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Představení programu

z důrazem na změny po novele NV

9. 9. 2020



Účinnost původního NV 30. 4. 2019

Výzva k předkládání žádostí od 20. 5. 2019 bez možnosti koupě bytů resp. 
domů

Účinnost novelizovaného NV 1. 3. 2020

Výzva upravena 2. 3. 2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 112/2019 Sb.
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních 

a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 



Podpora:

Dotaci lze využít na pořízení:

• sociálního domu;

• části smíšeného domu;

• sociálního bytu.

Úvěr lze využít na pořízení:

• dostupného bytu;

• dostupného domu;

• části smíšeného domu.

Žadatelé:

• obec;

• dobrovolný svazek obcí;

• městský obvod nebo městská část.

Alokace na rok 2020:

• dotace – 870 mil. Kč (žádosti 394 mil. Kč);

• úvěry – 470 mil. Kč (žádosti 72 mil. Kč).

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 112/2019 Sb.
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních 

a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 



Způsob pořízení

1. Novostavba
- sociální, smíšený nebo dostupný dům;

2. Stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
- sociální, smíšený nebo dostupný dům nebo sociální nebo dostupný byt;

3. Nástavba nebo přístavba
- sociální byt nebo dostupný byt;

4. Stavební úprava rodinného nebo bytového domu nezpůsobilého k bydlení
- sociální, smíšený nebo dostupný dům;

5. Modernizace bytového domu
- sociální, smíšený nebo dostupný dům. 

6. Koupě sociálního bytu nebo koupě dostupného bytu v sociálním nebo 
dostupném domě  (po aktualizaci výzvy možnost koupě v SVL) 



Sociální byt 
- má alespoň základní vybavení a je určený k pronájmu způsobilé domácnosti;
- podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2.

Dostupný byt 
- určený k pronájmu jakékoliv domácnosti;
- podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2.

Sociální dům 
- 4 až 12 sociálních bytů;
- od 6 bytů povinně místnost pro domovníka nebo sociálního pracovníka s wc a umyvadlem.

Dostupný dům 
- výhradně dostupné byty.

Smíšený dům 
- výhradně sociální a dostupné byty;
- z celkového počtu bytů v domě alespoň 20 % sociálních bytů a nejméně 1 dostupný byt;
- místnost pro domovníka nebo sociálního pracovníka a samostatná místnost s wc a umyvadlem (pokud
je v domě 12 a více sociálních bytů).

Definice



Způsobilá domácnost sociálního bytu (Dotazník pro ověření bytové situace 
domácnosti)
- společně hospodařící domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Nízký příjem 
nízkým příjmem je započitatelný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu všech členů 
společně hospodařící domácnosti včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů 
na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle 
zákona o životním a existenčním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi 

Nevyhovujícím bydlení
- byt neodpovídající specifickým požadavkům zdravotního omezení;
- bydlení v prostorách, které nejsou určeny k trvalému bydlení;
- nekvalitní byt;
- přelidněný byt.

Způsobilá domácnost dostupného bytu
- není NV definována, ale zejména osoby ve veřejně prospěšných profesích za místně obvyklé nájemné 
(lze posuzovat i nájemné v obecních bytech)

Definice

Nízký příjem 
nízkým příjmem je započitatelný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 
všech členů společně hospodařící domácnosti, který nepřesáhne násobek průměrné hrubé 
měsíční mzdy, a to 0,6 v případě jednočlenných domácností, 0,8 v případě dvoučlenných 
domácností, 0,9 v případě tříčlenných domácnosti, 1  násobek v případě čtyřčlenné 
domácnosti, 1,2 v případě pětičlenné a vícečlenné domácnosti.

http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/15_Dotaznik_pro_overeni_bytove_situace_domacnosti.pdf


Režim podpory - dotace
1. de minimis SOHZ (nařízení Komise č. 360/2013)
maximálně 500 tis. € v tříletém období (současné a dvě předchozí účetní období, sčítá se s 
podporou de minimis dle nařízení Komise č.1407/2013);

2. vyrovnávací platba SOHZ (rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU)
rozdíl mezi vynaloženými náklady a příjmy z poskytování SOHZ soc. bydlení.

