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1. Úvod 

Dostupnost lidského bydlení, které představuje jednu ze základních životních potřeb, se 

zásadně liší v jednotlivých etapách vývoje každé moderní společnosti, přičemž značné rozdíly 

panují nejen mezi jednotlivými kontinenty, ale i mezi určitými regiony v jejich rámci, mezi 

jednotlivými státy i mezi jednotlivými regiony na území jednoho státu. Můžeme také pozorovat 

protichůdné dlouhodobé trendy typické pro určité země týkající se toho, jaká část nemovitostí 

je využívána k bydlení jejím vlastníkem a jak velká část disponibilních bytů a domů je za 

účelem bydlení pronajata.  

V Evropské unii lze poukázat na příklad Německa a Rakouska, kde se podíl nájemních 

nemovitostí pohybuje mezi 45 a 50 %, oproti Rumunsku, které dosahuje nejvyššího podílu 

nemovitostí využívaných vlastníkem k bydlení v rámci celé Evropské unie. Vysoký podíl 

nemovitostí obývaných vlastníkem vykazuje také Chorvatsko a Litva. Podíl nemovitostí 

obývaných vlastníkem zde dosahuje či přesahuje 90 %. Vysoký podíl nájemního bydlení lze 

zaznamenat i ve Švýcarsku, kde podíl nájemních nemovitostí dosahuje 57,5 %.  

Vedle toho je situace na trhu s bydlením výrazně ovlivňována dalšími jevy, které se projevují 

teprve v posledních letech. Těmi jsou zejména široce diskutované platformy pro krátkodobý 

nájem nemovitosti, míra urbanizace v daném státě, úroková míra a také intervence orgánů 

dohledu nad finančním trhem. Některá evropská velkoměsta se v menší nebo větší míře potýkají 

s problémem gentrifkace, který spočívá v rozsáhlých nákupech nemovitostí v méně 

prosperujících částech měst bohatšími vrstvami obyvatelstva. Tento jev posléze vede 

k výraznému navýšení cen a způsobuje tak nedostupnost bydlení v dané lokalitě pro její 

původní obyvatele. Jako typický příklad města čelícího gentrifikaci lze uvést Londýn.  

Mezi další aktuální problémy úzce související s otázkami bydlení můžeme zařadit energetickou 

chudobu, která se dle odhadů týká přibližně 54 milionů obyvatel Evropy1. 

V globálním pohledu můžou (byť spíše marginálnější) roli hrát i technické požadavky 

vztahující se na novostavby vyplývající z národní legislativy a mohou se lišit napříč 

jednotlivými zeměmi. Ty se mohou odrážet ve výsledné ceně nemovitosti, která má naplňovat 

potřebu bydlení. Mezi členskými státy Evropské unie patrně nebudou tyto rozdíly natolik 

markantní, např. vzhledem k harmonizaci podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh 

prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 

                                                           
1 Srov. Zprávu Evropské komise dostupnou online z: https://ec.europa.eu/energy/news/energy-poverty-may-

affect-nearly-11-eu-population_en?redir=1 [cit. 10. 5. 2021].  

https://ec.europa.eu/energy/news/energy-poverty-may-affect-nearly-11-eu-population_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/news/energy-poverty-may-affect-nearly-11-eu-population_en?redir=1
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2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.  

Pandemie covid-19, která výrazně zasáhla ekonomiku mnoha států a projevila se v míře 

nezaměstnanosti, taktéž nepochybně představuje jeden z nepříznivých jevů, který v určitém 

měřítku může navýšit ohrožení jisté části populace bezdomovectvím. Zasažené státy či jejich 

územní celky spustily programy nejrůznějšího zaměření a nejrůznějších forem, které měly 

dopad pandemie na občany mírnit. Doposud se však, alespoň v České republice, nenaplnily 

některé z prognóz, které předvídaly pokles cen nemovitostí ve velkoměstech jako jeden 

z důsledků pandemie plynoucí mj. z výrazného omezení cestovního ruchu.  

Tyto faktory veskrze ekonomického charakteru posléze vedou ke změnám chování subjektů 

trhu, které sice v globálním pojetí mohou do určité míry přispívat k řešení nepříznivé situace 

na trhu s bydlením (značné rozšíření spolubydlení, nabídka bytů s výrazně menší podlahovou 

plochou), nejsou však způsobilé zajistit dostupnost bydlení pro celou společnost a už vůbec 

nemohou fungovat jako udržitelné řešení pro část společnosti ohroženou sociálním vyloučením. 

Proto jsou zcela nezbytné různé formy intervence ze strany státu či dalších veřejnoprávních 

subjektů, pokud nemá docházet k masivnímu ohrožení obyvatelstva jednotlivých států 

bezdomovectvím. Na problematiku bezdomovectví tudíž musí reagovat také legislativa. 

Bezdomovectví je tradičně vnímáno jako problematika spadající do oblasti práva sociálního 

zabezpečení. V posledních letech se mu věnuje i nově se formující sociální právo, které 

představuje určitou projekci obsahu sociálního státu (jeho cílem a předmětem je tedy provedení 

a naplňování základních sociálních práv).  

