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Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva 
k problematice bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením  

 
 

I.  
Postoj obcí ve vztahu k bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením  
 

Míra, do jaké obec disponuje mechanismy působícími jako záchytná síť před 
vyčleněním sociálně slabších skupin obyvatel ze standardních sociálních vztahů, mimo jiné 
nepřímo ovlivňuje množství osob, které se stanou závislé na přímé pomoci ze strany státu i 
samotné obce, a rovněž délku doby, po kterou v takovém postavení setrvají. Obce tak snahou 
o sociální začlenění těchto skupin obyvatel mohou ve významné míře předcházet sociálně 
patologickým jevům ve svém územním obvodu.  
 

V posledních letech prochází bytový fond většiny obcí postupnou privatizací, kdy jsou 
byty, ať už jako bytové jednotky či součásti domu, převáděny do vlastnictví osob odlišných 
od obce. Jakým způsobem a v jaké míře se tak děje, je podle zákona o obcích věcí 
samosprávy, neboť svou podstatou jde o hospodaření s majetkem obce. Přitom rozsah 
privatizace, rozsah nové výstavby, ať už z obecních zdrojů či prostřednictvím státních dotací, 
a z toho pramenící výsledný podíl bytů, které i nadále zůstanou byty obecními, do značné 
míry ovlivňuje, jakým způsobem a zejména v jaké kvalitě budou obce do budoucna schopny 
uspokojovat potřeby bydlení mj. i osob ze sociálně slabých poměrů nebo osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Postupné zmenšování bytového fondu bez eventuální náhrady formou 
nových bytových výstaveb v odpovídající kvalitě tak ve svém důsledku může vést k faktické 
neschopnosti obce uspokojovat potřeby bydlení všech skupin obyvatel. Přitom právě na obec 
se nejčastěji obracejí s žádostí o nájem obecního bytu občané, kteří nemají vlastní byt, hrozí 
jim tíživá sociální situace, nebo se v ní již ocitli, a to často v počtech, které překračují 
objektivní možnosti obce. 
 

Současná právní úprava nestanovuje obcím přímo povinnost zajišťovat důstojné 
bydlení pro občany1 z různých důvodů sociálně vyloučené. Zákonná úprava nicméně reaguje 
na odlišné sociální předpoklady různých skupin osob, když stanoví, že „obec v samostatné 
působnosti působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní 
pomoc“ (§ 40 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), a že „poskytuje podle svých 
možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v obci trvalý pobyt, pomoc při 
překonávání jejich obtížných životních poměrů, ubytování, popřípadě další péči v zařízeních 
sociální péče, která spravuje, a sociální poradenskou péči“ (§ 42 téhož zákona).  
 

Pokud jde o zákonem uložené povinnosti obcí ve vztahu k bydlení, existuje pouze 
ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, které stanoví, že „obec 
v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a 
rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, vzdělávání a výchovy, celkového 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“. Ačkoli zde existuje zákonná výhrada 

                                                 
1 Na pojem „občan“ je třeba nahlížet ve smyslu § 16 a 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a s přihlédnutím k čl. 42 Listiny základních práv a svobod. 
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„souladu s místními předpoklady,“ je třeba konstatovat, že na tvorbě a vývoji místních 
předpokladů se podílí především sama obec.  
 

V této souvislosti je třeba zmínit, že podle koncepce bytové politiky schválené vládou 
usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 jsou podpůrnými nástroji v oblasti bydlení pro 
občany s nízkými příjmy a na okraji společnosti: 
 

- stávající nájemní byty obce, 
- výstavba obecních bytů podporovaných ze zdrojů ministerstva pro místní 

rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení se speciálním určením, 
- příspěvek na bydlení ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům 

s nízkými příjmy (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů )  

- dávky sociální péče – doplnění nedostatečného příjmu sociálně potřebným 
domácnostem k zabezpečení základní životní potřeby, náklady na bydlení 
v přiměřeném bytě (zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů).2 

 
Koncepce bydlení pro nízkopříjmovou skupinu občanů je tedy založena na silné účasti 

obcí a také na předpokladu schopnosti nájemce zcela plnit povinnosti vyplývající z nájemního 
vztahu (tj. především hradit nájemné a služby). 
 
