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• Jak má vypadat obec v ČR (včetně malých obcí) a 
co má občanům poskytovat? 

• SMS ČR vidí zásadní roli (malé) obce (také) coby 
garanta sociálních služeb a záruku sociálního 
smíru

• Zodpovědné a adekvátní poskytování veřejných 
služeb si vyžaduje finanční prostředky (RUD vs. 
Dotace)

Sociální bydlení: ANO či NE? 



Potřebujeme sociální bydlení v 
nejmenších obcích / na venkově? 

• SMS ČR analyzovalo sociální prostředí a míru 
poptávky po sociálním bydlení v některých regionech 
ČR. V segmentu malých obcí jsme se často setkali se 
situací, kdy: i) výše měsíčního nájmu u nájemního 
bydlení dosahovala tak nízké úrovně, že se již nyní 
dá hovořit o velmi dostupném a levném bydlení, 
anebo v jiných případech (ii) neexistovala v 
posuzovaných obcích žádná poptávka po vytváření 
těchto kapacit (místní podmínky na bázi sociálního 
smíru). 



• K § 13 odst. 5 Orgány pomoci v bytové nouzi a jejich 
působnost 

• Zákon o sociálním bydlení vítáme a považujeme za nezbytnou 
součást vyspělé společnosti. Na úrovni malých obcí by však 
související povinnosti byly plněny pouze s velkými obtížemi, a 
to zejména kvůli administrativní zátěži, na kterou malé obce 
nemají potřebnou kapacitu a reálné možnosti. Navrhujeme, 
aby byla malým obcím do pěti set obyvatel odložena účinnost 
zákona, tedy povinnost zajistit sociální bytový fond – o pět 
let.

K připomínkám SMS ČR 



• K § 14 odst. 4 Povinnost zřídit sociální bytový fond 

• Dle současného návrhu obec bude mít možnost požádat 
krajskou pobočku ÚP o zproštění této povinnosti za splnění 
administrativně náročných podmínek. 

• Zproštění povinnosti zajistit soc.bydlení je v návrhu zákona 
příliš striktní, založené na kumulativním plnění..

• Nutno prokazovat snahu o vyřešení povinnosti zajistit soc. 
bydlení prostřednictvím DSO; problematika veřejnoprávních 
smluv

• U obcí do 1500 obyv. by měly být podmínky prokázání výrazně 
mírnější a to dle původního návrhu RIA

K připomínkám SMS ČR – institut vyvinění 



K připomínkám SMS ČR – komu má 
být sociální bydlení určeno? 

• K § 25 Bydliště a vazba k obci 

• Vazba k obci dle § 25 odst. 3 by měla odrážet trvalý a 
dlouhodobý vztah občana k obci. I přestože v současné době 
neexistuje institut domovského práva, cílem zákona by 
nemělo být účelové přesouvání občanů. Navrhujeme stanovit 
dobu naplnění podmínky vazby k obci, trvá-li skutečnost 
uvedená v § 14 odst. 2 písm. a) nebo b) nepřetržitě alespoň 
po dobu dvou let. 



• současná situace: výdaje státu v oblasti dávek na 
bydlení (více než 12 mld. Kč / rok) – často končí v 
rukách soukromých poskytovatelů nestandardního 
sociálního bydlení

• Koncepce sociálního bydlení (2015) – roční 
národní podpora výstavby obecního bytového 
fondu (3 mld. Kč / ročně) + soc.práce (1,2 mld. Kč)

• IROP – nastavení výzev

Jak financovat sociální bydlení v ČR? 



✓ SMS ČR vnímá potřebu nalézt vhodné legislativní 
řešení v oblasti sociální bydlení

✓ SMS ČR žádá zohlednit specifické postavení obcí a 
menších měst (přechodná období, příp. úplné vynětí 
obcí 1. typu)

✓ SMS ČR považuje za stále otevřené body:

✓ Definice okruhu osob, které budou mít nárok na 
sociální, resp. dostupný byt

✓ Institut vyvinění se z povinnosti zajistit soc. bydlení

✓ Zajištění financování výstavby soc. bydlení

Závěry



DĚKUJI ZA POZORNOST