Úprava (zejména) veřejnoprávních intervencí obsažená v jednotlivých právních řádech, ať už 

jde o její celkovou koncepci, její dílčí instituty nebo jejich praktickou aplikaci, tedy zejména 

poskytování určitých dávek za účelem obstarání odpovídajícího bydlení či poskytování 

zvýhodněného bydlení, ale i některé další formy pomoci, je často značnou měrou odlišná 

dokonce i v rámci zemí, ve kterých panuje příbuzná právní kultura. Také tato skutečnost je 

jedním z důvodů, proč je samotná komparace právní úpravy v rámci této práce prováděna 

primárně ve vztahu k italskému a rakouskému právnímu řádu.  

Cílem práce je zejména poskytnutí přehledu celkové koncepce podpory v kontextu bydlení 

v komparovaných zemích a zároveň hlubší analýzy vybraných aspektů zkoumané 

problematiky, což umožní další rozvoj úvah o předmětných právních institutech sloužících 

k podpoře bydlení, a to na základě poznatků ze zahraničních právních řádů. Protože se jedná o 
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práci vztahující se primárně k otázkám práva sociálního zabezpečení a otázkám s ním 

souvisejícím, nepojednává tato práce o daňových a podobných podpůrčích instrumentech.  
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2. Metodologie 

Najít univerzálně uznávaná a plošně použitelná metodická vodítka pro odborné publikace či 

kvalifikační práce v oblasti práva není jednoduchým úkolem a patrně to není ani žádoucí. Žádný 

z obvykle popisovaných přístupů totiž nemůže být zcela přiléhavý pro práce ze všech právních 

odvětví a všech zaměření, zároveň není dost dobře možné omezovat se na izolované použití 

jednoho jediného z nich. Velká část metodologie právního výzkumu je zároveň zpracovávána 

v zemích Common Law. Jejich plná využitelnost v oblasti kontinentálního práva pak může být 

předmětem diskuze. Přesto je nezbytné vytyčit základní rysy, které bude práce vykazovat, a 

předem se věnovat metodám, které mají být v jejím rámci uplatněny.  

Vedle toho se nelze obejít bez formulace výzkumné otázky. V rámci této práce se pokusím dojít 

ke konkrétním konstatováním týkajícím se efektivity či adekvátní adaptace komparovaných 

právních systémů ve vztahu k podmínkám dané země. Jinými slovy, nakolik se danému státu 

podařilo využít jeho konkrétní potenciál k vytvoření co možná nejlépe funkčního systému 

zabezpečení bydlení.  

Komparace jako taková patří obecně vzato mezi metody rozlišované v soudobé doktríně.   

Dalšími rozváděnými přístupy jsou kvantitativní a kvalitativní výzkum, interdisciplinární 

metoda aj. V české doktríně je rozlišován zejména přístup normativní, analytický, empirický a 

popisný. Posledně jmenovaný má však spočívat pouze v utřídění poznatků bez jejich kritického 

vyhodnocení, a není tak považován za metodu právního výzkumu v pravém slova smyslu.2 

V angloamerické doktríně se lze setkat také s rozpracováním konkrétních dílčích přístupů ke 

komparativnímu právnímu výzkumu. Vzhledem ke komparativnímu zaměření této práce je 

vhodné poskytnout krátký rozbor těchto jednotlivých přístupů. Protože jeden z nich je velmi 

přiléhavý záměru této rigorózní práce, bude se její tvorba ubírat zejména na jeho základech. 

Konkrétně se jedná o přístup k právu v jeho celistvém kontextu (law-in-context). Dalšími 

metodami, které lze uplatnit v komparativně založených pracích, jsou funkční, strukturální, 

analytická a historická metoda. Vedle nich je rozlišována také metoda založená na společném 

základu komparovaných právních řádů (common-core), která je orientována zejména na otázky 

možné harmonizace práva.3 

                                                           
2 BOBEK, M.: Výzkum v právu: reklama na Nike anebo kvantová fyzika? Jurisprudence, 2016, č. 6, str. 3–10.  

3 VAN HOECKE, M.: Methodology of Comparative Legal Research [online]. Dostupné  

z https://www.researchgate.net/publication/291373684_Methodology_of_Comparative_Legal_Research [cit. 

12. 11. 2020]. 

https://www.researchgate.net/publication/291373684_Methodology_of_Comparative_Legal_Research
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Přístup k právu v jeho kontextu skýtá poměrně široké možnosti koncepce konkrétní práce. Jak 

napovídá jeho název, předvídá zpracování poznatků z dalších mimoprávních oborů, jako je 

zejména ekonomie, sociologie a psychologie. Pokud bychom měli tento přístup přiblížit 

některému z výše uvedených přístupů rozlišovaných českou doktrínou, připadal by v úvahu 

přístup empirický a popř. v omezenější míře přístup analytický. Empirický přístup je dle mého 

názoru blízký přístupu law-in-context zejména z toho důvodu, že pro právní analýzu 

zohledňující širší kontext je velice žádoucí využití empirických dat. Samozřejmě není možné 

tuto metodu použít zcela samostatně bez zapojení alespoň některých prvků ostatních metod, 

které jsou rozlišovány. Nad rámec lze podotknout, že zapojení vybraných statistických dat se 

jeví jako vhodné i s ohledem na to, že judikatura z různých důvodů vždy nemusí přesně odrážet 

společenskou realitu. Zároveň může mít ve vztahu k určité materii poměrně omezený rozsah, 

což bude s velkou pravděpodobností také případ sociálních intervencí zaměřených na oblast 

bydlení.  