 Většina obyvatel s nižšími příjmy má možnost uspokojit svou bytovou potřebu pouze 
prostřednictvím obecního bytového fondu. V případě výstavby obecních bytů podporovaných 
ze zdrojů ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení jde především o tzv. 
vstupní byt, na který je poskytována dotace až do 250 tis. Kč. Je určen osobám, které 
v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopny 
plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Čerpání finanční podpory státu 
předpokládané pro tento účel je zcela závislé na vůli obce na tom, jakou bytovou politiku 
bude realizovat a jak bude naplňovat ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v závislosti na místních podmínkách.  
 

Realizace bytové politiky, jejímiž adresáty jsou občané s nízkými příjmy a na okraji 
společnosti, je tak zcela závislá na aktivitě obcí. Přitom koncepce nereflektuje ani privatizaci 
bytového fondu obcí, ani skutečnost, že řada obcí již vlastním bytovým fondem nedisponuje.  

 

                                                 
2 Zákon o životním a existenčním minimu účinný od 1. ledna 2007 podstatně mění podobu současného životního 
minima. Dosud je životní minimum dvousložkové. Zahrnuje náklady na výživu a ostatní základní osobní potřeby 
a nezbytné náklady na společné potřeby domácnosti (především na bydlení). Nově bude životní minimum 
jednosložkové a nebude už zahrnovat náklady spojené s bydlením. Částky životního minima potřebné k zajištění 
výživy a ostatních základních osobních potřeb budou nově odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a u 
nezaopatřených dětí ještě i podle věku. Současně se zavádí nová dolní hranice příjmů (existenční minimum), 
která vyjadřuje náklady minimálního životního standardu umožňujícího přežití. 
Část životního minima vyjadřující náklady na bydlení se ze životního minima vyloučí a potřeby související s 
náklady na bydlení bude řešit jako dosud dávka státní sociální podpory - příspěvek na bydlení, ale jinak 
propočítávaná. Nově se bude zohledňovat nejen příjem domácnosti a její velikost, ale i její náklady na bydlení. 
Kromě toho bude rozdílné náklady na bydlení v různých regionech ČR u osob v hmotné nouzi řešit i zákon o 
pomoci v hmotné nouzi, a to formou nové dávky - doplatku na bydlení. Jeho poskytování bude plně v 
kompetenci pověřených obecních úřadů a bude vypláceno ze státního rozpočtu (viz. tisková zpráva MPSV ze 
dne 28. 3. 2006).  
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Obce v České republice musí být vedeny k uvědomění si nutnosti plnit svůj podíl na 
odpovědnosti státu za zajištění práva na důstojné životní podmínky pro své obyvatele, která 
vyplývá z mezinárodních závazků České republiky, mimo jiné také z čl. 11 Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
 

Úkolem odpovědných orgánů veřejné správy je jednoznačně vymezit úkoly obcí 
při zajišťování bydlení pro sociálně vyloučené občany a pro rodiny s nízkými příjmy a 
následně s obcemi při plnění těchto úkolů spolupracovat. Vyplývá to i z koncepčních 
dokumentů přijatých v posledních dvou letech vládou, konkrétně z „Národního akčního plánu 
sociálního začleňování na léta 2004-2006“ (schválen usnesením vlády ČR ze dne 21. července 
2004 č. 730) a z „Koncepce bytové politiky“ (schválena usnesením vlády ČR ze dne 16. 
března 2005 č. 292), z usnesení vlády ČR ze dne 17. srpna 2005 č. 1008, k možnostem a 
limitům dělby kompetencí mezi státem a územní samosprávou. Tomuto předpokládanému 
vývoji by měly obce již nyní přizpůsobovat své kroky v oblasti bydlení a měly by se snažit 
mimo jiné obnovovat a vytvářet obecní bytový fond takovým způsobem, aby zajistily trvale 
udržitelný rozvoj sociálního bydlení (ve smyslu výše uvedeného) na svém území. 
 

