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1. Sociální bydlení v Evropě 
 
Sociální bydlení patří k nejvíce užívaným pojmům, které jsou v oblasti bytové politiky 
používány. Současně je to však pojem, jehož obsah je velmi neurčitý či nejasný, což si 
málokdo uvědomuje. Pokud si toto uvědomíme, neznamená to, že tento pojem odmítáme 
nebo dokonce že odmítáme celý koncept sociálního bydlení. Záměrem je pouze přimět 
všechny, kdo tento pojem používají k hlubšímu zamyšlení nad jeho obsahem. To se týká 
zejména těch, kdo věří v mimořádný význam sociálního bydlení při řešení problémů 
v oblasti bydlení. 
 
Je fakt, že sociální bydlení, jakožto specifická část bytového fondu, má v nabídce bydlení 
v jednotlivých evropských zemích velmi různý obsah a také jeho vnímání je 
rozdílné. Velmi obecně lze říci, že chápání sociálního bydlení se v evropských zemích 
pohybuje v následujících mezích: 

• buď je chápáno velmi úzce, jako spíše okrajové nájemní bydlení pro domácnosti 
s jasně vymezenými příjmy 
• nebo široce, jako bydlení, jehož poskytování není zaměřeno na dosahování zisku 
a které je podporováno z veřejných prostředků; sem pak může patřit např. i 
družstevní bydlení. 

 
I přes velkou různorodost, která v oblasti sociálního bydlení v různých zemích Evropy panuje, 
je možné vyjmenovat některé základní charakteristiky, které jsou pro sociální nájemní 
bydlení typické, a které do určité míry umožňují říci, zda se v konkrétním případě jedná či 
nejedná o sociální bydlení. Jde zejména o následující charakteristiky1: 

• výstavba je často (ne nutně) podporována z veřejných prostředků; 
• poskytovatelem bývá často(ne nutně) veřejný sektor nebo specifické 
neziskové organizace; 
• nájemné je nižší než tržní – reaguje na náklady spojené s držbou a provozem 
dané bytové nemovitosti, nikoliv na situaci na místním trhu s byty; 
• byty jsou určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou těmito 
domácnostmi také užívány, avšak ne vždy ze sta procent. 

 
Výše uvedené charakteristiky sociálního bydlení však mají pouze omezenou časovou 
platnost. Přesto je většina z nás vnímá jako obecné a nadčasové. Velmi zhruba tak lze říci, 
že výklad pojmu sociální bydlení má rozměr nejen geografický a politickoekonomický, ale 
také časový. To je důležité zejména z pohledu České republiky (ale i dalších tranzitivních 
zemí), kde jsou často doporučovány zahraniční zkušenosti. Pro pochopení současné situace 
je třeba si uvědomit, že vývoj sociálního bydlení v tom kterém státě určují širší okolnosti, 
kterými jsou především bytová politika státu, tedy míra a způsob, kterým stát usměrňuje 
trh s byty. Sociální bydlení se tak v západoevropských zemích měnilo v průběhu historie:  

• např. počátkem 20. století je bydlení zajišťováno na tržních principech a 
intervence státu jsou minimální,  

                                                 
1 Uvedené charakteristiky vycházejí z: Hugo Priemus: Growth and Stagnation in Socil Housing; Chat is „Social“. Housing Studies, 
1997, Vo. 12; Issue 4. 
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• v období po 2. světové válce 50. a 60. léta je naopak silná intervence státu do 
trhu s byty,  
• od 70. let do současnosti dochází opět ke snížení státní intervence a návratu 
k tržním mechanismům.  

 
Za posledních 15 – 20 let se však sociální bydlení v zemích EU výrazně proměnilo a změnil se 
i kontext. Zjednodušeně se dá říci, že dochází ke střetu dvou do značné míry protikladných 
zájmů: Na jedné straně jsou zcela legitimní ekonomické zájmy (spojené s restrukturalizací 
tzv. sociálního státu), které zdůrazňují roli trhu a účelnost a účinnost vynaložených veřejných 
prostředků. Na straně druhé stojí tzv. sociální zájmy, které jsou mj. vtělené v základních 
dokumentech EU a které zdůrazňují především důležitost sociální soudržnosti jako podmínky 
stability a dalšího rozvoje evropských zemí. Dosavadní vývoj ukazuje, že nalezení a hlavně 
udržení rovnováhy mezi těmito principy je velmi obtížné. 
 