S ohledem na výše uvedené není cílem této práce pouhý popis vybraných právních řádů, ale též 

jejich porovnání, kritické vyhodnocení a případná formulace doporučení, tedy jít nad rámec 

popisné metody, kterou uvádí Bobek. Při tvorbě doporučení je však třeba vzít v potaz jejich 

praktickou proveditelnost, na což poukazuje Van Hoecke i Bobek. Prosté převzetí zahraniční 

úpravy do vnitrostátního právního řádu nemusí ve svém důsledku vést k funkčnímu řešení. 

Vzhledem k uvedenému a v návaznosti na zvolenou metodu zabývající se právem v jeho 

celistvém kontextu budou analyzovány také statistické údaje, pokud jsou ve vztahu k 

danému rozebíranému institutu nebo oblasti sociálního zabezpečení dostupné, neboť slouží 

jednak jako ukazatel funkčnosti zvolené úpravy určité problematiky vyskytující se v dané 

společnosti v souvislosti s bytovými potřebami, zároveň také indikují stávající společenské 

problémy, na které musí právní úprava reagovat, a úroveň, jakou mohou orgány státu či jiní 

aktéři intervenovat. Jednat se bude především o údaje poskytované subjekty provádějícími 

sociální zabezpečení a o údaje ekonomického a demografického charakteru. Jak celková 

koncepce právní úpravy, tak její praktická aplikace je uvedenými mimoprávními faktory velmi 

silně ovlivňována. Tyto vlivy se typicky projevují ještě výrazněji v oblasti veřejného práva ve 

srovnání s právem soukromým.4 Na vliv mimoprávních faktorů poukazuje Van Hoecke, podle 

kterého může docházet k tomu, že obdobná právní úprava a doktrína vede k odlišným 

praktickým řešením a naopak. Okruh zohledněných statistických údajů a hloubka jejich 

                                                           
4 WILSON, G. in MCCONVILLE M., HONG CHUI, W.: Research Methods for Law. 2. vydání. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2017, s. 169.  
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zpracování však musejí být stanoveny za současného zohlednění jejich dostupnosti. Pro oblast 

práva sociálního zabezpečení jako takovou navíc platí, že se jedná o velice dynamické právní 

odvětví, jehož předpisy jsou každoročně novelizovány. Např. zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“), jeden z právních předpisů 

představujících jádro českého sociálního zabezpečení, byl během 25 let účinnosti novelizován 

více než stokrát. Orientace v těchto případech je tak náročnější než ve statičtějších právních 

odvětvích, v zahraničních právních řádech se navíc leckdy projevuje jistá roztříštěnost pramenů 

práva. Ambicí této práce tedy není komplexní a hloubková analýza ekonomické situace všech 

dotčených států a jejich regionů či dalších aktérů sociálního zabezpečení, jejím hlavním 

předmětem stále zůstává právní úprava a její aplikace, tato práce tedy jako celek stojí zejména 

na přístupu k právu v jeho kontextu, v omezené míře se v ní ale samozřejmě projevují také další 

uvedené přístupy.  

V otázkách struktury práce považuji obecně za vhodnější koncipovat práce komparativního 

charakteru tak, že jednotlivé kapitoly či podkapitoly jsou věnovány konkrétním institutům nebo 

okruhům právní problematiky, které jsou v rámci jediné kapitoly analyzovány v rámci všech 

komparovaných právních řádů. Vzhledem k tomu, že v případě této práce nejsou jednotlivé 

instituty určené k řešení konkrétních otázek navzájem příliš dobře přirovnatelné a zároveň 

nemají stejný význam pro daný právní řád, uchýlil jsem se k tomu, že hlavní kapitoly práce (s 

výjimkou kapitoly věnované ústavním východiskům) věnuji jednotlivým jurisdikcím jako 

celku.  

Zbývá se vyjádřit k otázce odůvodnění volby komparovaných právních systémů, kterými je 

Rakousko a Itálie. Jedním z aspektů, kterým se právní úprava v těchto dvou zemích oproti české 

úpravě výrazně odlišuje, je otázka celkové koncepce a organizace podpory bydlení a prevence 

bezdomovectví. V České republice jsou základní formou podpory bydlení dávky, které jsou 

upraveny takřka jednotně pro celé území státu bez zmocnění krajů či obcí k úpravě zásadních 

otázek jakými je např. výše dávek, okruhu předpokladů vyžadovaných po žadateli či základní 

rysy řízení o přiznání některé z těchto dávek.  