V přístupu obcí k uspokojování potřeby bydlení obyvatel s nižšími příjmy se naopak 
v současnosti vyskytují následující nežádoucí jevy:  
 
1. Otázka zákonnosti kritérií obcí pro přijetí a projednání žádostí o pronájem obecních bytů 

Řada obcí svůj postup při rozhodování o žádostech o pronájem obecního bytu upravila 
pravidly či směrnicemi, v nichž stanovila kritéria pro přijetí žádosti a její následné projednání 
a vyhodnocení. Některá z takto stanovených kritérií vzbuzují pochybnosti o své zákonnosti, 
mnohdy i ústavnosti. Právní uchopení takových postupů je složité. Jedná se o výkon 
samosprávy, do něhož lze zasáhnout pouze v případě,3 vyžaduje-li to ochrana zákona a jen 
způsobem stanoveným zákonem. Dozor nad samostatnou působností obcí vykonávají podle 
platné právní úpravy krajské úřady v přenesené působnosti a ministerstvo vnitra.4 Dozorové 
orgány při výkonu dozoru musí důsledně dbát, aby svou působnost vykonávaly v mezích, 
které jim zákon stanoví. Z dozoru není vyloučeno zjištění souladu s ústavními předpisy 
(zákonnost v širším slova smyslu).  
 

Některé obce se při stanovení výše popsaných kritérií uchylují k podmínkám, jež 
nerespektují rovnost v právech zaručenou Listinou základních práv a svobod, přičemž tato 
podmínka musí být splněna nejen u práv základních, ale i odvozených. (čl. 11 Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 16 Evropské sociální charty, čl. 5 
Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, čl. 30 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod, čl. 32 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). 
 

                                                 
3 Realizace dozorových opatření podle § 124a zákona o obcích připadá v úvahu pouze tehdy, jestliže příslušný 
orgán obce porušil zákon nebo jiný právní předpis svým usnesením, rozhodnutím nebo jiným opatřením 
(formální hledisko pro uplatnění dozorových oprávnění). Pokud bylo právo občana porušeno via facti, nebude 
tato formální podmínka pro uplatnění dozorových opatření podle cit. ustanovení o obcích splněna.  
4 Novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v současné době projednávaná Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR obsahuje novou právní úpravu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a 
usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti a novou právní úpravu kontroly 
výkonu samostatné působnosti obcí. Příslušným orgánem dozoru je podle novely Ministerstvo vnitra. Příslušným 
orgánem kontroly nad výkonem samostatné působnosti svěřené orgánům obcí je Ministerstvo vnitra. Magistráty 
územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené 
orgánům městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst.  
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2. Problém nerovného zacházení se všemi občany obce  
 

Povinnost obce uspokojovat potřeby bydlení svých občanů stanovená zákonem 
o obcích není často naplňována při respektování rovnosti všech obyvatel obce. Obyvatelé 
obce jsou si ve svých právech rovni, jejich práva zakotvená v zákoně o obcích musí být 
realizována za rovných podmínek, pokud sám zákon o obcích či jiný speciální právní předpis 
odlišné zacházení neumožňuje. Některé skupiny osob, zejména osoby sociálně slabé, se přesto 
ocitají v marginálním postavení a jejich možnosti k zajištění bydlení formou nájmu obecního 
bytu jsou značně ztížené, či dokonce vyloučené. V praxi se lze setkat s případy, kdy pravidla 
pro vyřizování žádosti obsahují podmínky diskriminační povahy. Realizace práv občana obce 
tzn. přijetí jeho žádosti o pronájem obecního bytu a její projednání příslušným orgánem obce 
nemůže být vázána na splnění dalších podmínek, s nimiž zákon o obcích nepočítá 
(rozhodování jiným než příslušným orgánem, výklad občanství obce, trvalého pobytu nad 
rámec interpretačních pravidel). Je třeba mít paměti, že zákon o obcích vymezuje občana obce 
jako osobu, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Pouze na tyto 
občany se vztahuje zákon o obcích. 
 