 
2. Sociální bydlení v ČR 
 

2.1.  Situace v oblasti státní podpory bydlení se sociálním určením 
 

2.1.1. Do konce roku 2006 Od roku 2003 až do konce roku 2006 byla státní 
podpora zaměřená výhradně na sociální bydlení realizována formou dotací na 
výstavbu nových bytů se sociálním určením – tj. zaměřených na výhradně 
sociálně definovanou cílovou skupinu. V tomto období se jednalo o dva dotační 
programy, jeden s cílovou skupinou osob s nízkými příjmy a druhý zaměřený na 
osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb 
vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. 
Dotace byly poskytovány jak z kapitoly MMR tak se Státního fondu rozvoje 
bydlení. 

2.1.2. Situace v roce 2007 - Začátkem roku doporučil Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže Ministerstvu pro místní rozvoj, aby omezilo státní podporu 
v obou výše uvedených dotačních programech limitem „de minimis“. Důvodem 
bylo riziko spočívající ve skutečnosti, že se patrně jednalo o protiprávní veřejnou 
podporu. Jak MMR tak SFRB proto mohou v současné době poskytovat státní 
dotaci na výstavbu nájemních bytů se sociálním určením pouze do výše 
200 000 EUR v období tří let (pokud obec neobdržela v uplynulých třech 
letech od jiného poskytovatele jinou podporu „de minimis“). Jiná možnost 
v pokračování programů není, protože ani jeden nebyl notifikován a jiná bloková 
výjimka než „de minimis“ není využitelná. Tento postup určuje komunitární 
právo, o kterém budu podrobněji mluvit později. 

2.1.3. Na výstavbu nových obecních nájemních bytů se sociálním určením byly 
ze státního rozpočtu a z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení poskytnuty 
v letech 2003 – 2007 státní dotace v úhrnné výši 13 mld. Kč na cca 23 tis. bytů. 
 

2.2.  Závazky vlády v oblasti podpory bydlení znevýhodněných osob 
 

2.2.1. Programové prohlášení vlády  
“Vláda zpřesní definici a vymezí podporu v oblasti sociálního bydlení a prosadí 
rozšíření finanční podpory obcí v oblasti sociálního bydlení s důrazem na odpovědnost 
obcí.“ “V oblasti sociálního bydlení vláda připraví koncepční řešení podpory tohoto 
netržního segmentu zacíleného na osoby sociálně potřebné nebo ohrožené sociálním 
vyloučením, se zohledněním role obcí v pomoci této cílové skupině.“ 
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“Jednotlivé formy státní podpory v oblasti bydlení budou postupně upraveny tak, aby 
byly adresné, transparentní, sociálně spravedlivé a efektivní.“ 
2.2.2. Mezinárodní závazky Česká republika je vázána plněním mezinárodních 

dohod i v oblasti bydlení. V mezinárodních smlouvách je obsaženo mj. i „právo 
na bydlení“, to je však nenárokové a není ze strany jednotlivce vymahatelné. 
V tomto smyslu má každý právo na slušné odpovídající bydlení. V tomto smyslu 
je úkolem vlády vytvářet podmínky pro to, aby si každý mohl takové bydlení 
zajistit na trhu s byty. Vláda proto usiluje o posílení sociálně nebo příjmově 
znevýhodněných na trhu s byty. 

2.2.3. Požadavky Ústavního soudu  Ústavní soud ve svých judikátech týkajících 
se regulace nájemného a regulace nájmu bytu uvedl, že eventuální zátěž 
domácností příliš vysokými celkovými výdaji na nájemné je nutné řešit nikoliv 
regulací ceny, ale sociálními nástroji nebo cenově dostupným sociálním bydlením 
určeným pro domácnosti, které nejsou schopny řešit své bydlení na trhu. 

 
2.3.  Komunitární právo Veřejná podpora je komunitárním právem zakázána článkem 

87 a 88 Smlouvy Evropského společenství. Z tohoto zákazu existují některé výjimky: 
 

2.3.1. tzv. blokové (skupinové) výjimky – je jich několik a jsou zaměřeny 
většinou do zcela úzce vymezených oblastí. Např. na podporu vytváření nových 
pracovních míst, na zpracování zemědělských produktů, na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací a další. Mezi nimi je také již výše zmíněná bloková výjimka „de 
minimis“, která pouze obecně omezuje výši podpory pro jednoho příjemce po 
časově omezenou dobu. Ta je používána v současnosti u všech národních 
programů podpory bydlení pro sociální potřeby.  

2.3.2. tzv. notifikace, kdy může slučitelnost konkrétní veřejné podpory vyslovit 
Evropská komise pro jednotlivou podporu tzv. ji notifikovat. V tomto procesu 
Evropská komise určí, za jakých podmínek a podle jakých předpisů nebo 
pravidel lze podporu či program povolit. Celý proces notifikace je přesně 
upraven evropskými předpisy. 