Rakouská úprava oproti tomu stojí na centrálně stanovených základech, který však může být a 

také je v jednotlivých spolkových zemích proveden rozdílně. To ostatně odpovídá 

federativnímu uspořádání Rakouska. Ačkoliv Itálie stejně jako Česká republika představuje 

unitární stát, volnost při koncipování instrumentů pro zajištění dostupnosti bydlení je zde 

v jednotlivých regionech poměrně velká.  
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Dalším z aspektů, kterému je nutné se věnovat, je ekonomická situace jednotlivých zemí. 

Nabízí se základní předpoklad, že bohatší země mají možnost koncipovat právní úpravu 

sociálního zabezpečení štědřeji. Rakouská ekonomika je v globálním pojetí oproti té české 

nepochybně silnější, v případě Itálie je učinění konkrétních závěrů v porovnání s Českou 

republikou poněkud složitější. Jako jeden ze základních ukazatelů zde může posloužit hrubý 

domácí produkt přepočtený na obyvatele v paritě kupní síly. Eurostat poskytuje srovnání 

jednotlivých zemí vůči úrovni EU jako celku. Česká republika zde poměrně nedávno dosáhla 

93 % úrovně EU. Itálie dosáhla velmi podobného, pouze o něco lepšího výsledku: 96 %. 

Rakousko je pak jednoznačně v lepší situaci, a to se 126 % unijní úrovně.5 Nad rámec je vhodné 

uvést, že tento často požívaný ekonomický indikátor nepoměřuje pouze kupní sílu domácností. 

Zohledňuje celkovou úroveň dané ekonomiky, pokud jde o kupní sílu, a zahrnuje tedy také 

možnosti veřejných institucí a soukromoprávních korporací. Z tohoto důvodu se podle mého 

názoru nabízí jako jeden z vhodných indikátorů pro účely získání hrubé představy o 

možnostech jednotlivých zemí, pokud jde o robustnost jejich sociálního systému. Konkrétně 

ohledně Itálie a České republiky je tak možné vyjít z předpokladu, že se jedná o dva státy 

s relativně podobnou ekonomickou situací, čemuž tak nebylo vždy.  

Rakousko i Itálie pak mají oproti České republice poněkud odlišný demografický vývoj; 

přetrvává zde přírůstek obyvatelstva (který může být v určité míře tvořen migrací). V České 

republice tomu tak v každém jednotlivém roce není a případný přírůstek obyvatel není tak 

výrazný. I to je jeden z faktorů, který může mít dopad na situaci na trhu bydlení a korekce jejího 

dopadu prováděné státním aparátem. Vzhledem k odlišné migrační politice jednotlivých zemí 

je tak vhodné krátce se věnovat také vymezení konkrétních podmínek spočívajících ve státním 

občanství či trvalém pobytu pro přiznání nároku na pomoc státu.   

Dalším důvodem, proč bylo do studie zahrnuto právě Rakousko, je skutečnost, že jeden ze 

subsystémů sociálního zabezpečení sloužících mj. k podpoře bydlení byl nedávno významně 

novelizován. Proces novelizace na všech úrovních ostatně doposud nedoběhl a zaváděné změny 

stále vyvolávají četné diskuse napříč společností. Zahrnutí recentní úpravy do rozsahu této 

analýzy považuji za vhodné také s ohledem na vysokou míru dynamičnosti úpravy sociálního 

zabezpečení.  

 

                                                           
5 Statistika je dostupná online pod odkazem 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en [cit. 14. 3. 2021].  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en
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3. Obecná východiska právní úpravy, mezinárodní, unijní a 

vnitrostátní ústavní předpisy 

Závazek státu k zajišťování dostupnosti bydlení pro jeho populaci nalezneme v mnoha 

dokumentech mezinárodního práva. Úroveň konkretizace (stejně jako úroveň vymahatelnosti) 

těchto závazků však není napříč jednotlivými dokumenty totožná, a proto je vhodné blíže 

analyzovat jednotlivá ustanovení, která je zakotvují.  

Poměrně konkrétní formulace závazku signatářských států k péči o dostupnost bydlení 

nalezneme v revidovaném znění Evropské sociální charty, která představuje ústřední dokument 

v oblasti sociálních práv vydaný Radou Evropy. Ustanovení čl. 31 zakotvuje v první řadě 

závazek smluvních stran přijímat opatření mířící na podporu dostupnosti bydlení přiměřené 

úrovně. Další závazek je formulován poněkud ambiciózně, když ukládá státům předcházet a 

omezovat bezdomovectví s cílem jeho postupného odstranění. Poslední povinností státu 

založenou tímto článkem je stanovení ceny bydlení tak, aby bylo přístupné těm, kteří nemají 

dostatek prostředků. Nutné je však podotknout, že uvedený článek nezavazuje všechny 

signatářské státy Evropské sociální charty, a to s ohledem na systém volby článků, ke kterým 

se jednotlivé státy zavazují. Jedním ze států, které předmětný článek nepřijaly, je Česká 

republika. Neučinilo tak ani Rakousko.  

