
se překrývajících – způsobilých nákladů, vede-li taková kumulace k překročení nejvyšší 
intenzity nebo výše podpory, která se na danou podporu použije (odst. 3 písm. b)). 

• Státní podporu vyňatou obecným nařízením o blokových výjimkách nelze kumulovat s 
podporou de minimis na tytéž způsobilé náklady, pokud by taková kumulace vedla k 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

Podmínka je uvedena v § 11 odst. 2. 
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překročení intenzity podpory stanovené v kapitole III obecného nařízení o blokových 
výjimkách (odstavec 5). 

Článek 9 – Zveřejňování a informování  Zajistí poskytovatel podpory 

• Na souhrnné internetové stránce věnované státní podpoře na celostátní nebo 
regionální úrovni se zveřejňují (odstavec 1): 
a. souhrnné informace (viz článek 11) nebo odkaz na tyto informace; 
b. úplné znění každého opatření podpory (viz článek 11) nebo odkaz umožňující 

přístup k úplnému znění; 
c. informace týkající se každého poskytnutí jednotlivé podpory, která přesahuje 500 

000 EUR (viz příloha III). 
Pokud jde o podporu poskytovanou na projekty Evropské územní spolupráce, informace 

uvedené v tomto odstavci se zveřejní na internetových stránkách členského státu, v 
němž se nachází příslušný řídicí orgán definovaný v článku 21 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013. Zúčastněné členské státy se mohou alternativně 
rozhodnout, že každý z nich poskytne na příslušných internetových stránkách 
informace týkající se opatření podpory na svém území. 

• V případě režimů v podobě daňových zvýhodnění a režimů, na které se vztahují články 
16 a 21 (s výjimkou malých a středních podniků, které na žádném trhu neuskutečnily 
komerční prodej), se podmínky odst. 1 písm. c) tohoto článku pokládají za splněné v 
případě, že členský stát zveřejní požadované údaje k výši jednotlivých podpor v 
následujících rozpětích (v milionech EUR) (odstavec 2): 
- 0,5–1, 
- 1–2, 
- 2–5, 
- 5–10, 
- 10–30 a 
- 30 a více. 

• Informace uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku musí být uspořádány a být 
přístupné ve standardizovaném formátu (viz příloha III) a musí být možné je efektivně 
vyhledávat a stahovat. Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní ve lhůtě šesti měsíců 
od poskytnutí podpory nebo v případě podpory v podobě daňových zvýhodnění ve 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

Po schválení nařízení zajistí poskytovatel. 
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lhůtě jednoho roku od data, k němuž se předkládá daňové přiznání, a jsou k dispozici 
po dobu alespoň deseti let ode dne, kdy byla podpora poskytnuta (odstavec 4). 

• Členské státy musí dosáhnout souladu s ustanoveními tohoto článku nejpozději do 
dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost, tj. do 1. července 2016 (odstavec 6). 

Pokud jde o definice pojmů: článek 2 (nepřehlédnout novou definici podniku v obtížích) 

Podávání zpráv: článek 11 

Kontrola: článek 12 

Odnětí výhody blokové výjimky: článek 10 

 

B. Zvláštní podmínky pro podporu na místní infrastrukturu 

 

ČLÁNEK 56 

PODPORA NA MÍSTNÍ INFRASTRUKTURU 

KONTROLA SOULADU (SOUHLASÍ?) 

Druh infrastruktury:  Dostupné byty k zlepšení podnikatelského a spotřebitelského prostředí 

• Financování výstavby nebo modernizace místní infrastruktury, (které se týká 
infrastruktury, jež na místní úrovni přispívá ke zlepšování podnikatelského a 
spotřebitelského prostředí a k modernizaci a rozvoji průmyslové základny), je 
slučitelné a může být vyňato z oznamovací povinnosti, pokud se uplatní obecné 
podmínky slučitelnosti a podmínky tohoto článku (odstavec 1); 

• Tento článek se nepoužije na podporu infrastruktur, na níž se vztahují jiné 
oddíly kapitoly III tohoto nařízení o blokových výjimkách, s výjimkou oddílu 1 – 
Regionální podpora. Tento článek se rovněž nevztahuje na letištní a přístavní 
infrastrukturu (odstavec 2). 

• Výjimka podle tohoto článku se nevztahuje na vyhrazenou infrastrukturu 
(odstavec 7). 

Souhlasí 

Podmínky  Režim podpory obsahuje tyto podmínky 
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• Infrastruktura musí být k dispozici uživatelům, kteří o to projeví zájem, za 
otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek. Cena účtovaná za 
užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní (odstavec 3). 

• Jakékoli koncese nebo jiná pověření třetí strany k provozu infrastruktury se musí 
řídit otevřenými, transparentními a nediskriminačními podmínkami s náležitým 
zohledněním platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek (odstavec 4). 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

Podpořená infrastruktura bude přístupná uživatelům na základě 
transparentních podmínek (§ 22). 

• Způsobilými náklady jsou náklady na investice do hmotného a nehmotného 
majetku (odstavec 5). 

Souhlasí 

• Výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a 
provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a 
to buď ex ante na základě odůvodněných předpokladů nebo uplatněním 
mechanismu zpětného vymáhání podpory (odstavec 6). 

Souhlasí 

Odůvodnění: 

Žadatel v žádosti předloží finanční plán (§ 5), který bude průběžné 
kontrolován poskytovatelem. 
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Příloha č. 5 k RIA 

RÁMCOVÁ IDENTIFIKACE RIZIKA TRŽNÍHO SELHÁNÍ V OBLASTI BYDLENÍ (TSB) 

Cílem rámcové identifikace rizika tržního selhání v oblasti bydlení na úrovni obcí je orientačně 
zmapovat rozsah tržního selhání v oblasti bydlení ve všech obcích ČR za použití veřejně dostupných 
datových zdrojů, a tím i kvantifikovat míru potřebnosti sociálního bydlení v jednotlivých obcích ČR. 
Výsledný souhrnný indikátor rizika tržního selhání v oblasti bydlení (TSB) umožňuje rámcové srovnání 
jednotlivých obcí v míře rizika tržního selhání v oblasti bydlení. Je zřejmé, že nejde o přesnou 
identifikaci všech domácností, které by potřebovaly sociální bydlení, ale metodika umožňuje 
porovnat, které obce se relativně vůči jiným pravděpodobně budou muset vypořádat s vyšší 
poptávkou po sociálním bydlení. Podrobné informace ke zdrojům dat, způsobu kvantifikace rizika 
tržního selhání na trhu bydlení a výpočtu souhrnného indikátoru rizika tržního selhání v oblasti bydlení 
v jednotlivých obcích ČR jsou uvedeny v „Metodice tržního selhání v oblasti bydlení“ a jejich přílohách. 

Kartogram 1 zobrazuje mapu obcí ČR podle hodnoty TSB na základě ilustrativního výpočtu TSB za rok 
2015. Obce s nejvyšší hodnotou TSB se nachází nejčastěji v krajích Ústeckém, Moravskoslezském 
a Karlovarském. Větší města také zpravidla patří k obcím s vyšší hodnotou TSB. Mezi obce s nejvyšší 
hodnotou TSB pak patří Ostrava, Karviná, Brno, Krnov, Chomutov, Litvínov, Bruntál; naopak téměř 900 
obcí ČR patří mezi obce s minimálním rizikem tržního selhání, tedy s nulovou hodnotou TSB. Osm nově 
vzniklých obcí nebylo hodnoceno, neboť v době sběru dat ze SLDB 2011 ještě neexistovaly.  Tabulka 1 
uvádí přehled všech obcí s počtem obyvatel nad 2000 (tj. 687 obcí dle počtu obyvatel k 1. 1. 2015) 
podle výše souhrnného indikátoru rizika tržního selhání v oblasti bydlení.  Přehled všech obcí ČR (tj. 
6259 obcí a vojenských újezdů) je k nahlédnutí v souboru ve formátu Excel. 
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Kartogram 1: Souhrnný indikátor rizika tržního selhání v oblasti bydlení 

Podkladová data: ArcČR® 500, verze 3.3, administrativní členění ke dni 1. 1. 2016. 
Zdrojová data: SLDB 2011, ČSÚ – Územně analytické podklady ČSÚ 2014, MPSV - data o příjemcích sociálních dávek za rok 2015, 
MPSV – statistika sociálních služeb za rok 2014, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015, MSp – nápad na exekučních 
soudech v roce 2015, ČSÚ – Věkové složení populace v obcích v roce 2014. 
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Tabulka 3: Obce nad 2000 obyvatel (k 1. 1. 2015) podle míry rizika tržního selhání v oblasti bydlení dle souhrnného indikátoru TSB vypočteného 
z dostupných dat na počátku roku 2016 

Po
řa

dí
 

Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

1 Ostrava Ostrava-město Moravskoslezský 
 

294200 90 5 20 10 25 15 15 
2 Karviná Karviná Moravskoslezský 

 
55985 80 10 5 10 25 15 15 

3 Brno Brno-město Jihomoravský kraj 377440 73 0 7,5 10 25 15 15 
3 Krnov Bruntál Moravskoslezský 

 
24175 73 5 3,75 7,5 23,75 20 12,5 

5 Chomutov Chomutov Ústecký kraj 48913 71 5 13,75 10 25 15 2,5 
5 Litvínov Most Ústecký kraj 24783 71 0 10 10 23,75 15 12,5 
5 Bruntál Bruntál Moravskoslezský 

 
16784 71 5 16,25 10 22,5 15 2,5 

8 Havířov Karviná Moravskoslezský 
 

75049 70 2,5 2,5 10 25 15 15 
8 Most Most Ústecký kraj 67089 70 7,5 12,5 10 25 15 0 
8 Jirkov Chomutov Ústecký kraj 19929 70 5 12,5 10 22,5 20 0 

11 Ústí nad Labem Ústí nad Labem Ústecký kraj 93409 68 5 10 10 25 15 2,5 
11 Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovarský kraj 49781 68 0 16,25 7,5 18,75 15 10 
13 Děčín Děčín Ústecký kraj 49833 66 0 8,75 7,5 20 15 15 
13 Ostrov Karlovy Vary Karlovarský kraj 17089 66 7,5 10 5 18,75 20 5 
15 Teplice Teplice Ústecký kraj 50079 65 0 10 7,5 20 15 12,5 
15 Cheb Cheb Karlovarský kraj 32351 65 10 17,5 0 20 15 2,5 
17 Kladno Kladno Středočeský kraj 68552 64 7,5 18,75 7,5 5 15 10 
17 Bílina Teplice Ústecký kraj 16884 64 7,5 10 10 21,25 15 0 
17 Varnsdorf Děčín Ústecký kraj 15674 64 2,5 12,5 7,5 21,25 20 0 
20 Bohumín Karviná Moravskoslezský 

 
21482 63 5 0 7,5 25 20 5 

20 Šluknov Děčín Ústecký kraj 5636 63 5 8,75 10 21,25 15 2,5 
22 Znojmo Znojmo Jihomoravský kraj 33761 61 5 8,75 0 22,5 15 10 
22 Orlová Karviná Moravskoslezský 

 
29967 61 5 7,5 7,5 23,75 15 2,5 

22 Vrbno pod Pradědem Bruntál Moravskoslezský 
 

5391 61 5 3,75 2,5 17,5 20 12,5 
22 Větřní Český Krumlov Jihočeský kraj 4023 61 5 6,25 5 22,5 20 2,5 
26 Lovosice Litoměřice Ústecký kraj 8749 60 2,5 15 0 12,5 20 10 
27 Duchcov Teplice Ústecký kraj 8439 59 5 5 7,5 21,25 20 0 
27 Habartov Sokolov Karlovarský kraj 4927 59 5 7,5 7,5 16,25 15 7,5 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