2.3.3. Vedle toho vydala Evropská komise Rozhodnutí č. 2005/842/ES ze dne 
8. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES . V něm 
stanovuje, že slučitelná veřejná podpora může být poskytnutá pouze za účelem 
zajištění služeb, které jsou službami obecného hospodářského zájmu. 
V tomto rozhodnutí je jako jedna ze služeb obecného hospodářského zájmu 
jmenováno i „sociální bydlení poskytované znevýhodněným občanům nebo 
příslušníkům sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou schopni z důvodů 
omezené solventnosti získat bydlení za tržních podmínek“. Dotace může být 
poskytována formou vyrovnávací platby za závazek poskytování veřejné 
služby obecného hospodářského zájmu. Toto Rozhodnutí zatím není 
aplikováno ani u nás, ani v jiné evropské zemi, takže se v tomto případě ani 
nelze poučit ze zahraničních zkušeností. Pro budoucí právní úpravu podpory 
sociálního bydlení se však s využitím této výjimky ze zákazu poskytování veřejné 
podpory počítá. 

 
V souvislosti s výše uvedeným přehledem možností poskytování veřejné podpory slučitelné s 
komunitárním právem je třeba poznamenat, že v současné době nelze pro oblast sociálního 
bydlení jednoduše hledat inspiraci v jiných evropských zemích.  
 
Veřejnou podporou podle komunitárního práva je každá podpora poskytovaná 
z prostředků veřejného subjektu, tj. státu, krajů, obcí, jimi řízených nebo vlastněných či 
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ovládaných institucí a to ve všech formách (daňové úlevy, státní záruky, dotace, 
zvýhodněné úvěry, podklad placení daně, či úvěru, atd.). 
Z rozhodnutí EK č. N 343/2005 z 26. dubna 2006 vyplývá, že pronájem nemovitostí je 
ekonomickou činností, Jakákoliv podpora pronajímatelům je tedy veřejnou podporou. 
Ve světle výše uvedeného se dostávají do rozporu s komunitárním právem některé země EU, 
které dlouhodobě podporují činnost různých neziskových bytových společností. Za příklad lze 
jmenovat Holandsko, Švédsko či Francii, se kterými Evropská komise již řadu let jedná 
o poskytování protiprávní tj. neslučitelní veřejné podpory v této oblasti. 

 
 

3. Současná situace v České republice 
 
Český právní řád zatím neobsahuje pojem „sociální bydlení“, s výjimkou daňových předpisů 
(pro účely nižšího zdanění sazbou daně z přidané hodnoty). Neexistuje tedy definice 
sociálního bydlení. V návaznosti na programové prohlášení vlády byly formulovány 
programové cíle vlády. Pod číslem 07.29 je úkol „zpřesnit definici a vymezení podpory 
v oblasti sociálního bydlení a rozšíření finanční podpory obcí v oblasti sociálního bydlení“. 
 
Gestorem tohoto úkolu je Ministerstvo pro místní rozvoj, spolupracujícími resorty jsou 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, ministryně pro 
lidská práva, veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
Práce na řešení tohoto úkolu byly zahájeny v září 2007, pracovní skupina se pravidelně 
schází, kromě toho probíhají i dvoustranná setkání nad užšími tématy (např. vymezení cílové 
skupiny pro účely konceptu sociálního bydlení je v kompetenci MPSV).  
 
Dosavadní výsledky lze shrnout do několika již společně dohodnutých základních principů, 
jimiž se budoucí právní úprava sociálního bydlení má řídit: 

• Státní podpora do oblasti sociálního bydlení musí zohledňovat nejen právní a 
ekonomické prostředí České republiky, ale i komunitární právo, zvláště v oblasti 
ochrany jednotného trhu a hospodářské soutěže, což nutně povede k výraznému 
zúžení a zacílení podpory. 

• Cílem právní úpravy bude zajistit sociální bydlení pro ty osoby, které jsou kromě 
nízkých příjmů znevýhodněny v přístupu k bydlení i jinak než pouze finančně; tj. mají 
zvláštní potřeby, které vyplývají z jejich nepříznivé osobní situace, přičemž tyto osoby 
si na trhu s byty nedokáží samy zajistit adekvátní bydlení. 

• Sociální bydlení bude tvořit netržní segment nájemního bydlení (tak, jako je tomu 
dosud u státem dotovaných obecních nájemních bytů). Jeho výstavba, popřípadě i 
provoz, budou v určité míře podporovány z veřejných prostředků. Zde se počítá i 
s využitím nové formy podpory vyrovnávací platbou za poskytování sociálního bydlení 
jako služby obecného hospodářského zájmu. 

• Základním principem budoucí úpravy bude respektování přiměřenosti bydlení 
vzhledem k finančním možnostem a potřebám konkrétní domácnosti. Zároveň nesmí 
být potlačena motivační funkce pracovních příjmů a příjmů z důchodového systému. 

 
 