Listina základních práv Evropské unie oproti tomu obsahuje výrazně obecněji formulované 

ustanovení. Ustanovení čl. 34 odst. 3 proklamuje uznání práva na sociální pomoc a pomoc 

v oblasti bydlení s cílem zajistit důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné 

prostředky, a to v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními 

předpisy. Toto ustanovení tak na členské státy Evropské unie neklade příliš konkrétní nároky, 

které by měly odpovídajícím způsobem plnit.  

Uvedeným ustanovením Listiny základních práv Evropské unie ale unijní intervence 

v předmětné oblasti nekončí. Na řešení problémů spojených s bydlením cílí také recentní 

iniciativa Evropské komise, kterou je Evropský pilíř sociálních práv. Jedná se o iniciativu 

představující reakci na různorodé problémy s dopadem na sociální postavení obyvatel Evropské 

unie, při jejíž tvorbě byla využita veřejná konzultace, v jejímž rámci bylo obdrženo cca 1 000 

příspěvků.  
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Evropský pilíř sociálních práv zakotvuje dvacet hlavních zásad členěných do tří kapitol (rovné 

příležitosti a přístup k zaměstnání, spravedlivé pracovní podmínky a konečně sociální ochrana 

spolu se sociální inkluzí).  

Právě ve třetí kapitole nalezneme zásadu č. 19, která sestává ze tří prvků: přístupu osob v nouzi 

k sociálnímu bydlení nebo k pomoci v oblasti bydlení dobré kvality, pomoci a ochrany před 

vystěhováním určené zranitelným osobám a podpory osobám bez domova spočívající 

v poskytnutí přístřeší a služeb stimulujících sociální začlenění.  

Zmíněná iniciativa čelila (tak jako asi každý obecně prospěšný záměr na mezinárodní úrovni) 

určité míře kritiky, která bývá obvykle spojována s otázkou možnosti praktické realizace a 

efektivity. Je však nutné podotknout, že cílené programy v gesci Evropské unie mají silný 

potenciál a konkrétně je třeba poukázat na Evropský sociální fond plus, pro který má být 

vyčleněno přes 100 miliard eur a který má být mj. zaměřen na realizaci úkolů plynoucích 

z Evropského pilíře sociálních práv.6 V kontextu uvedené částky lze předpokládat, že může být 

dosaženo hmatatelných výsledků.  

Za určitou formu projevu 19. zásady Evropského pilíře sociálních práv lze – alespoň podle 

rakouské literatury – považovat fungující přidělování služebních bytů.7 Poskytnutí bydlení 

může představovat naturální odměnu za provedenou práci nebo jiné služby. V těchto případech 

je nutné z pohledu ekonomické podstaty potřeba posoudit, zda je hlavním předmětem daného 

právního poměru výkon pracovní činnosti, nebo poskytnutí bydlení.  

Zajímavý je pohled do vnitrostátních předpisů vyšší právní síly (ústavní úrovně). V nich 

z pochopitelných důvodů nenalezneme úpravu bytové problematiky příliš často. Přesto se lze 

v některých státech Evropské unie setkat s ustanoveními ústavy či katalogu základních práv, 

která se jí věnují. V této souvislosti je vhodné přiblížit úpravu některých dalších zemí kromě 

Rakouska a Itálie, které jsou primárním předmětem této práce.  

Patrně nejobsáhleji a nejambiciózněji je koncipováno předmětné ustanovení portugalské 

ústavy8. Jedná se o ustanovení čl. 65 odst. 1, které nezahrnuje toliko obecnou proklamaci práva 

na přístřeší pro každého občana, naopak přiznává relativně konkrétně formulovaný standard. 

                                                           
6 Srov. stránky Evropské komise https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3923 [cit. 30. 4. 

2021].  
7 Srov. PAČIĆ, H. Arbeits- und Sozialrecht. Rechtsgrundsäte der Sozialstaatlichkeit. 3 vydání. Vídeň: NWV 

Verlag, 2020, s. 205-206.  
8 Anglické znění portugalské ústavy je dostupné online pod odkazem https://dre.pt/part-i [cit. 30. 4. 2021].  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3923
https://dre.pt/part-i
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Konkrétně přiznává právo na obydlí adekvátní velikosti, které zajišťuje komfortní a hygienické 

podmínky a zajišťuje soukromí rodiny.  

Odstavec druhý pak obsahuje výčet několika úkolů státu, které mají zajistit provedení práva na 

odpovídající bydlení zakotveného v odstavci prvním. Patří mezi ně např. podpora 

nízkonákladové výstavby ve spolupráci s regiony a obcemi. V ustanovení písm. d) pak 

nalezneme patrně odraz portugalského korporativismu: stát by měl podporovat místní komunity 

a lidové iniciativy zabývající se řešením problémů v oblasti bydlení a zároveň posílit tvorbu 

bytových a stavebních družstev.  

Pozoruhodný je i odstavec třetí tohoto článku, který ukládá státu přijetí politiky, která má mít 

za účel dosažení nájemního systému kompatibilního s rodinnými příjmy, který bude zároveň 

zajišťovat přístup k individuálnímu bydlení.  

