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Potřeba bydlení

Obce v současné době vytvářejí

podmínky pro uspokojování bydlení

svých občanů, v souladu se zákonem

o obcích

Bydlení zahrnuje různé typy bytů, čímž 

pokrývá různé potřeby svých občanů 

např. domy pro seniory, startovací byty 
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Role obcí v návrhu zákona                   

o sociálním bydlení

Obce jsou jediným subjektem

zodpovědným za realizaci sociálního

bydlení

Obce musí povinně zřídit sociální

bytový fond (stanovené standardy

bytu)

Obce musí zpracovávat plán

sociálního bydlení obce, který je také

povinným podkladem pro čerpání

dotace
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Role obcí v návrhu zákona                    

o sociálním bydlení

Sociální práci mohou obce vykonávat

pouze prostřednictvím svých

zaměstnanců (sociálních pracovníků)

Sociální pracovník je administrativně

zatížený, provádí sociální šetření,

zpracovává a kontroluje individuální

plán podpory
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Stát přenáší odpovědnost

za nedokonalý systém sociální pomoci

na obce bez dostatečné kompenzace

Obce se mohou zprostit své povinnosti

za cenu neúměrné administrativy

Je nutné zvážit rozsah a sílu dopadu

opatření na adresáty
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Administrativní dopady



Finanční náklady na sociální 

bydlení

Obce musí povinně do systému

sociálního bydlení vložit část bytového

fondu

Obce musí zajistit tolik bytů, kolik

rozhodnutí vydá Úřad práce

Řešení finančních nákladů

prostřednictvím nařízení vlády

a vyhlášky MMR neakceptovatelné

6



Osoby vstupující do systému 

sociálního bydlení

Osoby bez přístřeší, nemají

kompetence k bydlení, často trpí

závislostmi

Osoby, které mají kompetence

k bydlení, mají bydlení s pomocí

příspěvku a doplatku na bydlení např.

senioři – větší část

Nárok na vstup do systému mají

i cizinci podle zákona o azylu
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POZICE SMO ČR

• PRÁVNÍ ÚPRAVA JE NUTNÁ

• SPĚCH JE RIZIKOVÝM FAKTOREM

• VYTRÁCÍ SE PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

• OTÁZKA FINANCOVÁNÍ JE SLABOU STRÁNKOU

• NEVYŘEŠENÉ SPORNÉ VĚCI

• OSOBY V BYTOVÉ NOUZI SE STALY PŘEDMĚTEM 

SYSTÉMU NE JEHO SUBJEKTEM

• VYTVOŘME ŽIVOTASCHOPNÝ PROJEKT
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