 Obecně lze konstatovat, že k nerovnému zacházení dochází v důsledku následujících 
skutečností:  
 

- vyloučením osoby z projednání žádosti o pronájem obecního bytu v důsledku 
nečinnosti orgánů obce. Takové jednání obvykle směřuje vůči konkrétní osobě, může 
se však jednat i o postup obce, který svými důsledky směřuje vůči předvídatelné 
skupině osob.  

 
Situace, kdy obec vůbec žádost občana neprojedná z důvodu stanovení diskriminační 

podmínky, je sama o sobě pro občana patová, neboť se jedná o výkon samosprávy a obec 
nelze k výkonu samosprávy nutit. Na faktické úkony (včetně nečinnosti obce) nelze dozorový 
mechanismus podle § 124a zákona o obcích uplatnit, neboť neexistuje rozhodnutí, usnesení 
nebo jiné opatření obce, jehož zákonnost by bylo možné následně přezkoumat. V úvahu 
přichází pouze uplatnění dozorových opatření v omezené míře, neboť ve všech případech 
porušení povinnosti obce je dáno oprávnění krajského úřadu podle § 123 odst. 2 písm. c) 
zákona o obcích, tj. jeho oprávnění požadovat po obci splnění úkolu stanoveného jí zákonem. 
Na druhou stranu však zásadně nebude připadat do úvahy zabezpečení náhradního výkonu 
této povinnosti Ministerstvem vnitra.5  
 

- vyloučením osoby z projednání žádosti o pronájem obecního bytu v důsledku 
stanovení pravidel, přijetím usnesení nebo směrnice upravující postup při přijímání a 
projednávání žádostí o byt. 

 
 Pravidla, usnesení, směrnice obsahují v některých případech diskriminující kritéria. 
Těmito kritérii mohou být jak ta, která sama o sobě znamenají nerovné zacházení, tak i 
taková, která nejsou jako taková nastavena na začátku, avšak ve svých důsledcích směřují 
vůči předem identifikovatelné skupině osob. Výše bylo uvedeno, že občané obce jsou si ve 
svých právech rovni, je třeba mít na paměti, že ale jejich životní podmínky nejsou rovné, 
proto je nutné právě v pravidlech obcí tyto nerovnosti zohlednit různým přístupem 
k žadatelům.  
                                                 
5 Blíže Stanovisko dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2005 „Jakým způsobem může 
krajský úřad a Ministerstvo vnitra realizovat dozor nad výkonem působnosti obce, která porušila práva občana 
obce podle § 16 zákona o obcích.“ 
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 Kritéria, jež se objevila v pravidlech některých obcí a měst, na základě jejichž 
uplatnění jsou z přístupu k obecnímu fondu vyloučeni občané s nižšími příjmy a na okraji 
společnosti:  
 
a) roční příjem btto (v případě manželů obou, totéž i u druha a družky);  
 
 Toto kritérium je základem pro vymezení sociálně potřebných osob, tzv. příjmové 
kritérium v dotačních titulech ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. 
Pokud je myšlena minimální příjmová hladina domácnosti, mělo by být kritérium 
formulováno jasněji.  

 
b) požadavek, že nájemce nesmí být nezaměstnaný;  
 
 Pouhý fakt, že žadatel není zaměstnaný, nesmí být důvodem pro zamítnutí jeho 
žádosti. I takový žadatel může být schopen plnit své povinnosti, zejména hradit nájemné atd.  
 
c) prokázání, že vůči obci nemá budoucí nájemce či člen jeho rodiny nebo osoba žijící  

v minulosti s ním ve společné domácnosti splatné závazky;  
 
 Vzhledem k tomu, že obce tvrdě vymáhají nejen dlužné nájemné, ale i poplatky 
z prodlení, které často značně převyšují výši samotného dluhu, tato podmínka může vést 
například k odmítnutí žadatelů, kteří sice již uhradili samotný dluh, ale dále splácejí obci 
penále.  
 