Jako typický příklad silného sociálního státu a zároveň jako příklad státu, se kterým je tradičně 

komparován český právní řád, může posloužit Německo, které zároveň představuje federativně 

uspořádaný stát. To problematiku bydlení občanů na federální ústavní úrovni neupravuje, 

významná část spolkových zemí tak ale činí. Jmenovitě se jedná o Bavorsko, Berlín, 

Braniborsko, Brémy, Dolní Sasko, Durynsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Porýní-Falc, 

Sasko, Sasko-Anhaltsko a Severní Porýní-Vestfálsko.9  

Postupně se dostáváme ke klíčové materii této kapitoly, kterou jsou základní východiska úpravy 

a zejména ústavněprávní úprava v českém, rakouském a italském právním řádu.  

3.1.  Česká republika 

Ústava ani Listina základních práv a svobod výslovně nezakotvují právo na poskytnutí nebo 

zajištění bydlení, a to ani osobám disponujícím českým státním občanstvím. Z ustanovení  

čl. 30 Listiny základních práv a svobod se podává právo občanů na přiměřené hmotné 

zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele spolu s právem na pomoc 

potřebnou k zajištění základních životních podmínek, která náleží každému v hmotné nouzi.  

Z hlediska organizace pomoci či podpory veřejnosti v oblasti bydlení jsou relevantní některá 

ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

                                                           
9 K tématu zakotvení práva na bydlení v německém právním řádu byla vypracována analýza Německého 

spolkového sněmu dostupná z následujícího odkazu: 

https://www.bundestag.de/resource/blob/651544/50f6cb8ef28a8b472f0fa00add53d78a/WD-3-120-19-pdf-

data.pdf [cit. 12. 1. 2021].  

https://www.bundestag.de/resource/blob/651544/50f6cb8ef28a8b472f0fa00add53d78a/WD-3-120-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/651544/50f6cb8ef28a8b472f0fa00add53d78a/WD-3-120-19-pdf-data.pdf
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České socialistické republiky (kompetenční zákon) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení).  

Ustanovení § 9 kompetenčního zákona v obecné rovině vymezuje oblasti, ve kterých vystupuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako ústřední orgán státní správy. Z činností relevantních 

pro zajišťování bydlení jsou mezi ně zařazeny sociální péče, sociální politika a péče o občany 

se zvláštními potřebami. Otázka státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi není 

v ustanovení výslovně zakotvena. Plnění s nimi spojených úkolů je uloženo Úřadu práce České 

republiky ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České 

republiky a o změně souvisejících zákonů. Úloha Ministerstva práce a sociálních věcí jako 

orgánu nadřízeného Úřadu práce České republiky je pak zakotvena v § 1 odst. 3 tohoto zákona.  

 

Ustanovení § 14 odst. 1 téhož zákona určuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední orgán 

státní správy pro politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro nájem bytů a 

nebytových prostor. Následující odstavec svěřuje Ministerstvu pro místní rozvoj správu 

finančních prostředků vyčleněných na zabezpečování politiky bydlení a koordinaci činnosti 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v této oblasti.  

 

Působnost samosprávy v oblasti bydlení pak upravuje především ustanovení § 35 odst. 2 

obecního zřízení, které řadí uspokojování potřeb bydlení do samostatné působnosti obcí. 

V případě hlavního města Prahy nalezneme obdobnou úpravu v § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze. Otázka bytového fondu obcí a podmínek jeho užívání obyvateli 

představuje relativně samostatnou problematiku stojící do značné míry mimo systém sociálního 

zabezpečení. V celospolečenském kontextu hraje samozřejmě významnou roli, v některých 

zahraničních úpravách (konkrétně v Itálii) pak může být role bytového fondu obce či jiných 

útvarů veřejného práva ještě mnohem důležitější. Z těchto důvodů mu bude věnována patřičná 

pozornost v následujících kapitolách.  

3.2.  Itálie 

Ústava Italské republiky publikovaná 27. 12. 1947 jako předpis č. 298 upravuje v souvislosti 

s otázkami bydlení několik okruhů právních vztahů. Nenalezneme v ní přímou a výslovnou 

formulaci práva na bydlení v subjektivním smyslu10, obsahuje však zvláštní ustanovení týkající 

                                                           
10 V doktríně se lze setkat také s opačným názorem indikujícím existenci práva na bydlení ve smyslu subjektivního 

veřejného práva. Srov. CIOCIA, M. Il dirtto all‘abitazione tra interessi privati e valori costituzionali. 1. vydání. 

Napoli: Esi, 2009, s. 43.  
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se bytové politiky. Jedná se o ustanovení čl. 47. Tento článek ve své podstatě zakotvuje velmi 

obecné principy právních poměrů ke kapitálu či úsporám. Ustanovení druhého odstavce tohoto 

článku stanoví jako jednu ze státem zastávaných hodnot přístup k bankovním produktům 

umožňujícím pořízení bydlení. V širších souvislostech je tento odstavec běžně vykládán tak, že 

preferovanou hodnotou je obecně životní úroveň umožňující dosažení adekvátního obydlí. 

