Sociální bydlení v České republice:
představení zákona
Mgr. Jitka Modlitbová

Současný stav zákona o sociálním bydlení
• 2. února 2017 byl návrh zákona o sociálním bydlení
a o příspěvku na bydlení předložen vládě
• Zákon o sociálním bydlení je v gesci MPSV, ve spolugesci
MMR a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu.
• 16. února proběhla ad hoc pracovní skupina Legislativní rady
vlády k návrhu zákona

Současný stav zákona o sociálním bydlení
Zákon byl konzultován s klíčovými aktéry, při přípravě zákona proběhlo
150 externích schůzek.
• Ministerské resorty: MMR, ÚV, MZ, MF, MV
• Úřad práce ČR
• Obce a kraje: SMO, SMS, AK
• Český statistický úřad
• Neziskové organizace: Platforma pro sociální bydlení, Lumos, Centrom,
Sdružení azylových domů, Armáda spásy, Vteřina poté, ProFem, Fokus
• Starostové měst a obcí, sociální pracovníci
• Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Formy podpory sociálního bydlení
• Sociální byty

podporované bydlení, sociální nájemné

• Sociální byty s podporou sociální práce

vždy spojeno se

sociální prací, sociální nájemné
• Příspěvek na bydlení (nejen pro klienty sociálního bydlení)

+ sociální práce a intenzivní prevence ztráty bydlení prostřednictvím
navýšení počtu sociálních pracovníků

Osoba v bytové nouzi
Osobou v bytové nouzi je osoba, která
a) je bez bydlení, popřípadě po dobu nejméně 6 kalendářních měsíců
po sobě jdoucích užívá k zajištění svého bydlení pouze zařízení sociálních
služeb, ubytovací zařízení nebo ústavní zařízení, nebo
b) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, vynakládá na
bydlení více než 40 % započitatelných příjmů podle zákona o životním
a existenčním minimu, pokud zároveň těchto 40 % nepřekračuje výši
normativních nákladů na bydlení, a zároveň její příjem, popřípadě též
s příjmem společně posuzovaných osob, po úhradě nákladů na bydlení,
nepřesahují 1,6 násobku životního minima podle jiného právního předpisu,
přičemž celkové majetkové poměry těchto osob po zhodnocení majetkové
situace vykazují znaky bytové nouze a tato majetková a příjmová situace
trvá nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Jak systém funguje?

Sociální bydlení a prvky motivace
• Bydlení v sociálních bytech je podpořeno prostřednictvím sociální práce.
• Nájemníci jsou aktivní při zpracování individuálního plánu podpory, kde
jsou stanoveny kroky pro zlepšení bytové a sociální situace. Tyto
podmínky jsou povinni plnit.
• Pokud neplní individuální plán podpory, může být vydán podnět úřadu
práce na odebrání rozhodnutí.
• Opětovně se do systému mohou hlásit až po 6 měsících od data odebrání
rozhodnutí.
• Návaznost na systém sociálních dávek, který je rovněž upraven
zákonem o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.

Kdo poskytuje sociální bydlení?
• Hlavním subjektem pro poskytování sociálního bydlení jsou obce České
republiky.
• Pokud sociální bydlení domácnosti s rozhodnutím nezajistí příslušná
obec (nemá objektivně možnost nebo nekoná), bude podpora zajištěna
záchytným systémem.

Záchytný systém
• Záchytný systém realizuje Úřad práce ČR a Státní fond
rozvoje bydlení.
• Jde o vyhledávání bydlení pro osoby z obce, která
nevstoupila do systému.
• Bydlení je vyhledáno na území trvalého bydliště osoby
v bytové nouzi, případně na úrovni kraje.

Financování sociálního bydlení
Princip financování sociálního bydlení = současný systém dávek + veřejná
podpora v podobě vyrovnávací platby.
Obcím jsou finanční prostředky na poskytování sociálního bydlení
poskytovány prostřednictvím provozních a investičních dotací na provoz
sociálních bytů (MMR) a dotací na sociální práci (MPSV).

Časté mýty
Financování bude na úkor obcí. Stát tak ušetří a obce se
zadluží.
• Obce budou mít ze zákona právní nárok na dotace
na stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních
a dostupných bytů a dotace na oblast sociální práce.
• Zákon počítá s tím, že některé obce nebudou mít
dostatečné možnosti byty zajistit, a proto přichází záchytný
systém, který přebere odpovědnost za danou obec.