d) doložení bezúhonnosti žadatele a členů rodiny, kteří s ním vedou společnou domácnost, 

výpisy z rejstříků trestů; 
 
e) stanovení délky trvalého pobytu v obci jako podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů 

o byt; 
 
f) podmínka složení finančních částek v desítkách a stovkách tisíc korun českých; 
 
g) omezení počtu osob užívajících byt;  
 
h) nezapsání do evidence nebo vyřazení z evidence žadatelů o byt z důvodu prokazatelně 

fiktivního bydliště v obci (z důvodu, že trvalý pobyt má formální charakter); 
 
i) vyřazení z evidence bez vyrozumění žadatele;  
 
j) povinnost periodického opakování (potvrzování) žádosti;  
 
 Toto kritérium pravděpodobně vychází z požadavků praxe, kdy osoby, které si svoji 
bytovou situaci vyřešily samy, už obec neinformují. V této podobě je však velmi lehce 
zneužitelné jako záminka pro vyřazení žádosti.  
 
k) přijetí či vyřazení žádosti z evidence bez rozhodnutí příslušného orgánu obce. 
 
 Tato kritéria prokazatelně (a v některých případech i účelově) vylučují z obecního 
bydlení osoby, které na jinou formu bydlení „nedosáhnou“. Nemají totiž, na rozdíl od 
právních úprav některých sousedních zemí, preferenční povahu, vedoucí k „rovnosti šancí“. 
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Obvykle se tak děje s odkazem na dobré hospodaření obce. Je však třeba říci, že postupy 
vedoucí k sociálnímu vyloučení obyvatel obce ve svém konečném důsledku k hospodárnosti 
nevedou, naopak znamenají pro obec v budoucnu ještě větší sociální zátěž.  
 

Co se týká nastavení podmínek přístupu obyvatel obce k obecnímu bytovému fondu, 
nelze tuto část výkonu samostatné působnosti obce vyloučit z dozorové pravomoci nad 
výkonem samostatné působnosti obcí s odkazem na ustanovení § 124a odst. 5 zákona 
o obcích.6 Projednání žádosti o pronájem obecního bytu se děje na základě zákona obcích za 
respektování zásady legality tohoto procesu, a to jak stanovených hmotně-právních (stanovení 
věcných kritérií pro přijetí a projednání žádosti) i procedurálních podmínek projednání 
(projednání a rozhodování příslušným orgánem obce, vyřazení žádosti z evidence).  
 

Smyslem vyloučení soukromoprávních vztahů z výkonu samostatné působnosti obce, 
jež nepodléhají dozorové pravomoci realizované v přenesené působnosti podle ustanovení § 
123a násl. zákona o obcích, je nezasahovat do výkonu samostatné působností obcí tam, kde 
existuje soukromoprávní vztah a kde je soud v případě sporu oprávněn rozhodnout 
o povinnosti či právu vyplývajícího ze soukromoprávního vztahu (např. nájemního vztahu) a 
poskytnout mu ochranu. 
 

Rovněž nelze souhlasit s názorem, že dozorovat zákonnost podmínek přístupu 
obyvatel obce k obecnímu bytovému fondu není možné s odkazem na to, že se v případě 
bytového fondu jedná o majetek obce jako právnické osoby a jednalo by se tak o neústavní 
zásah do jejího vlastnického práva. Obec je veřejnoprávní korporací, pro kterou je typické, že 
plní řadu zákonem stanovených veřejnoprávních úkolů, čímž se zásadně liší od typických 
právnických osob soukromého práva. Ve vztahu k obecnímu bytovému fondu a bytové 
politice obce jsou důležité především ustanovení § 2 odst. 2, § 35 odst. 2, § 38 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jejich realizace neznamená, že by 
vlastnické právo veřejnoprávní korporace nemělo stejný zákonný obsah a nepožívalo stejné 
ochrany jako u jiných vlastníků tak, jak stanoví čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod. S ohledem na povahu veřejnoprávní korporace se spíše jedná o rozvinutí čl. 11 odst. 
3 Listiny základních práv a svobod.7  
 
 

II. 
 