Povaha ústavní úpravy a otázka existence subjektivního práva na obydlí se opakovaně objevily 

jako jedna z otázek řešených Ústavním soudem Italské republiky a také doktrínou. Obsah 

uvedeného článku ústavy shrnuje např. rozsudek Ústavního soudu Italské republiky ze dne 11. 

února 1988, č. 217.  Otázka přístupu k bydlení (práva na obydlí) je zde charakterizována jako 

jeden ze zájmů požívajících ochranu státu a jedna z jeho priorit.11 K jejímu naplňování je 

zapotřebí odpovídající soustava prvků či aktérů veřejné moci, přičemž nejde jen o samotný stát, 

významnou roli hrají také regiony a veřejné instituce. O charakteristice a klíčové úloze těchto 

institucí v italském systému bude detailně pojednáno.  

Další materií, kterou italská ústava upravuje, je zmocnění k vydávání právních předpisů 

v oblasti podpory bydlení. Čl. 117 obecně vymezuje výlučnou pravomoc státu k vydávání 

právních předpisů, souběžnou pravomoc státu a regionů (legislazione concorrente) a výlučnou 

pravomoc k tvorbě právních předpisů, která náleží regionům. Uspokojování bytových potřeb 

z hlediska rozdělení kompetencí je předmětem dlouhodobé odborné diskuze, a to zejména po 

novelizaci ústavy provedené v roce 200112. Zároveň bylo opakovaně předmětem řízení před 

ústavním soudem. V zásadě je přijímáno rozdělení do tří okruhů působnosti.  

Oblast působnosti, ve které může stát vykonávat výlučnou pravomoc k vydávání právních 

předpisů, je vymezena výčtem konkrétních oblastí. Spadá sem sice oblast sociálního 

zabezpečení, v italském systému však zastává zásadní roli také další systém podpory bydlení 

stojící mimo sociální zabezpečení v pravém slova smyslu; tím je subvencované bydlení.  

Kompetence ke stanovení obecných principů pro tvorbu a přidělování podporovaných forem 

bydlení je koncipována jako výlučná a čl. 117 odst. 2 písm. m) ústavy ji svěřuje státu. Tyto 

principy také mají být aplikovány na celém území státu.   

                                                           
11 K linii judikatury vymezující právo na bydlení a poskytující výklad předmětného článku ústavy je nutno 

podotknout, že se otázkou práva na bydlení věnuje v různém kontextu, který je mnohdy velmi specifický a 

nesouvisí s otázkami sociálního zabezpečení. Jedná se např. o problematiku bydlení jednoho z manželů po rozvodu 

manželství. Pro podrobnější výklad ústavního zakotvení materie spojené s bydlením srov. např. 

https://www.avvocatodistrada.it/materiali/sentenze-e-leggi/diritto-alla-casa/ [cit. 14. 2. 2021].  
12 K významu novelizace italské ústavy srov. DEL GIUDICE, F., MARANO. A. Compendio di diritto della 

previdenza sociale. 12. vydání. Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 2020, s. 31.  

https://www.avvocatodistrada.it/materiali/sentenze-e-leggi/diritto-alla-casa/
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Do skupiny souběžných pravomocí státu a regionů je pak ustanovením čl. 117 odst. 3 ústavy 

zařazena materie označovaná jako správa území (governo del territorio). Tento pojem nahradil 

dřívější označení urbanistika. Vzhledem k povaze podpory bydlení v italském právním řádu 

poměrně odlišné ve srovnání s českou koncepcí představuje materie územního plánování dle 

mého názoru element, který je v Itálii pro otázku podpory bydlení významnější než v České 

republice. Existuje zde také povinnost regionů k vyhodnocování bytové situace a při plánování 

výstavby by regiony měly zohledňovat mj. počty osob v neuspokojivé bytové situaci.  

Výlučná pravomoc regionů je představována zbytkovou klauzulí obsaženou v ustanovení čl. 

117 odst. 4 ústavy. Právě do ní spadají konkrétní intervence k zajišťování bytových potřeb, 

pokud jde např. o úpravu správního řízení, stanovení úplaty za poskytnutí podporovaného bytu 

a správu samotných ubytovacích kapacit spadajících do majetku veřejných subjektů.  

3.3.  Rakousko 

Rakousko se řadí mezi země, které nezakotvují na ústavní úrovni konkrétní subjektivní práva 

jednotlivců, pokud jde o otázku bydlení. Rakouská ústava uveřejněná pod č. 1/1920 nezakládá 

ani jiná subjektivní sociální práva.13 Z hlediska sociálního zabezpečení, ať už pojistných nebo 

nepojistných systémů, upravuje spíše otázky rozdělení kompetencí, a to především s ohledem 

na to, že se jedná o spolkovou republiku se stávající z devíti spolkových zemí, kterými jsou 

Vídeň, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko, Korutany, Salcbursko, 

Vorarlbersko a Burgenlandsko.  