29 Praha Hlavní město 
 

Hlavní město Praha 1259079 58 0 17,5 0 20 5 15 
29 Sokolov Sokolov Karlovarský kraj 23762 58 5 7,5 7,5 22,5 15 0 
29 Krupka Teplice Ústecký kraj 13114 58 5 17,5 10 5 20 0 
29 Štětí Litoměřice Ústecký kraj 8893 58 5 13,75 5 18,75 15 0 
33 Česká Lípa Česká Lípa Liberecký kraj 36943 56 2,5 13,75 0 22,5 15 2,5 
33 Kroměříž Kroměříž Zlínský kraj 29035 56 0 6,25 5 22,5 10 12,5 
33 Chodov Sokolov Karlovarský kraj 13940 56 5 7,5 7,5 21,25 15 0 
33 Dubí Teplice Ústecký kraj 8034 56 5 7,5 7,5 21,25 15 0 
37 Opava Opava Moravskoslezský 

 
57772 55 5 5 0 20 10 15 

37 Tanvald Jablonec nad 
Nisou 

Liberecký kraj 6531 55 2,5 5 5 17,5 15 10 

39 Frýdek-Místek Frýdek-Místek Moravskoslezský 
 

56945 54 5 8,75 5 22,5 10 2,5 
39 Třinec Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
35884 54 7,5 11,25 0 20 0 15 

39 Žatec Louny Ústecký kraj 19341 54 2,5 6,25 7,5 22,5 15 0 
39 Nové Město pod Smrkem Liberec Liberecký kraj 3817 54 5 7,5 2,5 21,25 15 2,5 
39 Trmice Ústí nad Labem Ústecký kraj 3175 54 5 8,75 7,5 17,5 15 0 
39 Nové Sedlo Sokolov Karlovarský kraj 2586 54 2,5 5 7,5 16,25 20 2,5 
45 Olomouc Olomouc Olomoucký kraj 99809 53 0 5 0 25 10 12,5 
45 Kadaň Chomutov Ústecký kraj 17907 53 5 7,5 5 20 15 0 
45 Klášterec nad Ohří Chomutov Ústecký kraj 14822 53 5 10 2,5 15 20 0 
45 Jeseník Jeseník Olomoucký kraj 11524 53 0 7,5 2,5 20 10 12,5 
45 Postoloprty Louny Ústecký kraj 4849 53 5 6,25 5 16,25 20 0 
45 Obrnice Most Ústecký kraj 2254 53 5 8,75 2,5 21,25 15 0 
51 Broumov Náchod Královéhradecký kraj 7695 51 5 0 7,5 21,25 10 7,5 
52 Liberec Liberec Liberecký kraj 102562 50 0 10 0 20 15 5 
52 Tábor Tábor Jihočeský kraj 34716 50 0 2,5 0 20 15 12,5 
54 Český Krumlov Český Krumlov Jihočeský kraj 13193 49 2,5 8,75 5 17,5 10 5 
54 Rýmařov Bruntál Moravskoslezský 

 
8466 49 0 0 0 21,25 20 7,5 
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+ 
 

Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

54 Úpice Trutnov Královéhradecký kraj 5711 49 5 5 7,5 16,25 5 10 
54 Vejprty Chomutov Ústecký kraj 2871 49 5 10 5 11,25 15 2,5 
58 Přerov Přerov Olomoucký kraj 44278 48 0 7,5 5 15 10 10 
58 Louny Louny Ústecký kraj 18434 48 0 2,5 7,5 22,5 15 0 
58 Česká Třebová Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 15771 48 2,5 0 7,5 15 10 12,5 
58 Rumburk Děčín Ústecký kraj 11200 48 2,5 10 2,5 20 10 2,5 
58 Petřvald Karviná Moravskoslezský 

 
7138 48 5 5 2,5 17,5 15 2,5 

63 Vsetín Vsetín Zlínský kraj 26504 46 5 17,5 2,5 1,25 10 10 
63 Meziboří Most Ústecký kraj 4722 46 0 8,75 0 17,5 15 5 
65 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 45594 45 0 7,5 0 20 5 12,5 

65 Příbram Příbram Středočeský kraj 33160 45 5 2,5 7,5 5 15 10 
65 Bystřice nad 

Pernštejnem 
Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 8343 45 5 2,5 0 15 15 7,5 

65 Kojetín Přerov Olomoucký kraj 6229 45 5 3,75 7,5 11,25 15 2,5 
65 Horní Suchá Karviná Moravskoslezský 

 
4516 45 5 5 0 17,5 15 2,5 

65 Javorník Jeseník Olomoucký kraj 2863 45 2,5 3,75 5 16,25 15 2,5 
71 Šumperk Šumperk Olomoucký kraj 26697 44 0 6,25 0 17,5 10 10 
71 Zábřeh Šumperk Olomoucký kraj 13836 44 2,5 3,75 0 17,5 10 10 
71 Stochov Kladno Středočeský kraj 5542 44 5 0 0 21,25 15 2,5 
71 Jiříkov Děčín Ústecký kraj 3828 44 2,5 6,25 5 10 20 0 
71 Ralsko Česká Lípa Liberecký kraj 2073 44 5 5 10 11,25 10 2,5 
71 Bochov Karlovy Vary Karlovarský kraj 2015 44 5 5 5 11,25 15 2,5 
77 Nový Bor Česká Lípa Liberecký kraj 11859 43 0 2,5 2,5 17,5 10 10 
77 Krásná Lípa Děčín Ústecký kraj 3517 43 5 5 7,5 10 15 0 
77 Rotava Sokolov Karlovarský kraj 3140 43 5 5 7,5 10 15 0 
80 Litoměřice Litoměřice Ústecký kraj 24101 41 0 18,75 2,5 10 10 0 
80 Náchod Náchod Královéhradecký kraj 20408 41 0 6,25 5 20 0 10 
80 Dvůr Králové nad 

 
Trutnov Královéhradecký kraj 15946 41 5 1,25 0 15 10 10 

80 Moravská Třebová Svitavy Pardubický kraj 10351 41 5 5 0 16,25 10 5 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

80 Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský kraj 2755 41 5 6,25 7,5 7,5 15 0 
85 Prostějov Prostějov Olomoucký kraj 44094 40 0 2,5 0 22,5 5 10 
85 Trutnov Trutnov Královéhradecký kraj 30893 40 0 5 0 20 10 5 
85 Šternberk Olomouc Olomoucký kraj 13545 40 5 2,5 0 10 10 12,5 
85 Vítkov Opava Moravskoslezský 

 
5825 40 5 0 7,5 17,5 10 0 

85 Horní Slavkov Sokolov Karlovarský kraj 5566 40 5 8,75 5 11,25 10 0 
90 Český Těšín Karviná Moravskoslezský 

 
24907 39 0 1,25 0 20 15 2,5 

90 Mělník Mělník Středočeský kraj 19201 39 2,5 8,75 0 2,5 15 10 
90 Hlučín Opava Moravskoslezský 

 
13988 39 5 0 0 21,25 0 12,5 

90 Aš Cheb Karlovarský kraj 13204 39 5 12,5 5 11,25 5 0 
90 Semily Semily Liberecký kraj 8548 39 0 0 5 16,25 5 12,5 
90 Hrádek nad Nisou Liberec Liberecký kraj 7613 39 5 8,75 2,5 15 5 2,5 
90 Kraslice Sokolov Karlovarský kraj 6920 39 2,5 5 5 11,25 10 5 
90 Zlaté Hory Jeseník Olomoucký kraj 3978 39 0 5 0 11,25 15 7,5 
90 Toužim Karlovy Vary Karlovarský kraj 3751 39 2,5 1,25 5 10 15 5 
99 Slaný Kladno Středočeský kraj 15502 38 0 0 7,5 17,5 10 2,5 
99 Sušice Klatovy Plzeňský kraj 11257 38 0 0 0 15 10 12,5 
99 Frýdlant Liberec Liberecký kraj 7565 38 2,5 2,5 2,5 15 15 0 
99 Česká Kamenice Děčín Ústecký kraj 5371 38 2,5 0 5 15 15 0 
99 Králíky Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 4351 38 0 2,5 0 12,5 10 12,5 
99 Stráž pod Ralskem Česká Lípa Liberecký kraj 4057 38 5 10 5 5 10 2,5 
99 Hanušovice Šumperk Olomoucký kraj 3251 38 5 5 5 2,5 15 5 
99 Hejnice Liberec Liberecký kraj 2717 38 2,5 7,5 0 15 10 2,5 

107 Valašské Meziříčí Vsetín Zlínský kraj 22630 36 0 6,25 7,5 2,5 10 10 
107 Doksy Česká Lípa Liberecký kraj 5204 36 2,5 2,5 2,5 6,25 15 7,5 
107 Kamenický Šenov Česká Lípa Liberecký kraj 4030 36 2,5 5 0 11,25 15 2,5 
107 Košťany Teplice Ústecký kraj 3138 36 2,5 1,25 0 15 15 2,5 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

111 Hodonín Hodonín Jihomoravský kraj 24975 35 5 6,25 0 13,75 10 0 
111 Nový Jičín Nový Jičín Moravskoslezský 

 
23639 35 2,5 0 2,5 20 10 0 

111 Jaroměř Náchod Královéhradecký kraj 12475 35 5 1,25 7,5 16,25 5 0 
111 Nový Bydžov Hradec Králové Královéhradecký kraj 7052 35 5 0 0 10 10 10 
111 Železný Brod Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 6220 35 2,5 0 0 10 10 12,5 
111 Teplá Cheb Karlovarský kraj 3020 35 5 2,5 7,5 10 10 0 
111 Mikulášovice Děčín Ústecký kraj 2182 35 2,5 6,25 0 11,25 15 0 
118 Kolín Kolín Středočeský kraj 30946 34 5 0 0 3,75 15 10 
118 Kralupy nad Vltavou Mělník Středočeský kraj 17959 34 5 8,75 0 0 10 10 
118 Svitavy Svitavy Pardubický kraj 17112 34 5 3,75 0 10 15 0 
118 Uničov Olomouc Olomoucký kraj 11581 34 5 2,5 0 1,25 15 10 
118 Kynšperk nad Ohří Sokolov Karlovarský kraj 4913 34 2,5 6,25 0 10 15 0 
118 Lom Most Ústecký kraj 3738 34 2,5 1,25 0 10 20 0 
118 Břidličná Bruntál Moravskoslezský 

 
3384 34 2,5 0 0 11,25 15 5 

118 Desná Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 3113 34 2,5 5 0 11,25 10 5 
118 Libušín Kladno Středočeský kraj 2954 34 2,5 5 0 11,25 15 0 
118 Raspenava Liberec Liberecký kraj 2815 34 5 6,25 2,5 5 15 0 
128 Písek Písek Jihočeský kraj 29824 33 0 0 0 22,5 0 10 
128 Kutná Hora Kutná Hora Středočeský kraj 20335 33 0 0 5 2,5 15 10 
128 Neratovice Mělník Středočeský kraj 16227 33 7,5 2,5 5 2,5 15 0 
128 Roudnice nad Labem Litoměřice Ústecký kraj 12908 33 0 7,5 0 0 15 10 
128 Benešov nad Ploučnicí Děčín Ústecký kraj 3824 33 2,5 5 0 10 15 0 
128 Žacléř Trutnov Královéhradecký kraj 3284 33 2,5 0 0 10 10 10 
128 Moravský Beroun Olomouc Olomoucký kraj 3087 33 5 1,25 5 6,25 15 0 
128 Mikulovice Jeseník Olomoucký kraj 2640 33 5 1,25 2,5 1,25 15 7,5 
136 Milovice Nymburk Středočeský kraj 10625 31 5 0 5 16,25 5 0 
136 Nejdek Karlovy Vary Karlovarský kraj 8079 31 5 10 5 1,25 10 0 
136 Rapotín Šumperk Olomoucký kraj 3213 31 2,5 5 0 11,25 10 2,5 
139 Veselí nad Moravou Hodonín Jihomoravský kraj 11319 30 2,5 0 5 2,5 15 5 
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139 Bystřice pod 
 

