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Programové prohlášení

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že:

• během prvních dvou let volebního období připraví zákon o podpoře bydlení, který 
nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou 
situaci obyvatel;

• zajistí efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin;
• upřednostní vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších 

dětí.



• Průběžné konzultace s kluby koaličních stran
• Individuální jednání s ministerstvy a dalšími klíčovými aktéry
• Série meziresortních pracovních skupin (MMR, MPSV, MV, MF) a dopracování 

klíčových témat
• 2. setkání externí pracovní skupiny (prosinec) složené ze zástupců zastřešujících 

organizací (obce, kraje, pronajímatelé, nájemci, cílové skupiny, neziskový sektor 
vč. poskytovatelů soc. služeb, akademici) 

• Dopracování RIA
• Dopracování paragrafového znění

Plán do konce roku 2022

Výhled na 2023–2024
• 2023 – meziresortní připomínkové řízení, předložení Legislativní radě vlády
• 2. pol. 2023 – předložení Vládě ke schválení
• 2023/2024 – projednání Parlamentem
• 1/2025 – účinnost zákona

Harmonogram přípravy zákona o podpoře v bydlení 





Co přinese zákon o podpoře v bydlení
● Prevenci a snížení počtu lidí v bytové nouzi
● Rozšíření cenově dostupného bydlení v obcích
● Ujasnění pojmů a rolí jednotlivých aktérů v systému bydlení
● Pravidelné mapování bytové nouze
● Kontaktní místa pro bydlení pro ověření bytové nouze a koordinaci místního systému vč. 

kontrol
● Poradenství sloužící k získání či udržení bydlení (právní, dluhové, sociální, realitní…)
● Asistenci v bydlení (dnes chybí systémové financování)
● Podporu při hrazení kaucí, výpadku příjmu apod. 
● Cíleně vytvářený obecní systém podporovaného bydlení (s finanční motivací)
● Systém bydlení s garancí (formou záruky ze strany státu pro soukromé pronajímatele)
● Předvídatelné finanční zajištění všeho výše zmíněného



• Právní rámec pro poskytování podpory v bydlení
• Systémový rámec – vymezení specifikace rolí a úkolů v rámci systému podpory
• Stabilní financování  – vytváření kapacit bytů a podpory nájemníkům (aktuálně jsou 

projekty vyhlašovány na tři roky, není jisté, že potom bude možné za stejných podmínek 
pokračovat, že bude možné dál provozovat kontaktní místa pro bydlení, podporu 
nájemníků, aktualizovat koncepce atd.)

• Jistota kontinuity a udržitelnosti 
o Nelze dlouhodobě plánovat rozvoj obce (výstavbu, návaznost na demografii, kapacity 

služeb).
o Chybí jistota pro sociální pracovníky a další odborníky (neví, co s nimi bude po 

skončení projektu, zda obce budou mít prostředky na udržení jejich pracovních 
míst!).

• Garance – pokrytí vícenákladů za rizikovější pronájem obecních bytů nejpotřebnějším 
skupinám obyvatel

• Byty

Co obce potřebují



I. Kontaktní místa pro bydlení na obcích 
• Poradenství, posouzení bytové nouze a návrh podpory, kontrola a sběr dat
• Vzor – Velká Británie, v ČR již v cca 10 městech
• Uvažujeme o kontaktních místech na každém ORP (rozhodnutí padne až v rámci 

podrobné diskuze s partnery v území)

II. Systém garancí pro obce a soukromé majitele
• Motivace zvýšit nabídku nájemních bytů na trhu, které budou dostupné ohroženým 

skupinám
• Kompenzace i pro obce za volitelné využití obecních bytů v systému
• Vzor – Belgie a Francie, v ČR např. Ostravsko, Most a Praha

III. Asistence v bydlení (podpora nájemníků v bytech)
• Nezbytné pro prevenci ztráty bydlení, minimalizaci rizik po majitele i sousedy

Pilíře reformy

























Odpovědnosti
ORP

• Mapování bytové nouze
• Činnost KMB
• Koordinace spolupráce s krajem, obcemi a dalšími subjekty (Úřad práce, NNO, majitelé bytů…)

Obec
• Vedení evidence fondu podporovaného bydlení
• Spolupráce s ORP / KMB
• Dále dobrovolné zapojení (poskytnutí bytů, role garantů a asistence)

Krajský úřad
• Distribuce financí
• Vydávání a odebírání pověření k výkonu asistence a garancí
• Vedení evidencí

Stát
• Zajišťuje legislativní a metodický rámec systému
• Poskytuje financování systému
• Zajišťuje systém centrálních registrů evidencí



I. Investice do rozšíření fondu pro dostupné nájemní bydlení

II. Dávkový systém
• Jednání o úpravě MOP na udržení bydlení i kauci
• Jednání o cenových mapách a úpravě normativů příspěvků na bydlení

III. Sociální práce a služby
• Synergie mezi KMB a sociálními odbory měst a poskytovateli služeb

Provázanost s dalšími systémy



Kontakty
Ing. Vít Lesák  MSc.
mob.: +420 705 894 915 
e-mail: vit.lesak@mmr.cz 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Vedoucí oddělení koncepce dostupného 
bydlení 
odbor strategií a analýz regionální politiky
a politiky bydlení 

Mgr. et Mgr. Anna Hájková
mob.: +420 705 894 887
e-mail: anna.hajkova@mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
Oddělení koncepce dostupného bydlení
odbor strategií a analýz regionální politiky
a politiky bydlení
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