Problematika tzv. holobytů a ghett  
 

Sociálně nejslabší vrstvy obyvatel se často v souvislosti s dluhy na nájemném, 
v některých případech však jen v souvislosti s výměnou bytu nebo změnou jiné náležitosti 
nájemní smlouvy, ocitají v postavení, kdy se tzv. „chráněný nájemní vztah“ změní z iniciativy 
pronajímatele (obce či jiné právnické nebo fyzické osoby) na ubytovací vztah. Stává se tak za 
různých, obvykle sociálně, životně i emočně vypjatých situací, kdy nejsou vždy zcela 
srozuměni s následky, které tato změna (učiněná obvykle na smluvním základě) s sebou nese. 
Hrozba vyklizení poté, co doba takto „smluvně sjednaného“ ubytovacího či nájemního vztahu 
vyprší, obvykle znamená „dobrovolné“ opuštění bytu a vyhledání pomoci u příbuzných, 

                                                 
6 § 124a odst. 5 zní: „Ustanovení odstavců 1, 2 a se nepoužijí v případech porušení právních předpisů 
občanského, obchodního a pracovního práva.“ 
7 čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod zní: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv 
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 
přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  
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sestěhovaní většího počtu osob do společné domácnosti nebo uchýlení se do kvalitativně 
horšího bydlení, což vede k podpoře existence stávajících a tvorbě nových ghett. Tento trend 
zesiluje především v posledních pěti letech.8 
 

Absence koncepčního a systémového řešení otázky sociálního bydlení určeného pro 
sociálně nejslabší vrstvy obyvatel má za následek, že jednotlivé obce řeší bydlení takto 
utvářených sociálně slabších skupin v obci podle svých aktuálních možností v nejrůznější 
kvalitě, často v prostorách, které jen těžko lze označit za plnohodnotné byty a které s největší 
pravděpodobností nevyhoví požadavkům stavebních předpisů, předpisů na ochranu veřejného 
zdraví, požární bezpečnost apod. Obce takové objekty provozují, případně (a to stále častěji) 
uzavírají smlouvy se soukromoprávními subjekty za účelem poskytnutí bydlení pro sociálně 
nejslabší vrstvy obyvatel v objektech mimo vlastní území obce. Často jde o snahu problémy 
s komunitou sociálně vyloučených obyvatel přesunout na jinou obec. Motivací je 
pochopitelně také úspora obecních finančních prostředků. Obvyklou praxí, kterou se obce 
snaží předejít jakýmkoliv závazkům vůči obyvatelům těchto objektů v budoucnu, je nabízet 
sociálně slabším v těchto typech prostor namísto nájemních smluv opětovně tzv. smlouvy 
o ubytování, které jsou omezeny na dobu určitou (častá je periodicita měsíce, tří měsíců, 
ubytovací vztah však ve skutečnosti trvá tři, pět i více let). To má závažné důsledky mimo 
jiné i z hlediska možného získání příspěvku na bydlení, který je podmíněn existencí 
nájemního vztahu. 
 

V řadě obcí tak můžeme nalézt územní část obce, kde žijí občané obce v podmínkách, 
které neodpovídají předpisům veřejného práva stavebního a hygienickým předpisům. Striktní 
uplatnění veřejného práva znamená v lepším případě nařízení nezbytných úprav (ustanovení § 
87 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů), v horším případě 
nařízení vyklizení stavby dle ustanovení § 96 stavebního zákona. Stavební úřady pak na 
postup obcí reagují používáním nejednotného názvosloví, kdy uvedené prostory jsou ve 
stavebních povoleních a kolaudačních rozhodnutích označovány jako „holobyty“, „byty IV. 
kategorie“, „ubytovny“ a podobně. To, že stavební úřady tímto způsobem legalizují 
problematické postupy obcí v samostatné působnosti, je chybné hned z několika důvodů. 
Především tak v konečném důsledku stát nechává žít nezanedbatelnou skupinu obyvatel 
v podmínkách, které nelze označit jako důstojné a které nejsou v souladu s hygienickými 
požadavky ani s mezinárodními závazky České republiky. Dále tímto způsobem stát fakticky 
podporuje vznik ghett a sociální segregaci, neboť uvedené bydlení nízké kvality je obvykle 