Kroměříž Zlínský kraj 8369 30 2,5 0 2,5 0 15 10 
139 Zákupy Česká Lípa Liberecký kraj 2802 30 2,5 6,25 2,5 6,25 10 2,5 
139 Velké Hamry Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 2746 30 0 0 2,5 10 15 2,5 
139 Proboštov Teplice Ústecký kraj 2650 30 2,5 6,25 0 6,25 15 0 
139 Žlutice Karlovy Vary Karlovarský kraj 2452 30 2,5 2,5 5 5 10 5 
139 Česká Ves Jeseník Olomoucký kraj 2423 30 2,5 5 0 10 10 2,5 
139 Horní Jiřetín Most Ústecký kraj 2234 30 0 5 0 10 15 0 
139 Luby Cheb Karlovarský kraj 2168 30 0 5 0 5 15 5 
148 Jihlava Jihlava Kraj Vysočina 50521 29 0 7,5 0 3,75 5 12,5 
148 Rakovník Rakovník Středočeský kraj 16228 29 5 3,75 0 0 10 10 
148 Mikulov Břeclav Jihomoravský kraj 7443 29 0 3,75 0 10 15 0 
148 Dubňany Hodonín Jihomoravský kraj 6362 29 5 2,5 0 1,25 15 5 
148 Jilemnice Semily Liberecký kraj 5499 29 0 0 0 11,25 10 7,5 
148 Golčův Jeníkov Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 2629 29 0 1,25 0 10 10 7,5 
148 Chabařovice Ústí nad Labem Ústecký kraj 2518 29 2,5 5 0 11,25 10 0 
148 Horní Benešov Bruntál Moravskoslezský 

 
2296 29 5 3,75 0 10 10 0 

148 Hrochův Týnec Chrudim Pardubický kraj 2089 29 2,5 2,5 7,5 6,25 10 0 
157 Strakonice Strakonice Jihočeský kraj 23020 28 0 2,5 0 15 0 10 
157 Kopřivnice Nový Jičín Moravskoslezský 

 
22417 28 5 6,25 0 11,25 5 0 

157 Beroun Beroun Středočeský kraj 19145 28 5 15 0 2,5 5 0 
157 Mariánské Lázně Cheb Karlovarský kraj 13283 28 0 10 0 2,5 5 10 
157 Prachatice Prachatice Jihočeský kraj 11139 28 0 5 0 10 10 2,5 
157 Odry Nový Jičín Moravskoslezský 

 
7350 28 5 0 5 7,5 10 0 

157 Hostinné Trutnov Královéhradecký kraj 4541 28 2,5 0 0 12,5 5 7,5 
157 Smržovka Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 3683 28 0 5 2,5 10 10 0 
157 Libochovice Litoměřice Ústecký kraj 3495 28 2,5 0 0 10 15 0 
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157 České Velenice Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 3429 28 2,5 2,5 5 12,5 5 0 
157 Budišov nad 

 
Opava Moravskoslezský 

 
2952 28 0 1,25 0 11,25 15 0 

157 Lipová-lázně Jeseník Olomoucký kraj 2294 28 2,5 0 0 5 15 5 
157 Zlonice Kladno Středočeský kraj 2289 28 2,5 5 5 0 15 0 
157 Budyně nad Ohří Litoměřice Ústecký kraj 2136 28 2,5 2,5 0 5 15 2,5 
171 Ivančice Brno-venkov Jihomoravský kraj 9603 26 5 0 0 1,25 10 10 
171 Petrovice u Karviné Karviná Moravskoslezský 

 
5334 26 0 6,25 5 0 15 0 

171 Cvikov Česká Lípa Liberecký kraj 4383 26 2,5 2,5 0 6,25 15 0 
171 Albrechtice Karviná Moravskoslezský 

 
3937 26 2,5 0 0 11,25 10 2,5 

171 Jablonné v Podještědí Liberec Liberecký kraj 3661 26 5 6,25 0 0 15 0 
171 Úštěk Litoměřice Ústecký kraj 2824 26 2,5 2,5 0 1,25 20 0 
171 Meziměstí Náchod Královéhradecký kraj 2516 26 0 0 0 6,25 10 10 
171 Povrly Ústí nad Labem Ústecký kraj 2242 26 2,5 2,5 0 1,25 15 5 
179 Nové Město na 

Moravě 
Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 10158 25 5 0 0 0 10 10 

179 Rychvald Karviná Moravskoslezský 
 

7273 25 2,5 2,5 0 5 10 5 
179 Podbořany Louny Ústecký kraj 6325 25 5 2,5 0 7,5 10 0 
179 Brumov-Bylnice Zlín Zlínský kraj 5629 25 5 5 0 0 15 0 
179 Bechyně Tábor Jihočeský kraj 5180 25 0 0 0 10 10 5 
179 Chropyně Kroměříž Zlínský kraj 5027 25 2,5 0 0 12,5 10 0 
179 Loštice Šumperk Olomoucký kraj 3020 25 5 0 0 0 10 10 
179 Terezín Litoměřice Ústecký kraj 2906 25 2,5 3,75 2,5 1,25 15 0 
179 Horní Bečva Vsetín Zlínský kraj 2435 25 5 5 0 0 10 5 
188 Plzeň Plzeň-město Plzeňský kraj 169033 24 0 7,5 0 1,25 5 10 
188 Třebíč Třebíč Kraj Vysočina 36880 24 0 5 0 3,75 15 0 
188 Uherský Brod Uherské Hradiště Zlínský kraj 16631 24 0 2,5 5 1,25 5 10 
188 Lipník nad Bečvou Přerov Olomoucký kraj 8181 24 0 0 2,5 6,25 15 0 
188 Vimperk Prachatice Jihočeský kraj 7534 24 0 2,5 2,5 6,25 10 2,5 
188 Letovice Blansko Jihomoravský kraj 6751 24 2,5 6,25 0 0 10 5 
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188 Kostelec nad Orlicí Rychnov nad 
Kněžnou 

Královéhradecký kraj 6172 24 0 2,5 5 1,25 5 10 

188 Františkovy Lázně Cheb Karlovarský kraj 5579 24 2,5 5 0 6,25 5 5 
188 Město Albrechtice Bruntál Moravskoslezský 

 
3524 24 2,5 0 0 11,25 10 0 

188 Velké Karlovice Vsetín Zlínský kraj 2517 24 2,5 6,25 0 0 10 5 
188 Halenkov Vsetín Zlínský kraj 2453 24 5 6,25 0 0 10 2,5 
188 Novosedlice Teplice Ústecký kraj 2177 24 0 0 0 11,25 10 2,5 
200 Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 21467 23 5 2,5 0 0 5 10 
200 Poděbrady Nymburk Středočeský kraj 14142 23 0 0 0 10 0 12,5 
200 Vysoké Mýto Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 12419 23 5 7,5 2,5 0 5 2,5 
200 Vlašim Benešov Středočeský kraj 11734 23 5 2,5 0 0 5 10 
200 Kyjov Hodonín Jihomoravský kraj 11505 23 0 0 0 2,5 10 10 
200 Boskovice Blansko Jihomoravský kraj 11504 23 0 5 0 0 10 7,5 
200 Bílovec Nový Jičín Moravskoslezský 

 
7500 23 2,5 2,5 0 7,5 10 0 

200 Moravské Budějovice Třebíč Kraj Vysočina 7462 23 2,5 0 0 0 15 5 
200 Sezimovo Ústí Tábor Jihočeský kraj 7306 23 0 5 0 2,5 5 10 
200 Kaplice Český Krumlov Jihočeský kraj 7067 23 5 5 0 2,5 10 0 
200 Hulín Kroměříž Zlínský kraj 6991 23 5 0 0 2,5 10 5 
200 Chrastava Liberec Liberecký kraj 6198 23 2,5 2,5 0 5 10 2,5 
200 Hronov Náchod Královéhradecký kraj 6169 23 2,5 0 0 5 5 10 
200 Telč Jihlava Kraj Vysočina 5482 23 2,5 0 0 0 10 10 
200 Planá Tachov Plzeňský kraj 5430 23 5 5 0 2,5 10 0 
200 Oslavany Brno-venkov Jihomoravský kraj 4624 23 5 0 0 0 10 7,5 
200 Nová Role Karlovy Vary Karlovarský kraj 4149 23 5 2,5 0 0 10 5 
200 Lanžhot Břeclav Jihomoravský kraj 3750 23 2,5 5 0 0 10 5 
200 Opočno Rychnov nad 

Kněžnou 
Královéhradecký kraj 3139 23 0 0 0 10 5 7,5 

200 Smiřice Hradec Králové Královéhradecký kraj 2873 23 2,5 0 5 2,5 10 2,5 
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200 Březová Sokolov Karlovarský kraj 2702 23 2,5 0 0 0 15 5 
200 Nový Hrozenkov Vsetín Zlínský kraj 2666 23 5 6,25 0 1,25 10 0 
200 Peruc Louny Ústecký kraj 2238 23 0 2,5 0 0 15 5 
200 Velké Březno Ústí nad Labem Ústecký kraj 2238 23 2,5 5 0 0 15 0 
200 Hranice Cheb Karlovarský kraj 2160 23 2,5 6,25 2,5 1,25 10 0 
225 Mladá Boleslav Mladá Boleslav Středočeský kraj 44318 21 5 11,25 5 0 0 0 
225 Hranice Přerov Olomoucký kraj 18494 21 0 8,75 0 2,5 10 0 
225 Vrchlabí Trutnov Královéhradecký kraj 12599 21 0 0 0 11,25 0 10 
225 Studénka Nový Jičín Moravskoslezský 

 
9792 21 2,5 0 0 11,25 0 7,5 

225 Mimoň Česká Lípa Liberecký kraj 6532 21 2,5 5 2,5 6,25 5 0 
225 Veselí nad Lužnicí Tábor Jihočeský kraj 6469 21 0 1,25 0 10 5 5 
225 Moravský Krumlov Znojmo Jihomoravský kraj 5836 21 0 1,25 0 0 15 5 
225 Pečky Kolín Středočeský kraj 4549 21 0 0 0 1,25 10 10 
225 Volary Prachatice Jihočeský kraj 3866 21 5 0 0 1,25 15 0 
225 Zbýšov Brno-venkov Jihomoravský kraj 3846 21 5 0 0 1,25 10 5 
225 Karolinka Vsetín Zlínský kraj 2612 21 5 5 0 1,25 10 0 
225 Dolní Kounice Brno-venkov Jihomoravský kraj 2395 21 5 5 0 1,25 10 0 
225 Všetaty Mělník Středočeský kraj 2268 21 2,5 3,75 0 0 15 0 
225 Chlum u Třeboně Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 2008 21 0 1,25 0 0 10 10 
239 Rokycany Rokycany Plzeňský kraj 14031 20 2,5 0 5 2,5 0 10 
239 Lanškroun Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 10083 20 5 0 0 0 5 10 
239 Litovel Olomouc Olomoucký kraj 9924 20 5 0 0 0 5 10 
239 Nýřany Plzeň-sever Plzeňský kraj 7101 20 5 5 5 0 5 0 
239 Český Brod Kolín Středočeský kraj 6876 20 2,5 0 0 2,5 15 0 
239 Kravaře Opava Moravskoslezský 

 
6733 20 5 0 0 0 15 0 

239 Žamberk Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 6059 20 0 5 0 10 5 0 
239 Osek Teplice Ústecký kraj 4808 20 0 5 0 0 10 5 
239 Dětmarovice Karviná Moravskoslezský 

 
4197 20 2,5 2,5 0 0 15 0 

239
 

 
 

 

