
 

USNESENÍ 
 

Rady vlády ČR pro lidská práva 
ze dne 19. června 2006 

 
k  problematice bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením  

 
 

 
 
Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen „Rada“) 
 
 

 
I. s c h v a l u j e  podnět Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva k 

problematice bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením; 
 
II.  d o p o r u č u j e vládě, aby předkládaný návrh usnesení schválila jako usnesení své; 
 
III.  u k l á d á předsedovi Rady, aby v souladu s článkem 2 odstavce 4 statutu Rady podnět 

prostřednictvím místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti předložil vládě České 
republiky.   

 
 

 
N á v r h 

 
U S N E S E N Í 

vlády České republiky 
ze dne      2006 č. 

 
k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva k problematice bydlení osob 

ohrožených sociálním vyloučením 
 

  
V l á d a  
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva 
k problematice bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením; 
 
II.  u k l á d á :    
 

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,  
 
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  



 

 
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.  
 
 
   
Provedou: 
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí  
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti 
ministr vnitra 
ministr pro místní rozvoj 
 
  

 