Výše dotace
- součin celkového počtu m2 užitné podlahové plochy sociálních bytů a

v případě novostavby průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových
domech,

v případě stavebních úprav, nástavby nebo přístavby průměrných nákladů výstavby na 1 m2

užitkové plochy bytu v nástavbách, vestavbách a přístavbách k bytovým domům,

v případě modernizace polovina průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu
v bytových domech

zveřejněné Českým statistickým úřadem
za rok předcházející roku podání žádosti.
Viz tabulka Základní údaje o dokončených bytech
podle druhu budovy.

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=BYT05&sp=A&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~6265_null_null_&pvokc=&katalog=all&z=T
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=BYT05&sp=A&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~6265_null_null_&pvokc=&katalog=all&z=T


Režim podpory - úvěr

1. de minimis (nařízení Komise EU č. 1407/2013)
maximálně 200 tis. € v tříletém období

2. bloková výjimka (nařízení Komise EU č. 651/2014)
maximální výše podpory = celkové způsobilé náklady – dosažený provozní zisk.

Podmínky úvěru: 

• až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;

• úroková sazba ve výši základní referenční sazby EU – 0,5 p. b., aktuálně 1 %;

• splatnost až 30 let;

• nutné zajištění úvěru.



Podmínky nájmu sociálních bytů

• nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít pouze s fyzickou osobou ze způsobilé
domácnosti (ověří sociální pracovník);

• nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít nejvýše na 2 roky; opětovně lze nájemní
smlouvu uzavřít až po posouzení, zda si nájemce nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu;

• v nájemní smlouvě k sociálnímu bytu nelze ujednat peněžitou jistotu;

• počáteční mezní hodnota nájemného činí 61,10 Kč za m2 podlahové plochy sociálního bytu;
výše mezní hodnoty nájemného bude zvýšena o procentuální nárůst spotřebitelských cen za
domácnosti celkem, pokud dojde k nárůstu měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za
domácnosti celkem, zjištěného z údajů Českého statistického úřadu za období od posledního
stanovení mezní hodnoty o více než 5 %.

Podmínky nájmu dostupných bytů

• v nájemní smlouvě k dostupnému bytu pořízenému s podporou podle tohoto nařízení se nájemné
sjedná ve výši srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.



Čerpání dotace

• Je možné zahájit nejdříve po 1 měsících a nejpozději do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace;

• Lze vždy po uplynutí lhůty 1 měsíc od posledního realizovaného čerpání;

• Je možné pouze zpětně, na již uhrazené faktury;

Čerpání úvěru

• Je nutné zahájit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru;



Nedostatečný zájem, tudíž debakl...
• jedná se o program s dlouhodobým horizontem, obce konzultují s pracovníky SFPI,
• zdržení: nedostatek stavebních firem, zdlouhavý proces tvorby projektové dokumentace, stavební povolení;

Do sociálního bytu mohou nastěhovat jen lidé s příjmem životního minima 
• příjem nesmí přesahovat 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jedince;

Po dvou letech se přehodnocuje životní situace, a pokus se zlepší, musí se nájemník vystěhovat
• při prodlužování smlouvy nedochází k ověřování příjmu či nevyhovujícího bydlení, sociální pracovník pouze zhodnotí, 

zda si nájemník může za současných podmínek na trhu zajistit tržní bydlení;

Obec musí zaměstnat sociálního pracovníka
• obec musí pouze zajistit dostupnost takové služby a sociální pracovník nemusí být zaměstnancem  obce; bez 

poskytnutí sociální práce nelze předpokládat, že se osoby v tíživé situaci dokáží v krátké době začlenit zpět do 
společnosti;

Obce nemohou financovat výkup staré nemovitosti 
• tato podmínka platí jen v případě modernizace bytového domu, který nesmí být rok před podáním žádosti užíván k 

bydlení, jinak je výkup staré nemovitosti způsobilým nákladem.                                                                                        

MÝTY
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