Kostelec nad Labem Mělník Středočeský kraj 3883 20 2,5 7,5 0 0 10 0 
239 Velké Opatovice Blansko Jihomoravský kraj 3864 20 5 0 0 0 10 5 
239 Sadská Nymburk Středočeský kraj 3302 20 2,5 2,5 5 0 10 0 
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239 Sadská Nymburk Středočeský kraj 3302 20 2,5 2,5 5 0 10 0 
239 Hrádek Rokycany Plzeňský kraj 2862 20 5 1,25 0 6,25 0 7,5 
239 Rychnov u Jablonce 

nad Nisou 
Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 2710 20 2,5 0 0 5 10 2,5 

239 Zastávka Brno-venkov Jihomoravský kraj 2557 20 5 0 5 0 10 0 
239 Vyšší Brod Český Krumlov Jihočeský kraj 2520 20 5 2,5 2,5 0 10 0 
239 Kryry Louny Ústecký kraj 2381 20 2,5 2,5 0 0 15 0 
239 Huslenky Vsetín Zlínský kraj 2214 20 5 5 0 0 10 0 
239 Týnec nad Labem Kolín Středočeský kraj 2074 20 0 3,75 0 1,25 15 0 
239 Vinařice Kladno Středočeský kraj 2035 20 5 5 0 0 10 0 
259 Blansko Blansko Jihomoravský kraj 20800 19 5 3,75 0 0 0 10 
259 Otrokovice Zlín Zlínský kraj 18253 19 0 6,25 0 2,5 0 10 
259 Tachov Tachov Plzeňský kraj 12638 19 5 7,5 0 1,25 5 0 
259 Hlinsko Chrudim Pardubický kraj 9895 19 2,5 1,25 0 0 5 10 
259 Týniště nad Orlicí Rychnov nad 

Kněžnou 
Královéhradecký kraj 6228 19 2,5 0 0 1,25 5 10 

259 Bor Tachov Plzeňský kraj 4151 19 5 7,5 0 1,25 5 0 
259 Mutěnice Hodonín Jihomoravský kraj 3658 19 2,5 1,25 0 0 15 0 
259 Rohatec Hodonín Jihomoravský kraj 3562 19 2,5 0 0 1,25 10 5 
259 Valtice Břeclav Jihomoravský kraj 3534 19 2,5 6,25 0 0 10 0 
259 Bludov Šumperk Olomoucký kraj 3101 19 2,5 0 0 1,25 10 5 
259 Lužice Hodonín Jihomoravský kraj 2895 19 0 3,75 0 0 10 5 
259 Ostravice Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2432 19 2,5 0 0 1,25 10 5 

259 Stráž nad Nisou Liberec Liberecký kraj 2335 19 0 8,75 0 0 10 0 
259 Kardašova Řečice Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 2280 19 0 1,25 0 5 5 7,5 
259 Valašská Bystřice Vsetín Zlínský kraj 2256 19 5 3,75 0 0 10 0 
259 Tišice Mělník Středočeský kraj 2184 19 2,5 1,25 0 0 15 0 
259 Horní Planá Český Krumlov Jihočeský kraj 2153 19 0 3,75 0 5 10 0 
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259 Libiš Mělník Středočeský kraj 2127 19 0 2,5 0 1,25 15 0 
259 Kopidlno Jičín Královéhradecký kraj 2115 19 0 5 2,5 1,25 5 5 
278 České Budějovice České Budějovice Jihočeský kraj 93285 18 0 7,5 0 0 0 10 
278 Hradec Králové Hradec Králové Královéhradecký kraj 92808 18 0 7,5 0 0 0 10 
278 Pardubice Pardubice Pardubický kraj 89693 18 0 5 0 0 0 12,5 
278 Klatovy Klatovy Plzeňský kraj 22344 18 0 7,5 0 0 0 10 
278 Brandýs nad Labem-

  
Praha-východ Středočeský kraj 18011 18 5 7,5 0 0 5 0 

278 Holešov Kroměříž Zlínský kraj 11602 18 0 0 0 2,5 5 10 
278 Chotěboř Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 9444 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Nová Paka Jičín Královéhradecký kraj 9201 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Choceň Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 8794 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Hořice Jičín Královéhradecký kraj 8625 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Třeboň Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 8391 18 0 2,5 0 0 5 10 
278 Králův Dvůr Beroun Středočeský kraj 7796 18 2,5 7,5 0 2,5 5 0 
278 Dačice Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 7548 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Fulnek Nový Jičín Moravskoslezský 

 
5751 18 5 0 0 2,5 10 0 

278 Týnec nad Sázavou Benešov Středočeský kraj 5625 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Kosmonosy Mladá Boleslav Středočeský kraj 4964 18 2,5 10 0 0 5 0 
278 Votice Benešov Středočeský kraj 4596 18 2,5 0 0 0 5 10 
278 Police nad Metují Náchod Královéhradecký kraj 4201 18 5 2,5 0 0 5 5 
278 Jaroměřice nad 

 
Třebíč Kraj Vysočina 4177 18 2,5 0 0 0 15 0 

278 Zdice Beroun Středočeský kraj 4126 18 5 7,5 0 0 5 0 
278 Hrušovany nad 

 
Znojmo Jihomoravský kraj 3286 18 2,5 0 0 0 15 0 

278 Buštěhrad Kladno Středočeský kraj 3157 18 2,5 5 0 0 10 0 
278 Postřelmov Šumperk Olomoucký kraj 3122 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Velké Pavlovice Břeclav Jihomoravský kraj 3098 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Velvary Kladno Středočeský kraj 3080 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Volyně Strakonice Jihočeský kraj 3039 18 2,5 2,5 0 0 5 7,5 
278 Koryčany Kroměříž Zlínský kraj 2854 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Hodkovice nad 

 
Liberec Liberecký kraj 2834 18 0 7,5 0 0 10 0 
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278 Ždánice Hodonín Jihomoravský kraj 2541 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Hovorany Hodonín Jihomoravský kraj 2152 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Troubky Přerov Olomoucký kraj 2082 18 2,5 0 0 0 10 5 
278 Hrob Teplice Ústecký kraj 2012 18 2,5 5 0 0 10 0 
310 Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 14322 16 0 3,75 2,5 0 0 10 
310 Stříbro Tachov Plzeňský kraj 7746 16 2,5 0 7,5 1,25 5 0 
310 Vodňany Strakonice Jihočeský kraj 6853 16 2,5 2,5 0 1,25 10 0 
310 Blatná Strakonice Jihočeský kraj 6731 16 2,5 3,75 0 0 0 10 
310 Bučovice Vyškov Jihomoravský kraj 6482 16 0 5 0 1,25 10 0 
310 Hustopeče Břeclav Jihomoravský kraj 5859 16 0 11,25 0 0 5 0 
310 Valašské Klobouky Zlín Zlínský kraj 5019 16 2,5 0 2,5 1,25 10 0 
310 Chlumec Ústí nad Labem Ústecký kraj 4458 16 0 5 0 1,25 10 0 
310 Uherský Ostroh Uherské Hradiště Zlínský kraj 4349 16 0 0 0 1,25 5 10 
310 Židlochovice Brno-venkov Jihomoravský kraj 3735 16 2,5 8,75 0 0 5 0 
310 Loket Sokolov Karlovarský kraj 3083 16 2,5 2,5 0 1,25 10 0 
310 Červená Voda Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 3068 16 2,5 2,5 0 1,25 10 0 
310 Rokytnice nad Jizerou Semily Liberecký kraj 2790 16 0 1,25 0 0 10 5 
310 Chotěšov Plzeň-jih Plzeňský kraj 2782 16 2,5 8,75 0 0 5 0 
310 Bohušovice nad Ohří Litoměřice Ústecký kraj 2537 16 0 0 0 1,25 15 0 
310 Sobotka Jičín Královéhradecký kraj 2427 16 0 1,25 2,5 0 5 7,5 
310 Klobouky u Brna Břeclav Jihomoravský kraj 2416 16 2,5 1,25 0 0 5 7,5 
310 Horka nad Moravou Olomouc Olomoucký kraj 2398 16 5 0 0 1,25 10 0 
310 Velim Kolín Středočeský kraj 2184 16 0 5 0 1,25 10 0 
310 Kobylí Břeclav Jihomoravský kraj 2087 16 0 1,25 0 0 10 5 
310 Blatnice pod Svatým 

 
Hodonín Jihomoravský kraj 2068 16 0 0 0 1,25 10 5 

331 Uherské Hradiště Uherské Hradiště Zlínský kraj 25287 15 0 2,5 0 2,5 0 10 
331 Humpolec Pelhřimov Kraj Vysočina 10860 15 0 2,5 0 2,5 5 5 
331 Čáslav Kutná Hora Středočeský kraj 10295 15 0 0 0 10 5 0 
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331 Benátky nad Jizerou Mladá Boleslav Středočeský kraj 7415 15 5 5 0 0 5 0 
331 Přeštice Plzeň-jih Plzeňský kraj 7125 15 0 5 0 0 5 5 
331 Slavičín Zlín Zlínský kraj 6595 15 5 0 0 0 5 5 
331 Třebechovice pod 

 
Hradec Králové Královéhradecký kraj 5786 15 2,5 2,5 0 0 10 0 

331 Kunovice Uherské Hradiště Zlínský kraj 5574 15 0 1,25 2,5 1,25 5 5 
331 Protivín Písek Jihočeský kraj 4884 15 0 0 0 5 5 5 
331 Zruč nad Sázavou Kutná Hora Středočeský kraj 4732 15 0 2,5 0 0 5 7,5 
331 Hlubočky Olomouc Olomoucký kraj 4253 15 2,5 2,5 0 0 10 0 
331 Kostelec nad Černými 

 
Praha-východ Středočeský kraj 3605 15 2,5 2,5 0 0 10 0 

331 Kralovice Plzeň-sever Plzeňský kraj 3507 15 0 0 0 5 10 0 
331 Hrušovany u Brna Brno-venkov Jihomoravský kraj 3469 15 5 3,75 0 1,25 5 0 
331 Libina Šumperk Olomoucký kraj 3406 15 2,5 2,5 0 0 10 0 
331 Velké Přílepy Praha-západ Středočeský kraj 3293 15 2,5 7,5 0 0 5 0 
331 Chrast Chrudim Pardubický kraj 3133 15 2,5 0 2,5 0 10 0 
331 Vlčnov Uherské Hradiště Zlínský kraj 3012 15 0 5 0 0 5 5 
331 Střelice Brno-venkov Jihomoravský kraj 2815 15 2,5 2,5 0 0 5 5 
331 Český Dub Liberec Liberecký kraj 2723 15 2,5 0 0 0 10 2,5 
331 Velké Poříčí Náchod Královéhradecký kraj 2392 15 2,5 2,5 0 0 5 5 
331 Lednice Břeclav Jihomoravský kraj 2336 15 2,5 2,5 0 0 5 5 
331 Mladé Buky Trutnov Královéhradecký kraj 2276 15 2,5 2,5 0 5 5 0 
331 Jablůnka Vsetín Zlínský kraj 2033 15 2,5 0 0 0 10 2,5 
355 Zlín Zlín Zlínský kraj 75112 14 0 1,25 0 2,5 0 10 
355 Hostivice Praha-západ Středočeský kraj 7933 14 0 8,75 0 0 5 0 
355 Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové Královéhradecký kraj 5403 14 0 3,75 0 0 10 0 
355 Velká Bíteš Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 5090 14 2,5 5 0 1,25 5 0 
355 Slatiňany Chrudim Pardubický kraj 4191 14 2,5 1,25 0 0 5 5 
355 Blovice Plzeň-jih Plzeňský kraj 4155 14 0 1,25 0 0 5 7,5 
355 Libčice nad Vltavou Praha-západ Středočeský kraj 3310 14 0 0 2,5 1,25 10 0 
355 Háj ve Slezsku Opava Moravskoslezský 

 
3298 14 2,5 1,25 0 0 5 5 
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355 Rtyně v Podkrkonoší Trutnov Královéhradecký kraj 3010 14 2,5 0 0 1,25 5 5 
355 Dolní Bojanovice Hodonín Jihomoravský kraj 2977 14 2,5 1,25 0 0 10 0 
355 Morkovice-Slížany Kroměříž Zlínský kraj 2908 14 2,5 0 0 1,25 10 0 
355 Strančice Praha-východ Středočeský kraj 2202 14 2,5 6,25 0 0 5 0 
355 Solnice Rychnov nad 

