
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Sociální bydlení v českých 

obcích: reflexe Agentury pro 

sociální začleňování

Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Autor: PhDr. David Beňák, Ph.D.

Datum: 9. září 2020



Sociální bydlení v počátcích činnosti Agentury

• Sociální bydlení jako velká neznámá

• Privatizace bytového fondu jako hlavní politika, 

sociální bydlení na okraji zájmu (veřejnosti i 

samospráv)

• Nesnadná jednání se samosprávami o nastavení 

potřebných soc. opatřeních v bydlení, jejich 

důležitosti, systémy prostupného bydlení…

• Malý počet bytů vyčleněných do „nejvyššího 

stupně“ prostupného bydlení      nízká úspěšnost 

klientů při získání standardního bytu



Faktory rozvoje obecních bytových politik

• Změna ve veřejné diskuzi, větší závažnost a 

viditelnost problémů v bydlení, zájem o řešení 

na EU úrovní

• Diskuze o legislativním řešení sociálního bydlení 

(zákon o soc. bydlení)

• Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 

lokalitám - podpora obcí ze strany Agentury, MPSV, 

MMR

• Dostupnost investičních a neinvestičních podpor 

(IROP, OPZ, národní zdroje)



Současný stav obecních politik v bydlení

• Snaha hledat systémová řešení, zejména ve větších 

městech (Brno, Ostrava, Pardubice, Liberec)

• Existence většího množství nástrojů, ale bez dostatečné 

provazby mezi všemi aktéry, zejména s ohledem na 

zamezení prohlubování soc. vyloučení

• Problém přenesené působnosti (soc. péče) – přetíženost 

kapacit   s klientem nelze dostatečně intenzivně pracovat

• Zavedení opatření obecné povahy, tzv. bezdoplatkové

zóny 

❖ sporná efektivita (nezabraňuje migraci nejchudší 

části obyvatel)



• Sociálnímu bydlení i přes jednoznačný pokrok a 

posun  i nadále 

• chybí jednotná definice - vnímání „sociálního bydlení“ se 

může diametrálně lišit napříč jednotlivými samosprávami;

• chybí vymezení sociální práce v bydlení i pro segment 

sociálních služeb – to vede k roztříštěnosti podpory;

• dochází k prodeji bytového fondu; 

• chybí systematická práce s daty;

• chybí „nízkoprahovost“  - nyní často soc. bydlení formou 

obálkové metody, povinnost kauce apod.   

❖ rozdílné pojetí CS (nedostupnost pro nejchudší, 

„nejproblémovější“ skupiny

• Soc. bydlení stále opředené mýty typu „u nás to 

nebude fungovat“, „bezdomovci nemohou bydlet v 

bytě“ apod.



Výchozí přístupy obecních politik v bydlení

1.Obce z různých důvodu neřešící bydlení – není 

zde odpovídající CS, dostatečný bytový fond apod., nebo 

chybí politická vůle problém vidět, analyzovat a řešit, 

nízká proaktivita

2.Obce s tradiční bytovou politikou – relativně malý 

bytový fond slouží pro vymezenou cílovou skupinu, občas 

jsou aktualizována pravidla pro obsazování bytů, nebo 

rekonstruovány či postaveny obecní byty



3. Aktivní, inovující obce – obecní bytová politika pro ně 

není jen dobrá správa bytového fondu, ale také

• sledování situace v obci a domácností s problémy v bydlení

• propojení správy bytů, sociálních služeb a dalších aktérů

• nové metody oslovení domácností v problémech, sociální práce v 

bydlení, včetně řešení souvisejících negat. faktorů 

(zaměstnanost, zdraví..)

nové možnosti a přístupy, vytváření systémových 

řešení



Výhledy do budoucna a příklady dobré praxe

Motto: Bydlení neřeší obce jen sami, ale ve spolupráci s 

dalšími aktéry

• Kontinuita podpory obcí z centrální úrovně – finanční, 

metodická, koordinační

• Příprava čerpání 2021+ 

• Zachování podpory bydlení – možnosti dalších benefitů, 

rozšiřování znevýhodněných skupin atd.

• Nová témata související s bydlením – energetická chudoba, 

spravedlivá energetická transformace



• MAS Frýdlantsko – projekt OPZ Metodika pro zavedení 

sociálního bydlení – Frýdlantsko – společná analýza problémů 

bytové nouze v rámci celého mikroregionu, vyjednávání s obcemi o 

společném řešení

• Královehradecký kraj – Platforma pro dostupné bydlení

– síťování aktérů se zájmem o bydlení, ve spolupráci s Agenturou 

vymezení cílové skupiny domácností s problémy v bydlení, v rámci 

platformy hledání vhodných řešení

• Liberecký kraj – zapojen do projektu “Agentura jako 

inovační aktér pro sociálně vyloučené lokality“ – rovněž 

bude řešit oblast bydlení (data na krajské úrovni)
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