                                                 
8 „V romské populaci nebyla ztráta bydlení zatím řešena masově bezdomovectvím, ale spíše nalezením 
hostitelské rodiny. To je ovšem řešení, které vede k přelidnění bytu a které akceleruje sociální propad hostitelské 
rodiny a vede ji rovněž do konfliktu s pronájemcem bytu. Jsou signály, že z takového prostředí začínají již do 
azylové péče „utíkat“ zejména mladí Romové i matky s dětmi a dokonce i celé rodiny. Lze konstatovat, že 
dochází ke změně a i příslušníci romské menšiny v případě bytové nouze začínají vyhledávat azylovou péči. Stát 
bude muset v blízké budoucnosti zabezpečit, aby poskytování této péče bylo povinností obce, protože sám 
působnost k jejich zabezpečování po zrušení okresních úřadů nebude mít.“ ( In: Zpráva o výsledcích výzkumu 
k problematice holobytů ve vztahu k romské minoritě“ zpracovaná pro MMR ČR SOCIOKLUBEM – 
Sdružením pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, Praha, 30. listopadu 2001) 
„Na konci 80. let 20 století představovala chudoba v České republice jev, který se týkal pouze okrajových skupin 
obyvatelstva. Od počátku 90. let se však počet chudých v České republice rapidně zvýšil zejména díky rostoucí 
nezaměstnanosti. Zatímco stará chudoba souvisí s životním cyklem a za její typické reprezentanty jsou 
označováni například bezdomovci, rodiny s malými dětmi a jedním živitelem, chudoba nová vyplývá z postavení 
na trhu práce, respektive z nezaměstnanosti. Hlavní ohroženou skupinou jsou v tomto případě nezaměstnaní, 
zadlužené domácnosti a příslušníci etnických minorit.“ (In: Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho 
determinanty II., Bezdomovectví – veřejný problém a soukromé potíže, Miroslav Barták a kol., Institut zdravotní 
politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy, prosinec 2005, str. 44).  
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soustředěno v jednom nebo několika objektech v okrajové části obce. Nelze pominout ani 
ekologický rozměr, neboť tyto objekty jsou velmi často špatně tepelně izolovány, jsou 
vytápěny elektrickými přímotopy nebo jiným energeticky náročným způsobem a nepočítá se u 
nich ani v budoucnu s investicemi do snížení energetických nákladů. V těchto prostorách 
vznikají problémy s výskytem plísní, vznáší se námitky k nedostatečnému odvětrání 
místností, nevyhovujícímu sociálnímu zařízení (kvalita či počet) atd. Přitom slouží k trvalému 
bydlení.  
 

V těchto případech je třeba vyžadovat na stavebních úřadech důsledné dodržení 
stavebních předpisů, které, byť velmi útržkovitě a rozptýleně, určité požadavky na stavby 
„bytů“ stanovují. Především jde o požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu, která například stanovuje, že 
u každého bytu musí být alespoň jeden záchod a jedna koupelna, že obytné místnosti musí mít 
zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností 
regulace tepla, nejmenší podlahová plocha obytné místnosti je 8 m2; pokud tvoří byt jediná 
obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 a další požadavky. Nelze ovšem 
přehlížet, že finanční náročnost splnění těchto požadavků, které kladou na byty stavební 
předpisy, vede některé obce k tomu, že se snaží obejít zákon tím, že označí svou stavbu jako 
„ubytovací zařízení“.  
 