Kněžnou 
Královéhradecký kraj 2202 14 2,5 1,25 0 0 5 5 

355 Prušánky Hodonín Jihomoravský kraj 2195 14 0 2,5 0 1,25 10 0 
355 Rudník Trutnov Královéhradecký kraj 2163 14 2,5 5 0 1,25 5 0 
355 Luštěnice Mladá Boleslav Středočeský kraj 2129 14 2,5 3,75 0 0 5 2,5 
355 Proseč Chrudim Pardubický kraj 2110 14 2,5 1,25 0 0 5 5 
355 Hřebeč Kladno Středočeský kraj 2015 14 2,5 0 0 1,25 10 0 
355 Nýdek Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2013 14 5 3,75 0 0 5 0 

374 Břeclav Břeclav Jihomoravský kraj 24949 13 0 7,5 0 0 5 0 
374 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 23306 13 0 2,5 0 0 0 10 
374 Benešov Benešov Středočeský kraj 16573 13 5 5 0 0 0 2,5 
374 Jičín Jičín Královéhradecký kraj 16367 13 0 2,5 0 0 0 10 
374 Říčany Praha-východ Středočeský kraj 14749 13 0 7,5 0 0 5 0 
374 Turnov Semily Liberecký kraj 14362 13 0 0 0 0 0 12,5 
374 Jesenice Praha-západ Středočeský kraj 8228 13 0 7,5 0 0 5 0 
374 Odolena Voda Praha-východ Středočeský kraj 5726 13 2,5 7,5 0 0 0 2,5 
374 Kdyně Domažlice Plzeňský kraj 5283 13 2,5 0 0 0 5 5 
374 Mníšek pod Brdy Praha-západ Středočeský kraj 5227 13 5 2,5 0 0 5 0 
374 Jílové Děčín Ústecký kraj 5140 13 0 2,5 0 0 10 0 
374 Skuteč Chrudim Pardubický kraj 5128 13 5 2,5 0 0 5 0 
374 Starý Plzenec Plzeň-město Plzeňský kraj 4977 13 0 2,5 0 0 5 5 
374 Náměšť nad Oslavou Třebíč Kraj Vysočina 4946 13 0 1,25 0 1,25 10 0 
374 Rudná Praha-západ Středočeský kraj 4873 13 2,5 5 0 0 5 0 
374 Pohořelice Brno-venkov Jihomoravský kraj 4755 13 0 7,5 0 0 5 0 
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374 Ludgeřovice Opava Moravskoslezský 
 

4754 13 0 2,5 0 0 5 5 
374 Bolatice Opava Moravskoslezský 

 
4464 13 2,5 0 0 0 10 0 

374 Bojkovice Uherské Hradiště Zlínský kraj 4435 13 2,5 0 0 0 5 5 
374 Rožmitál pod 

 
Příbram Středočeský kraj 4410 13 0 1,25 0 1,25 10 0 

374 Návsí Frýdek-Místek Moravskoslezský 
 

3912 13 2,5 5 0 0 5 0 
374 Rájec-Jestřebí Blansko Jihomoravský kraj 3662 13 2,5 0 0 0 5 5 
374 Strání Uherské Hradiště Zlínský kraj 3592 13 2,5 0 0 0 5 5 
374 Svatobořice-Mistřín Hodonín Jihomoravský kraj 3568 13 0 1,25 0 1,25 10 0 
374 Březnice Příbram Středočeský kraj 3536 13 2,5 0 0 0 5 5 
374 Štěpánov Olomouc Olomoucký kraj 3442 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Štramberk Nový Jičín Moravskoslezský 

 
3442 13 2,5 0 0 0 5 5 

374 Kobeřice Opava Moravskoslezský 
 

3304 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 3177 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Dobrá Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
3151 13 2,5 0 0 0 5 5 

374 Vnorovy Hodonín Jihomoravský kraj 3029 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Ivanovice na Hané Vyškov Jihomoravský kraj 2896 13 2,5 1,25 2,5 1,25 5 0 
374 Vrdy Kutná Hora Středočeský kraj 2888 13 0 0 2,5 0 10 0 
374 Vřesina Ostrava-město Moravskoslezský 

 
2861 13 2,5 0 0 0 5 5 

374 Jevíčko Svitavy Pardubický kraj 2812 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Kunštát Blansko Jihomoravský kraj 2753 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Jirny Praha-východ Středočeský kraj 2652 13 0 7,5 0 0 5 0 
374 Velké Losiny Šumperk Olomoucký kraj 2643 13 0 0 0 0 0 12,5 
374 Moravská Nová Ves Břeclav Jihomoravský kraj 2593 13 0 2,5 0 0 10 0 
374 Tovačov Přerov Olomoucký kraj 2544 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Slavonice Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 2484 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Komárov Beroun Středočeský kraj 2420 13 2,5 0 0 0 5 5 
374 Fryčovice Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2360 13 2,5 0 0 0 5 5 

374 Vestec Praha-západ Středočeský kraj 2357 13 0 7,5 0 0 5 0 
374 Horní Bludovice Karviná Moravskoslezský 

 
2271 13 0 2,5 0 0 10 0 

374 Blučina Brno-venkov Jihomoravský kraj 2244 13 2,5 0 0 0 10 0 
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374 Velká Hleďsebe Cheb Karlovarský kraj 2229 13 0 2,5 0 0 10 0 
374 Vranovice Brno-venkov Jihomoravský kraj 2206 13 2,5 5 0 0 5 0 
374 Hošťálková Vsetín Zlínský kraj 2197 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Milín Příbram Středočeský kraj 2188 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Žebrák Beroun Středočeský kraj 2141 13 2,5 5 0 0 5 0 
374 Moravský Písek Hodonín Jihomoravský kraj 2096 13 2,5 0 0 0 10 0 
374 Svoboda nad Úpou Trutnov Královéhradecký kraj 2083 13 0 2,5 0 5 0 5 
374 Rokytnice v Orlických 

 
Rychnov nad 

 
Královéhradecký kraj 2078 13 5 2,5 0 0 5 0 

374 Veltrusy Mělník Středočeský kraj 2018 13 0 2,5 0 0 10 0 
429 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 21659 11 0 1,25 0 0 0 10 
429 Nymburk Nymburk Středočeský kraj 14907 11 0 0 0 1,25 10 0 
429 Čelákovice Praha-východ Středočeský kraj 11892 11 2,5 3,75 0 0 5 0 
429 Mohelnice Šumperk Olomoucký kraj 9317 11 2,5 2,5 0 1,25 5 0 
429 Tišnov Brno-venkov Jihomoravský kraj 8984 11 0 1,25 0 0 10 0 
429 Dobříš Příbram Středočeský kraj 8878 11 0 0 0 1,25 10 0 
429 Světlá nad Sázavou Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 6734 11 0 1,25 0 0 10 0 
429 Heřmanův Městec Chrudim Pardubický kraj 4845 11 2,5 1,25 0 0 5 2,5 
429 Pacov Pelhřimov Kraj Vysočina 4830 11 0 1,25 0 0 5 5 
429 Horoměřice Praha-západ Středočeský kraj 3810 11 0 6,25 0 0 5 0 
429 Stod Plzeň-jih Plzeňský kraj 3675 11 0 1,25 0 0 5 5 
429 Lutín Olomouc Olomoucký kraj 3234 11 5 0 0 1,25 5 0 
429 Průhonice Praha-západ Středočeský kraj 2764 11 0 6,25 0 0 5 0 
429 Stará Ves nad 

 
Ostrava-město Moravskoslezský 

 
2753 11 0 0 0 1,25 5 5 

429 Velké Popovice Praha-východ Středočeský kraj 2724 11 0 6,25 0 0 5 0 
429 Netolice Prachatice Jihočeský kraj 2583 11 0 1,25 0 0 10 0 
429 Šťáhlavy Plzeň-město Plzeňský kraj 2501 11 0 1,25 0 0 5 5 
429 Tlumačov Zlín Zlínský kraj 2491 11 0 0 0 1,25 10 0 
429 Vrané nad Vltavou Praha-západ Středočeský kraj 2488 11 2,5 3,75 0 0 5 0 
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429 Zbiroh Rokycany Plzeňský kraj 2464 11 2,5 1,25 0 0 5 2,5 
429 Janovice nad Úhlavou Klatovy Plzeňský kraj 2271 11 0 1,25 5 0 5 0 
429 Jince Příbram Středočeský kraj 2247 11 2,5 2,5 0 1,25 5 0 
429 Vacenovice Hodonín Jihomoravský kraj 2187 11 0 0 0 1,25 10 0 
429 Zdounky Kroměříž Zlínský kraj 2090 11 0 0 0 1,25 10 0 
429 Jistebnice Tábor Jihočeský kraj 2009 11 0 0 0 1,25 5 5 
429 Brodek u Přerova Přerov Olomoucký kraj 2008 11 0 0 0 1,25 10 0 
455 Rožnov pod 

 
Vsetín Zlínský kraj 16584 10 0 0 0 0 0 10 

455 Pelhřimov Pelhřimov Kraj Vysočina 16149 10 0 0 0 0 0 10 
455 Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad 

Kněžnou 
Královéhradecký kraj 11184 10 5 0 0 0 5 0 

455 Domažlice Domažlice Plzeňský kraj 11127 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Litomyšl Svitavy Pardubický kraj 10077 10 0 0 0 0 0 10 
455 Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
9874 10 0 0 0 0 0 10 

455 Nové Město nad 
 

Náchod Královéhradecký kraj 9623 10 0 0 0 0 0 10 
455 Milevsko Písek Jihočeský kraj 8649 10 0 0 0 0 0 10 
455 Červený Kostelec Náchod Královéhradecký kraj 8454 10 0 0 0 0 0 10 
455 Sedlčany Příbram Středočeský kraj 7339 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Šlapanice Brno-venkov Jihomoravský kraj 7273 10 0 0 0 0 0 10 
455 Soběslav Tábor Jihočeský kraj 7086 10 0 0 0 0 0 10 
455 Dobruška Rychnov nad 