Co to znamená pro obec
• Odbourává se pro občana a obec devastující obchod s chudobou.
• Snížení rizik sociálního vyloučení a pádu do chudoby, ochrana
zranitelných skupin osob – rodiny s dětmi, senioři, oběti domácího
násilí a dalších.
• Posilují se práva měst a obcí při realizaci sociálního bydlení.
• Sjednocují a zpřesňují se povinnosti měst a obcí při zajišťování
sociálního bydlení a sociálních potřeb obyvatel.
• Obce a města získají finanční prostředky na zajišťování a realizaci
systému sociálního bydlení (dotace na sociální práci, investiční
prostředky atd.)

Co to znamená pro stát
Splní se konečně 25 let opakovaný slib.
• Postupně se sníží státní výdaje na dávky v oblasti
bydlení (v současné době 13 mld.).
• Nahradí se podpora bydlení efektivnějším
systémem, který nám ušetří peníze. Sníží se
četnost negativních sociálních jevů, které ztrátu
bydlení či nejisté bydlení mohou provázet.

Účinnost zákona a přechodná ustanovení
• Účinnost zákona: 1. 1. 2018.
• Přechodná ustanovení:
-

Podávání žádostí o vstup do systému od 1. 7. 2018

-

plnění povinnosti zajistit sociální byt ze strany obcí nebo SFRB
od 1. 1. 2020

Projekt sociálního bydlení
Barbora Š. Stašková, M.A.

Základní informace
Název projektu:

Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti
sociálních agend

Zkrácený název:
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Číslo výzvy:
Termín:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539
OP Zaměstnanost
2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
2.2
1 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících
sociální začleňování
017
2016 - 2020
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Cíle projektu
zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR
• Pilotní testování systému SB v praxi prostřednictvím projektů obcí
- Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025
- obce jako klíčový aktér
- různé přístupy např. přístup „Housing First“, ale i dal.

• Zjištění a přenos best praxis do ČR
- zkušenosti z praxe v ČR a zahraničí

• Posílení kompetencí
- v poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb především v oblasti
sociální práce

• Spolupráce klíčových aktérů
- ministerstva, obce, sociálně-zdravotní a bytové odbory městských/obecních
úřadů, NNO, úřady práce, asociace a svazy, akademická sféra, ASZ atp.

• Šíření informací o přínosech SB
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Kroky k dosažení cíle projektu
pilotáž - Kontaktní centrum: informační a metodická podpora obcí
mezinárodní spolupráce – přenos dobré praxe do ČR
analýzy pro implementaci systému SB
procesní a výsledkové evaluace a aktualizace systému SB
metodiky
– sociální práce na obcích
– sociální pracovníci na Úřadu práce ČR
– provázání sociální práce a bytové politiky s dalšími nástroji
• vzdělávání příslušných pracovníků obcí a Úřadu práce ČR
– výukové materiály
• informační kampaň o fungování systému sociálního bydlení
•
•
•
•
•
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Diagram vazeb projektu

19

Provázanost projektu MPSV a projektů obcí
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Spolupráce s obcemi
= zásadní část projektu
Spolupráce byla navázána se 14 obcemi a 2 měst. částmi:
–
–
–
–
–
–
–
–

Brno*
Chomutov*
Jindřichův Hradec
Kadaň*
Křižánky
Most*
Ostrava*
Otrokovice

–
–
–
–
–
–
–
–

Pardubice
Plzeň
Štětí*
Velké Hamry*
Veselíčko
Vír
Praha 7
Praha 14

* V sedmi z těchto obcí pracují lokální konzultanti ASZ
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Aktuální stav
• Projektové žádosti obcí byly schváleny hodnotící komisí
22. února 2017
• Projektové záměry městských částí hl. m. Prahy byly
schváleny komisí PROP 14. února 2017
• Projektové aktivity
– Proběhlo první setkání expertní skupiny 7. února 2017
– Připravují se workshopy, zahraniční cesty a další akce –
informace budou mimo jiné v připravovaném newsletteru
– Bude vznikat web. stránka zaměřená na sociální bydlení a projekt
– Kontaktní centrum postupně nabírá pracovníky
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Kontaktní centrum
legislativa
ODBORNÁ VEŘEJNOST

KC
OBCE
pilotáž – dobrá praxe ČR, zahraničí
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Děkujeme za pozornost.