Stavební úřady, které jsou často součástí obecního úřadu obce, která je sama 
stavebníkem, se této snaze dostatečně důrazně nebrání. Přitom pojem „ubytovací zařízení“ je 
ve výše citované vyhlášce poměrně přesně definován a vyhrazen pouze pro určité druhy 
staveb, jako je např. hotel, motel penzion, turistická ubytovna a podobné stavby, kde je 
veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené.9 Tato poměrně obecně 
vymezená kategorie rozhodně nemá za cíl umožnit, aby se jejím prostřednictvím legalizovalo 
označování objektů, které fakticky slouží k dlouhodobému či trvalému bydlení, za „ubytovací 
zařízení“. Vyjasnit právní rámec užívaní výše specifikovaných prostor k trvalému bydlení je 
aktuální s ohledem na zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a 
o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 
31. 3. 2006, který nově upravuje poskytování bytových náhrad, když v řadě případů nově 
postačí při skončení nájemního vztahu zajištění přístřeší.  
 
 

III. 
Na základě shora uvedených skutečností Rada navrhuje:  
 
 
1. ministrovi vnitra, aby ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj a s místopředsedou vlády 
a ministrem práce a sociálních věcí do 31. prosince 2006   
 
a) zaměřil pozornost na výkon samostatné působnosti obcí v oblasti bytové politiky a připravil 
opatření směřující k posílení role obcí v této oblasti,  
 
b) zpracoval metodiku pro dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí v oblasti bytové 
politiky, 
 
c) vypracoval vzorová pravidla pro přijímání a projednávání žádosti o obecní byt,  

                                                 
9 Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv za rok 2005.  
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d) přijal opatření, aby obce při plnění svých úkolů předcházely sociálnímu vyloučení a 
zajistily rovný přístup k obecnímu bytovému fondu, 
 
e) ve smyslu podnětu připravil návrh novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů;       
 
 
2. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti, aby ve spolupráci s ministrem vnitra a 
ministrem pro místní rozvoj do 31. prosince 2006    
 
a) zavedl režim tzv. podporovaných bytů obdobný režimu bytů zvláštního určení novelou 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 
některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a 
upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;   
 
b) ve smyslu podnětu připravil novelu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona 
č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 
Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;   
 
 
3. ministrovi pro místní rozvoj, aby do 31. prosince 2006  
 
a) vyhodnotil úspěšnost dotačního titulu „vstupní byt“ v rámci podprogramu „Podpora 
výstavby podporovaných bytů“ programu „Podpora rozvoje bydlení“ a přijal opatření 
k zajištění využívání dotačních titulů způsobem předcházejícím sociální segregaci, například 
vhodnou formou spojení nebo kombinace dotačních titulů „chráněný byt“, „byt na půl cesty“ 
a „vstupní byt“,  
 
b) přijal opatření k rozšíření informovanosti obcí a měst o dotačních programech ministerstva 
pro místní rozvoj v oblasti bydlení se zaměřením na předcházení sociálního vyloučení,  
 
c) prováděcím předpisem k novému stavebnímu zákonu upravil režim „ubytovacího zařízení“ 
pro účely bydlení;  
 
 
4. ministrovi pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a 
sociálních věcí do 31. prosince 2006  
 
a) zpracoval koncepci politiky v oblasti sociálního bydlení s jasným rozdělením úkolů a 
kompetencí mezi státem, obcemi a kraji,  
 
b) vyhodnotil úspěšnost dotačního titulu „chráněný byt“ a „dům na půli cesty“ v rámci 
podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů“ programu „Podpora rozvoje bydlení 
a hledal další vhodné formy spojení těchto dotačních titulů; 
 
 
5. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věci, aby ve spolupráci s ministrem pro 
místní rozvoj  
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a) připravil opatření vedoucí k širší aplikaci existujícího metodického pokynu ministerstva 
práce a sociálních věcí obsahujícího doporučení obcím, jak postupovat při vzniku dluhu na 
nájemném, při vymáhání dluhů a o vhodných formách jejich úhrady,  
 
b) zabýval se problémem zákonné podmínky trvalého pobytu a nájemní smlouvy pro 
poskytování sociálních dávek v kontextu kritérií pro přidělení bytu obcí a navrhl možná 
řešení,   
 
c) zpracoval akční plán prevence bezdomovství včetně rozdělení úkolů a kompetencí mezi 
státem, obcemi a kraji.  