Kněžnou 
Královéhradecký kraj 6873 10 0 0 0 0 0 10 

455 Slavkov u Brna Vyškov Jihomoravský kraj 6456 10 0 1,25 0 1,25 5 2,5 
455 Úvaly Praha-východ Středočeský kraj 6381 10 0 5 0 0 5 0 
455 Rosice Brno-venkov Jihomoravský kraj 5895 10 2,5 0 0 0 5 2,5 
455 Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký kraj 5597 10 0 0 0 0 0 10 
455 Horažďovice Klatovy Plzeňský kraj 5428 10 0 0 0 0 0 10 
455 Ledeč nad Sázavou Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 5346 10 0 0 0 0 0 10 
455 Hluboká nad Vltavou České Budějovice Jihočeský kraj 5130 10 0 5 0 0 5 0 
455 Luhačovice Zlín Zlínský kraj 5083 10 0 0 0 0 0 10 
455 Trhové Sviny České Budějovice Jihočeský kraj 5029 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
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455 Modřice Brno-venkov Jihomoravský kraj 4996 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Nýrsko Klatovy Plzeňský kraj 4957 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Jílové u Prahy Praha-západ Středočeský kraj 4469 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Kamenice Praha-východ Středočeský kraj 4328 10 0 5 0 0 5 0 
455 Velešín Český Krumlov Jihočeský kraj 3890 10 0 2,5 0 2,5 5 0 
455 Dolní Břežany Praha-západ Středočeský kraj 3796 10 0 5 0 0 5 0 
455 Psáry Praha-západ Středočeský kraj 3656 10 0 5 0 0 5 0 
455 Suchdol nad Lužnicí Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 3609 10 0 0 0 0 0 10 
455 Dobřichovice Praha-západ Středočeský kraj 3483 10 0 5 0 0 5 0 
455 Mnichovice Praha-východ Středočeský kraj 3445 10 0 5 0 0 5 0 
455 Lázně Bohdaneč Pardubice Pardubický kraj 3435 10 0 5 0 0 5 0 
455 Šestajovice Praha-východ Středočeský kraj 3418 10 0 5 0 0 5 0 
455 Řevnice Praha-západ Středočeský kraj 3338 10 0 0 0 0 0 10 
455 Nová Bystřice Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 3331 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Klecany Praha-východ Středočeský kraj 3197 10 0 5 0 0 5 0 
455 Chvaletice Pardubice Pardubický kraj 3055 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Žirovnice Pelhřimov Kraj Vysočina 2958 10 0 0 0 0 0 10 
455 Kelč Vsetín Zlínský kraj 2670 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Líbeznice Praha-východ Středočeský kraj 2576 10 0 5 0 0 5 0 
455 Nové Hrady České Budějovice Jihočeský kraj 2575 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Neveklov Benešov Středočeský kraj 2547 10 0 5 0 0 5 0 
455 Černilov Hradec Králové Královéhradecký kraj 2451 10 2,5 0 2,5 0 5 0 
455 Hovězí Vsetín Zlínský kraj 2383 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Chlumčany Plzeň-jih Plzeňský kraj 2370 10 2,5 0 2,5 0 5 0 
455 Mirošov Rokycany Plzeňský kraj 2232 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
455 Štítná nad Vláří-Popov Zlín Zlínský kraj 2219 10 5 0 0 0 5 0 
455 Nučice Praha-západ Středočeský kraj 2128 10 0 5 0 0 5 0 
455 Lešná Vsetín Zlínský kraj 2027 10 2,5 2,5 0 0 5 0 
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505 Příbor Nový Jičín Moravskoslezský 
 

8486 9 2,5 0 0 1,25 5 0 
505 Hořovice Beroun Středočeský kraj 6866 9 2,5 1,25 0 0 0 5 
505 Staré Město Uherské Hradiště Zlínský kraj 6816 9 0 2,5 0 1,25 5 0 
505 Letohrad Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 6303 9 0 3,75 0 0 5 0 
505 Zdiby Praha-východ Středočeský kraj 3181 9 0 3,75 0 0 5 0 
505 Dolany Olomouc Olomoucký kraj 2669 9 0 2,5 0 1,25 5 0 
505 Luže Chrudim Pardubický kraj 2527 9 2,5 1,25 0 0 5 0 
505 Líně Plzeň-sever Plzeňský kraj 2519 9 2,5 1,25 0 0 5 0 
505 Ledenice České Budějovice Jihočeský kraj 2379 9 0 1,25 0 0 5 2,5 
505 Nechanice Hradec Králové Královéhradecký kraj 2273 9 2,5 1,25 0 0 5 0 
505 Zbůch Plzeň-sever Plzeňský kraj 2215 9 2,5 1,25 0 0 5 0 
505 Velká Polom Ostrava-město Moravskoslezský 

 
2039 9 2,5 1,25 0 0 5 0 

505 Říčany Brno-venkov Jihomoravský kraj 2012 9 2,5 1,25 0 0 5 0 
518 Chrudim Chrudim Pardubický kraj 23002 8 0 2,5 0 0 0 5 
518 Frenštát pod 

 
Nový Jičín Moravskoslezský 

 
10852 8 0 0 0 2,5 0 5 

518 Lysá nad Labem Nymburk Středočeský kraj 9222 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Přelouč Pardubice Pardubický kraj 9036 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Mnichovo Hradiště Mladá Boleslav Středočeský kraj 8469 8 2,5 0 0 0 0 5 
518 Roztoky Praha-západ Středočeský kraj 8123 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Holice Pardubice Pardubický kraj 6531 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Jablunkov Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
5727 8 0 2,5 0 0 5 0 

518 Zubří Vsetín Zlínský kraj 5594 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Bystřice Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
5268 8 2,5 0 0 0 5 0 

518 Bakov nad Jizerou Mladá Boleslav Středočeský kraj 5125 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Polná Jihlava Kraj Vysočina 5116 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Horšovský Týn Domažlice Plzeňský kraj 4970 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Bělá pod Bezdězem Mladá Boleslav Středočeský kraj 4840 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Adamov Blansko Jihomoravský kraj 4549 8 2,5 0 0 0 0 5 
518 Vendryně Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
4442 8 2,5 0 0 0 5 0 

518 Klimkovice Ostrava-město Moravskoslezský 
 

4364 8 2,5 0 0 0 5 0 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

518 Přibyslav Havlíčkův Brod Kraj Vysočina 4007 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Brušperk Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
3973 8 2,5 0 0 0 5 0 

518 Velké Bílovice Břeclav Jihomoravský kraj 3853 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Lázně Bělohrad Jičín Královéhradecký kraj 3761 8 0 0 0 0 0 7,5 
518 Bílovice nad Svitavou Brno-venkov Jihomoravský kraj 3585 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Dobrovice Mladá Boleslav Středočeský kraj 3351 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Staňkov Domažlice Plzeňský kraj 3276 8 0 0 2,5 0 5 0 
518 Palkovice Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
3221 8 2,5 0 0 0 5 0 

518 Tlučná Plzeň-sever Plzeňský kraj 3194 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Jablonné nad Orlicí Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 3193 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Zruč-Senec Plzeň-sever Plzeňský kraj 3111 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Slušovice Zlín Zlínský kraj 2941 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Kostelec na Hané Prostějov Olomoucký kraj 2867 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Mokrá-Horákov Brno-venkov Jihomoravský kraj 2745 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Spálené Poříčí Plzeň-jih Plzeňský kraj 2693 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Dolní Bousov Mladá Boleslav Středočeský kraj 2641 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Suchdol nad Odrou Nový Jičín Moravskoslezský 

 
2598 8 0 2,5 0 0 5 0 

518 Počátky Pelhřimov Kraj Vysočina 2543 8 0 0 0 0 0 7,5 
518 Bohuňovice Olomouc Olomoucký kraj 2536 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Opatovice nad Labem Pardubice Pardubický kraj 2517 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Moravany Brno-venkov Jihomoravský kraj 2513 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Mořkov Nový Jičín Moravskoslezský 

 
2512 8 2,5 0 0 0 5 0 

518 Buchlovice Uherské Hradiště Zlínský kraj 2438 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Litvínovice České Budějovice Jihočeský kraj 2435 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Chýnov Tábor Jihočeský kraj 2422 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Drnovice Vyškov Jihomoravský kraj 2375 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Plumlov Prostějov Olomoucký kraj 2365 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Sokolnice Brno-venkov Jihomoravský kraj 2336 8 2,5 0 0 0 5 0 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

518 Mukařov Praha-východ Středočeský kraj 2326 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Nová Včelnice Jindřichův H. Jihočeský kraj 2307 8 2,5 0 0 0 0 5 
518 Dašice Pardubice Pardubický kraj 2254 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Srubec České Budějovice Jihočeský kraj 2211 8 0 2,5 0 0 5 0 
518 Rakvice Břeclav Jihomoravský kraj 2181 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Staříč Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2122 8 0 2,5 0 0 5 0 

518 Píšť Opava Moravskoslezský 
 

2112 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Bánov Uherské Hradiště Zlínský kraj 2085 8 2,5 0 0 0 5 0 
518 Černá Hora Blansko Jihomoravský kraj 2064 8 0 2,5 0 0 5 0 
572 Vyškov Vyškov Jihomoravský kraj 21312 6 0 1,25 2,5 2,5 0 0 
572 Napajedla Zlín Zlínský kraj 7249 6 0 0 0 1,25 0 5 
572 Vratimov Ostrava-město Moravskoslezský 

 
7151 6 0 0 0 1,25 5 0 

572 Rousínov Vyškov Jihomoravský kraj 5620 6 0 0 0 1,25 5 0 
572 Vizovice Zlín Zlínský kraj 4722 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Horní Bříza Plzeň-sever Plzeňský kraj 4291 6 2,5 2,5 0 1,25 0 0 
572 Lišov České Budějovice Jihočeský kraj 4247 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Vejprnice Plzeň-sever Plzeňský kraj 4018 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Sezemice Pardubice Pardubický kraj 3662 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Zašová Vsetín Zlínský kraj 3005 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Luka nad Jihlavou Jihlava Kraj Vysočina 2833 6 0 0 0 1,25 5 0 
572 Mladá Vožice Tábor Jihočeský kraj 2720 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Trojanovice Nový Jičín Moravskoslezský 

 
2491 6 0 0 0 1,25 5 0 

572 Kamenný Újezd České Budějovice Jihočeský kraj 2291 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Hovorčovice Praha-východ Středočeský kraj 2255 6 0 1,25 0 0 5 0 
572 Kvasice Kroměříž Zlínský kraj 2230 6 0 0 0 1,25 5 0 
572 Štíty Šumperk Olomoucký kraj 2043 6 2,5 0 0 1,25 0 2,5 
589 Třešť Jihlava Kraj Vysočina 5791 5 0 0 0 0 0 5 
589 Strážnice Hodonín Jihomoravský kraj 5637 5 0 0 0 0 0 5 
589 Česká Skalice Náchod Královéhradecký kraj 5085 5 0 0 0 5 0 0 
589 Třemošná Plzeň-sever Plzeňský kraj 4950 5 0 0 0 0 0 5 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

589 Vamberk Rychnov nad 
Kněžnou 

Královéhradecký kraj 4576 5 0 0 0 0 0 5 

589 Těrlicko Karviná Moravskoslezský 
 

4334 5 0 0 0 0 0 5 
589 Bzenec Hodonín Jihomoravský kraj 4318 5 0 0 0 0 0 5 
589 Jemnice Třebíč Kraj Vysočina 4087 5 0 0 0 0 0 5 
589 Paskov Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
3949 5 2,5 2,5 0 0 0 0 

589 Kamenice nad Lipou Pelhřimov Kraj Vysočina 3835 5 0 0 0 0 0 5 
589 Sázava Benešov Středočeský kraj 3786 5 0 0 0 0 0 5 
589 Baška Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
3756 5 0 0 0 0 0 5 

589 Fryšták Zlín Zlínský kraj 3709 5 0 0 0 0 0 5 
589 Zliv České Budějovice Jihočeský kraj 3539 5 0 0 0 0 0 5 
589 Rajhrad Brno-venkov Jihomoravský kraj 3520 5 0 5 0 0 0 0 
589 Ostrožská Nová Ves Uherské Hradiště Zlínský kraj 3393 5 0 0 0 0 0 5 
589 Nivnice Uherské Hradiště Zlínský kraj 3333 5 0 0 0 0 0 5 
589 Újezd u Brna Brno-venkov Jihomoravský kraj 3238 5 0 0 0 0 0 5 
589 Třemošnice Chrudim Pardubický kraj 3152 5 0 0 0 0 0 5 
589 Podivín Břeclav Jihomoravský kraj 2936 5 0 0 0 0 0 5 
589 Městec Králové Nymburk Středočeský kraj 2921 5 0 0 0 0 0 5 
589 Velká nad Veličkou Hodonín Jihomoravský kraj 2914 5 0 0 0 0 0 5 
589 Miroslav Znojmo Jihomoravský kraj 2903 5 0 0 0 0 0 5 
589 Sedlec-Prčice Příbram Středočeský kraj 2832 5 0 0 0 0 0 5 
589 Konice Prostějov Olomoucký kraj 2793 5 0 0 0 0 0 5 
589 Plasy Plzeň-sever Plzeňský kraj 2611 5 0 0 0 0 0 5 
589 Čeladná Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2575 5 0 0 0 0 0 5 

589 Rudolfov České Budějovice Jihočeský kraj 2525 5 0 0 0 0 0 5 
589 Čejkovice Hodonín Jihomoravský kraj 2492 5 0 0 0 0 0 5 
589 Studená Jindřichův Hradec Jihočeský kraj 2378 5 0 0 0 0 0 5 
589 Batelov Jihlava Kraj Vysočina 2358 5 0 0 0 0 0 5 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

589 Velký Osek Kolín Středočeský kraj 2257 5 0 0 0 0 0 5 
589 Břasy Rokycany Plzeňský kraj 2219 5 0 0 0 0 0 5 
589 Boršice Uherské Hradiště Zlínský kraj 2191 5 0 0 0 0 0 5 

589 Okříšky Třebíč Kraj Vysočina 2074 5 0 0 0 0 0 5 
589 Stará Paka Jičín Královéhradecký kraj 2065 5 0 0 0 0 0 5 
589 Tvrdonice Břeclav Jihomoravský kraj 2055 5 0 0 0 0 0 5 
589 Třebenice Litoměřice Ústecký kraj 2029 5 0 0 0 0 0 5 
589 Hukvaldy Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2006 5 0 0 0 0 0 5 

628 Týn nad Vltavou České Budějovice Jihočeský kraj 8053 4 2,5 0 0 1,25 0 0 
628 Planá nad Lužnicí Tábor Jihočeský kraj 3960 4 0 1,25 0 0 0 2,5 
630 Šenov u Nového Jičína Nový Jičín Moravskoslezský 

 
2111 3 0 0 0 0 0 2,5 

630 Borohrádek Rychnov nad 
Kněžnou 

Královéhradecký kraj 2107 3 0 0 0 0 0 2,5 

630 Horní Jelení Pardubice Pardubický kraj 2014 3 0 0 0 0 0 2,5 
633 Kaznějov Plzeň-sever Plzeňský kraj 3118 1 0 0 0 1,25 0 0 
634 Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 11641 0 0 0 0 0 0 0 
634 Kuřim Brno-venkov Jihomoravský kraj 10971 0 0 0 0 0 0 0 
634 Polička Svitavy Pardubický kraj 8820 0 0 0 0 0 0 0 
634 Černošice Praha-západ Středočeský kraj 6795 0 0 0 0 0 0 0 
634 Šenov Ostrava-město Moravskoslezský 

 
6267 0 0 0 0 0 0 0 

634 Dobřany Plzeň-jih Plzeňský kraj 6162 0 0 0 0 0 0 0 
634 Hradec nad Moravicí Opava Moravskoslezský 

 
5392 0 0 0 0 0 0 0 

634 Nové Strašecí Rakovník Středočeský kraj 5357 0 0 0 0 0 0 0 
634 Dolní Lutyně Karviná Moravskoslezský 

 
5155 0 0 0 0 0 0 0 

634 Holýšov Domažlice Plzeňský kraj 5005 0 0 0 0 0 0 0 
634 Vracov Hodonín Jihomoravský kraj 4566 0 0 0 0 0 0 0 
634 Hluk Uherské Hradiště Zlínský kraj 4432 0 0 0 0 0 0 0 
634 Unhošť Kladno Středočeský kraj 4428 0 0 0 0 0 0 0 
634 Bystřice Benešov Středočeský kraj 4336 0 0 0 0 0 0 0 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  

Riziko 
nedostatečné 

velikosti 
bydlení 

Riziko bydlení 
nedostatečné 

kvality  

Riziko 
bydlení ve 

SVL 

Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

634 Borovany České Budějovice Jihočeský kraj 4121 0 0 0 0 0 0 0 
634 Dolní Benešov Opava Moravskoslezský 

 
4081 0 0 0 0 0 0 0 

634 Ratíškovice Hodonín Jihomoravský kraj 4049 0 0 0 0 0 0 0 
634 Mosty u Jablunkova Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
3860 0 0 0 0 0 0 0 

634 Nepomuk Plzeň-jih Plzeňský kraj 3773 0 0 0 0 0 0 0 
634 Brtnice Jihlava Kraj Vysočina 3730 0 0 0 0 0 0 0 
634 Nový Malín Šumperk Olomoucký kraj 3393 0 0 0 0 0 0 0 
634 Velká Bystřice Olomouc Olomoucký kraj 3238 0 0 0 0 0 0 0 
634 Štěpánkovice Opava Moravskoslezský 

 
3200 0 0 0 0 0 0 0 

634 Veverská Bítýška Brno-venkov Jihomoravský kraj 3114 0 0 0 0 0 0 0 
634 Zeleneč Praha-východ Středočeský kraj 3105 0 0 0 0 0 0 0 
634 Uhlířské Janovice Kutná Hora Středočeský kraj 3055 0 0 0 0 0 0 0 
634 Dolní Němčí Uherské Hradiště Zlínský kraj 3001 0 0 0 0 0 0 0 
634 Kozlovice Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2987 0 0 0 0 0 0 0 

634 Křemže Český Krumlov Jihočeský kraj 2829 0 0 0 0 0 0 0 
634 Velký Týnec Olomouc Olomoucký kraj 2805 0 0 0 0 0 0 0 
634 Starý Jičín Nový Jičín Moravskoslezský 

 
2785 0 0 0 0 0 0 0 

634 Čerčany Benešov Středočeský kraj 2763 0 0 0 0 0 0 0 
634 Jedovnice Blansko Jihomoravský kraj 2763 0 0 0 0 0 0 0 
634 Dobrá Voda u Českých 

 
České Budějovice Jihočeský kraj 2610 0 0 0 0 0 0 0 

634 Ořechov Brno-venkov Jihomoravský kraj 2599 0 0 0 0 0 0 0 
634 Dolní Dobrouč Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 2588 0 0 0 0 0 0 0 
634 Ruda nad Moravou Šumperk Olomoucký kraj 2571 0 0 0 0 0 0 0 
634 Hať Opava Moravskoslezský 

 
2558 0 0 0 0 0 0 0 

634 Dobšice Znojmo Jihomoravský kraj 2484 0 0 0 0 0 0 0 
634 Tuchlovice Kladno Středočeský kraj 2465 0 0 0 0 0 0 0 
634 Strašice Rokycany Plzeňský kraj 2462 0 0 0 0 0 0 0 
634 Chýně Praha-západ Středočeský kraj 2419 0 0 0 0 0 0 0 
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Název obce Okres Kraj 

Počet 
obyvatel 

(1. 1. 
2015) 

Souhrnný 
indikátor 

TSB  
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velikosti 
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Riziko finanční 
nedostupnosti 

bydlení 

Další 
rizikové 
faktory 

Specifické 
potřeby 

bydlení pro 
starší lidi 

634 Nehvizdy Praha-východ Středočeský kraj 2417 0 0 0 0 0 0 0 
634 Vikýřovice Šumperk Olomoucký kraj 2353 0 0 0 0 0 0 0 
634 Kunčice pod 

 
Frýdek-Místek Moravskoslezský 

 
2301 0 0 0 0 0 0 0 

634 Krmelín Frýdek-Místek Moravskoslezský 
 

2252 0 0 0 0 0 0 0 
634 Pozořice Brno-venkov Jihomoravský kraj 2251 0 0 0 0 0 0 0 
634 Bělkovice-Lašťany Olomouc Olomoucký kraj 2220 0 0 0 0 0 0 0 
634 Troubsko Brno-venkov Jihomoravský kraj 2205 0 0 0 0 0 0 0 
634 Šardice Hodonín Jihomoravský kraj 2190 0 0 0 0 0 0 0 
634 Město Touškov Plzeň-sever Plzeňský kraj 2077 0 0 0 0 0 0 0 
634 Lány Kladno Středočeský kraj 2060 0 0 0 0 0 0 0 
634 Náměšť na Hané Olomouc Olomoucký kraj 2030 0 0 0 0 0 0 0 
634 Polešovice Uherské Hradiště Zlínský kraj 2003 0 0 0 0 0 0 0 

 
Zdroje dat: SLDB 2011, ČSÚ – Územně analytické podklady ČSÚ 2014, MPSV – data o příjemcích sociálních dávek za rok 2015, MPSV – statistika sociálních služeb za rok 2014, 
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015, MSp – nápad na exekučních soudech v roce 2015, ČSÚ – Věkové složení populace v obcích v roce 2014. 
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Příloha č. 6 k RIA 
CS 

 

PŘÍLOHA II 

 
Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení 

ČÁST I 

údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 

Číslo podpory (vyplní Komise) 
Členský stát Česká republika 
Referenční číslo 
členského státu 

 

Region Název regionu (ů) (NUTS1)  
 
CZ01 Praha 
 
CZ02 Střední Čechy 
CZ03 Jihozápad 
CZ04 Severozápad 
CZ05 Severovýchod 
CZ06 Jihovýchod 
CZ07 Střední Morava 

Status pro účely regionální podpory2 
 
Status „N“ 
 
Status „A“ 
Čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU 

                                                            
1 NUTS – klasifikace územních statistických jednotek. Region je obvykle vymezen na úrovni 2.  
2 Ustanovení čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU (status „A“), čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (status „C“), nepodporované oblasti, tj. oblasti, které nejsou způsobilé pro 
regionální podporu (status „N“).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBAWG2MK8)



 

  135 
 

CZ08 Moravskoslezsko 
Orgán poskytující 
podporu 

Název  Česká republika – Státní fond rozvoje 
bydlení 

Poštovní adresa 
 
Adresa internetových 
stránek 

Vinohradská 1896/46 
120 00 Praha 2  
 
http://www.sfrb.cz 

Název opatření 
podpory  

Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, 
smíšených a dostupných domů 

Vnitrostátní právní 
základ (odkaz na 
příslušné 
vnitrostátní úřední 
vyhlášení) 

Nařízení vlády č. …../2019, o použití peněžních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a 
sociálních, smíšených a dostupných domů, schválené usnesením vlády 
České republiky č. … ze dne …. února 2019  
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon 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 

Odkaz na 
internetovou 
stránku, kde je 
zveřejněno úplné 
znění opatření 
podpory  

http://www.sfrb.cz 
odkaz bude konkretizován 

Druh opatření   Režim  
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 Podpora ad hoc Jméno/název příjemce a skupiny3, do 
níž příjemce náleží 
 

Změna stávajícího 
režimu podpory 
nebo podpory ad 
hoc 

 Číslo podpory přidělené Komisí 

 Prodloužení  
............................................................... 

 Změna  
……………………………………….. 

Doba trvání4  Režim 01/04/2019 až 31/12/2030 
Datum poskytnutí 
podpory5  

 Podpora ad hoc dd/mm/rrrr 

Dotčená 
hospodářská 
odvětví 

  Všechna hospodářská 
odvětví způsobilá k 
získání podpory  

 

  Podpora omezená na 
určitá odvětví: odvětví 
podle klasifikace NACE 
specifikujte na úrovni 
skupiny6 

 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

Kategorie příjemce  Malý nebo střední 
podnik 

 

 Velké podniky  
Rozpočet  Celkový roční rozpočet 

plánovaný v rámci režimu7 
Národní měna… (celková výše) 

                                                            
3 Pro účely pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvě a pro účely tohoto nařízení se podnikem rozumí jakýkoli subjekt, který vykonává hospodářskou 
činnost, bez ohledu na jeho právní postavení a způsob jeho financování. Soudní dvůr rozhodl, že by se subjekty, které jsou (z právního nebo faktického hlediska) ovládány 
týmž subjektem, měly považovat za jeden podnik. 
4 Doba, po kterou se poskytovatel podpory může k poskytnutí podpory zavázat.  
5 Určeno podle čl. 2 bodu 27 nařízení.  
6 NACE Revize 2 – statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství. Odvětví je obvykle vymezeno na úrovni skupiny. 
7 V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku rozpočtových prostředků plánovaných v rámci režimu nebo odhadovanou daňovou ztrátu za rok pro 
všechny nástroje podpory obsažené v režimu. 
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max. 3 mld. Kč/rok, za dobu trvání 
režimu podpory celkem max. 36 mld. 
Kč 

Celková výše podpory ad 
hoc poskytnuté podniku8 

Národní měna… (celková výše) 
………………………………………. 

 V rámci záruk9 Národní měna… (celková výše) 
……………………………………… 

Nástroj podpory   Dotace / subvence úrokových sazeb 
  Půjčka / vratné zálohy 
  Záruka (uveďte odkaz na případné rozhodnutí Komise10)  
  Daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně  
  Poskytnutí rizikového financování  
  Ostatní (upřesněte) 

………………………………………………..  
Uveďte, které z níže uvedených obecných kategorii odpovídá 
nejlépe, pokud jde o účinek/funkci: 

 Dotace 
 Půjčka 
 Záruka 
 Daňové zvýhodnění 

         Poskytnutí rizikového financování 
 

  V případě 
spolufinancová
ní z fondu (ů) 
EU  

Název fondu (ů) EU:  
 

Výše finančních 
prostředků 
(v členění na 
jednotlivé fondy 
EU) 
 

Národní měna… 
(celková výše) 
 

                                                            
8 V případě poskytnutí podpory ad hoc: uveďte celkovou výši podpory / daňové ztráty. 
9 V případě záruk uveďte (maximální) výši půjček krytých zárukou.  
10 Případný odkaz na rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje metodika výpočtu hrubého grantového ekvivalentu podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení.  
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ČÁST II 

údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 

Uveďte, podle kterého ustanovení obecného nařízení o blokových výjimkách se opatření podpory provádí. 

Primární cíl – obecné 
cíle (seznam) 

Cíle 
(seznam) 

Maximální 
intenzita 
podpory  
v % 
nebo 
maximální 
roční výše 
podpory 
v národní 
měně (v 
plné výši) 

Malé 
a středn

í 
podniky 

– 
bonusy  

v % 

 Regionální podpora 
– investiční 
podpora26 
(článek 14)  

  Režim podpory …% …% 

 Podpora ad hoc …% …% 

 Regionální podpora 
– provozní podpora 
(článek 15) 

  Náklady na dopravu zboží ve 
způsobilých oblastech (čl. 15 odst. 2 
písm. a)) 

…% …% 

  Dodatečné náklady 
v nejvzdálenějších regionech (čl. 15 
odst. 2 písm. b)) 

…% …% 

                                                            
26 V případě regionální podpory ad hoc, která doplňuje podporu poskytnutou v rámci jednoho či více režimů podpory, uveďte jak intenzitu podpory v rámci režimu, tak 
intenzitu podpory ad hoc.  
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 Regionální urbanistická podpora (článek 16) …. národní 
měna 

…% 

Podpora malých a 
středních podniků 
(články 17 – 18 – 19–
20)  

 Investiční podpora určená malým a 
středním podnikům (článek 17) 

…% …% 

 Podpora na poradenské služby ve 
prospěch malých a středních podniků 
(článek 18) 

…% …% 

 Podpora na účast malých a středních 
podniků na veletrzích (článek 19) 

…% …% 

 Podpora na náklady spolupráce vzniklé 
malým a středním podnikům, které se 
účastní projektů v rámci Evropské územní 
spolupráce (článek 20) 

…% …% 

 Podpora malých 
a středních podniků 
– přístup 
k financování 
(články 21–22) 

 Podpora rizikového financování 
(článek 21) 

…národní 
měna 

…% 

 Podpora na zahájení činnosti 
(článek 22) 

…národní 
měna 

…% 

 Podpora malých a středních podniků – podpora určená 
alternativním obchodním platformám zaměřeným na malé 
a střední podniky (článek 23) 

…%;  
v případě 
opatření 
podpory na 
zahájení 
činnosti:  
… národní 
měna 

…% 

 Podpora malých a středních podniků – podpora na náklady 
spojené s výběrem vhodného subjektu pro investice (článek 24) 

…% …% 
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 Podpora na výzkum, 
vývoj a inovaci 
(články 25–30) 

Podpora 
na 
výzkumn
é 
a vývojov
é- 
projekty 
(článek 2
5) 

 Základní výzkum  
(čl. 25 odst. 2 písm. a)) 

…% …% 

 Průmyslový výzkum  
(čl. 25 odst. 2 písm. b)) 

…% …% 

 Experimentální vývoj 
(čl. 25 odst. 2 písm. c)) 

…% …% 

 Studie proveditelnosti 
(čl. 25 odst. 2 písm. d)) 

…% …% 

 Investiční podpora na výzkumnou 
infrastrukturu (článek 26) 

…% …% 

 Podpora určená inovačním klastrům 
(článek 27) 

…% …% 

 Podpora na inovace určená malým 
a středním podnikům (článek 28) 

…% …% 

 Podpora na inovace postupů a 
organizační inovace (článek 29) 

…% …% 

 Podpora výzkumu a vývoje v odvětví 
rybolovu a akvakultury (článek 30) 

…% …% 

 Podpora na vzdělávání (článek 31) …% …% 

 Podpora pro 
znevýhodněné 
pracovníky a 
pracovníky se 
zdravotním 
postižením 
(články 32–35) 

 Podpora na nábor znevýhodněných 
pracovníků v podobě subvencování 
mzdových nákladů (článek 32) 

…% …% 

 Podpora na zaměstnávání pracovníků 
se zdravotním postižením v podobě 
subvencování mzdových nákladů 
(článek 33) 

…% …% 
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 Podpora na úhradu dodatečných 
nákladů na zaměstnávání pracovníků 
se zdravotním postižením (článek 34) 

 

…% …% 

 Podpora na úhradu nákladů na 
asistenci poskytovanou 
znevýhodněným pracovníkům 
(článek 35) 

 

…% …% 

 Podpora na ochranu 
životního prostředí 
(články 36–49)  

 Investiční podpora, která podnikům 
umožní řídit se přísnějšími 
environmentálními normami, než jsou 
normy Unie, nebo zvyšovat ochranu 
životního prostředí v případě, že norma 
Unie neexistuje (článek 36) 

…% …% 

 Investiční podpora na včasné 
přizpůsobení se budoucím normám 
Unie (článek 37) 

…% …% 

 Investiční podpora na opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti 
(článek 38) 

…% …% 

 Investiční podpora na projekty ke 
zvýšení energetické účinnosti budov 
(článek 39) 

…národní 
měna 

…% 

 Investiční podpora na vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a 
elektrické energie (článek 40) 

…% …% 
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 Investiční podpora energie z 
obnovitelných zdrojů (článek 41) 

…% …% 

 Provozní podpora elektrické energie z 
obnovitelných zdrojů (článek 42) 

…% …% 

 Provozní podpora energie z 
obnovitelných zdrojů v malých 
zařízeních (článek 43) 

…% …% 

 Podpora v podobě úlev na 
ekologických daních podle směrnice 
2003/96/ES (článek 44) 

…% …% 

 Investiční podpora na sanaci 
kontaminovaných lokalit (článek 45) 

…% …% 

 Investiční podpora na energeticky 
účinné dálkové vytápění a chlazení 
(článek 46) 

…% …% 

 Investiční podpora na recyklaci a 
opětovné použití odpadu (článek 47) 

…% …% 

 Investiční podpora na energetickou 
infrastrukturu (článek 48) 

…% …% 

 Podpora na ekologické studie 
(článek 49) 

…% …% 

 Režimy podpory na 
náhradu škod 
způsobených 
některými 
přírodními 

Maximální intenzita podpory …% …% 

Druh přírodní pohromy  zemětřesení 
 lavina 
 sesuv půdy 
 záplavy 
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pohromami 
(článek 50) 

 tornádo 
 hurikán 
 sopečná erupce 
 požár lesní a další 

vegetace 

K přírodní pohromě došlo ve dnech dd/mm/rrrr až 
dd/mm/rrrr 

 Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů 
(článek 51) 

…% …% 

 Podpora na širokopásmovou infrastrukturu (článek 52) …národní 
měna 

…% 

 Podpora na kulturu a zachování kulturního dědictví (článek 53) …% …% 

 Režimy podpory audiovizuálních děl (článek 54)   

…% …% 

 Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu 
(článek 55) 

…% …% 

 Investiční podpora na místní infrastrukturu (článek 56) 100 % 0 % 

 Podpora na regionální letiště (článek 56a) …% …% 

 Podpora na námořní přístavy (článek 56b) …% …% 

 Podpora na vnitrozemské přístavy (článek 56c) …% …% 
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	Metoda založená na přiřazování nákladů. Čisté náklady lze vypočítat jako rozdíl mezi náklady a příjmy pověřeného poskytovatele na plnění závazků veřejné služby, tak jak je uvedeno v pověřovacím aktu. Pokud podnik provozuje i činnosti, jež nespadají me...
	Metoda čistých ušetřených nákladů. Alternativně lze čisté náklady vypočítat jako rozdíl mezi čistými náklady poskytovatele, který svou činnost provozuje se závazkem veřejné služby, a čistými náklady nebo ziskem téhož poskytovatele, který provozuje svo...
	Použitím obou metod se detailně zabývá studie „Analýza a metodika využití služeb obecného hospodářského zájmu pro investiční podporu sociálního bydlení v České republice“, Mgr. Milan Bumbálek, Smart Aid, s.r.o., Brno 2014 (dále jen Studie); v části Ek...
	Z hlediska možnosti poskytnout investiční podporu Studie shrnuje několik výchozích předpokladů, které vymezují základní parametry pro poskytování dotací:
	Uvedené předpoklady jsou zásadní, neboť v podstatě definují požadavek na délku pověření a výši kompenzace.
	Ve vztahu k výše uvedenému se plně projevují základní problémy investiční podpory sociálního bydlení, kterými jsou na jedné straně vysoké vstupní investiční náklady (jejichž krytí se předpokládá prostřednictvím dotace) a na druhé straně relativně nízk...
	Poskytovatel musí zajistit, aby vyrovnávací platba poskytnutá za plnění SOHZ nepřekročila povolenou výši, tj. čisté náklady. Za tímto účelem veřejný orgán v souladu s čl. 6 Rozhodnutí SOHZ provede pravidelné kontroly minimálně každé 3 roky a na konc...
	Pro účinnou kontrolu nadměrného vyrovnání je nutné zkoumat veškeré příjmy uvedené v čl. 5 odst. 4 rozhodnutí SOHZ, tj. příjmy ze SOHZ včetně jiných výhod od veřejných orgánů (např. dotace na provoz). Lze doporučit zahrnout do pověření závazkem veřej...
	Kontrola nadměrného vyrovnání (překompenzace) je v případě zamýšlené investiční podpory sociálního bydlení složitější, neboť kompenzace má být poskytnuta ex ante ve formě investiční dotace. Tato skutečnost nicméně nevylučuje požadavek Rozhodnutí SOH...
	Kontrola plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí SOHZ by se neměla omezovat pouze na kontrolu nadměrné vyrovnávací platby podle čl. 5 odst. 3 Rozhodnutí SOHZ. Je nutno kontrolovat, zda po celou dobu existence pověření jsou plněny všechny podmínky ...
	Pro účely této kontroly je nezbytné v rámci pověření výslovně stanovit povinnost poskytovatele sociálního bydlení předkládat každoročně informace o využití sociálních bytů, resp. sociálních domovů včetně doložení skutečnosti, že se skutečně jedná o ...
	Je třeba vytvořit mechanismus, který na jedné straně zohlední možné důvody neobsazenosti (např. čas nezbytný k nalezení a nastěhování nového nájemníka), ale na druhou stranu bude dostatečně motivovat poskytovatele sociálního bydlení k maximální obsa...

	Obecným požadavkem Komise je, aby program veřejné podpory respektoval vedle pravidel veřejné podpory rovněž další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
	Příjemcem zamýšlené investiční podpory na sociální bydlení mají být obce. Jedná se tedy o zúžení možných příjemců, neboť s ohledem na skutečnost, že sociální bydlení představuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, lze usuzovat, že poskytovatelem soc...
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