Z hlediska rozdělení kompetencí v oblasti bydlení a sociálního zabezpečení jsou základními 

ustanoveními čl. 11, 12 a 15a ústavy. Zákonodárnou pravomoc spolkové republiky týkající se 

hlavních rysů právní úpravy zakotvuje čl. 12 odst. 1 bod 1 pro oblast tzv. chudinské péče, 

léčebných a pečovatelských zařízení. Jednotlivým spolkovým zemím pak v těchto třech 

oblastech přísluší přijímání prováděcích předpisů.  

Otázky bydlení pak ustanovení čl. 11 odst. 1 bod 3 ústavy svěřuje spolkové republice, pokud 

jde o zákonodárství. Výkonná moc v této oblasti je totožným ustanovením svěřena jednotlivým 

spolkovým zemím. Stanovena je také zásadní výjimka z tohoto pravidla, a tím je podpora 

                                                           
13 Srov. TOMANDL, T. Sozialrecht. Kurzlehrbuch. 7. vydání. Vídeň: MANZ Verlag, 2019, s. 20.  
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bytové výstavby a bytové asanace.14 Tato oblast zároveň představuje v praxi velmi významnou 

část podpory, jejíž dílčí aspekty jsou v rámci této práce přiblíženy.  

Na tomto místě lze shrnout, že s ohledem na koncepci Rakouské republiky jako republiky 

spolkové jsou kompetence jednotlivých spolkových republik velmi silné v porovnání 

s kompetencemi, kterých se dostává územním jednotkám v českém právním řádu v souvislosti 

s otázkami bytových intervencí. Vliv jednotlivých spolkových zemí na výslednou podobu 

podpory (sociální pomoci i podpory bytové výstavby) je zcela zásadní, ačkoliv rakouský právní 

řád zahrnuje i určité sjednocující prvky.  

Ustanovení čl. 15a odst. 1 ústavy umožňuje uzavření dohody mezi spolkovou republikou a 

jednotlivými spolkovými zeměmi o jednotlivých okruzích činností. Odstavec druhý tohoto 

článku ústavy pak umožňuje také sjednávání dohod mezi jednotlivými spolkovými zeměmi 

v oblastech jejich samostatné činnosti.  

V rámci krátkého historického exkurzu je vhodné zmínit určité historické okolnosti vedoucí 

k současnému stavu rakouské legislativy týkající se sociálního zabezpečení a bytové výstavby: 

k uzavření dohody v režimu odstavce prvního skutečně došlo také v oblasti sociálního 

zabezpečení. Konkrétně se týkala systému minimálního zabezpečení založeného na potřebách 

(bedarfsorientierte Mindestsicherung). Stalo se tak v roce 2010, přičemž účinnost uvedené 

dohody skončila koncem roku 2016. Jejím předmětem byla harmonizace otázek sociálního 

zabezpečení a tvorba určitých východisek, které měly být zohledňovány spolkovými zeměmi 

při tvorbě vlastní legislativy týkající se sociálního zabezpečení. Jednání o prodloužení účinnosti 

této úmluvy skončila neúspěšně.15 

Ústava také prostřednictvím čl. 12 odst. 2 umožňuje přijetí spolkového zákona, který by 

stanovoval základní zásady pro úpravu dané problematiky, k čemuž došlo v roce 2019. Jedná 

se o zákon č. 41/2019, o základních zásadách sociální pomoci. Tento zákon a jeho dopad bude 

podrobněji analyzován v pasáži věnované rakouské sociální pomoci.   

                                                           
14 K bližšímu vysvětlení srov. MAYER, H. Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht: B-VG, F-VG, 

Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit: Kurzkommentar. 3 vydání. Vídeň: MANZ 

Verlag, 2002, s. 63-70.  
15 Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2019, o základních zásadách sociální pomoci, s. 1. Dostupná online pod 

odkazem: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00514/index.shtml [cit. 27. 3. 2021].  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00514/index.shtml
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4. Česká republika 

4.1.  Sociální dávky: příspěvek na bydlení 

Jedním ze základních institutů podpory bydlení v českém systému práva sociálního 

zabezpečení je příspěvek na bydlení, dávka spadajících do státní sociální podpory. Jak se 

podává z názvu této dávky, jejím účelem je přispět na náklady vznikající v souvislosti 

s bydlením. Jádrem právní úpravy je ustanovení § 24 a násl. zákona o státní sociální podpoře, 

přičemž tato úprava vychází z pojetí, které má motivovat občany k zajištění vlastních příjmů a 

odpovídajícího bydlení, avšak za současného předcházení ztráty bydlení.16 Z důvodové zprávy 

k zákonu o státní sociální podpoře plyne, že tato dávka je primárně určena k řešení bytové 

situace rodin s dětmi, náleží však širšímu okruhu subjektů.  

V sociálním zabezpečení rozlišujeme tzv. dávky testované a netestované. Příspěvek na bydlení 

patří do první skupiny, je tedy poskytován v závislosti na příjmu žadatele a společně 

posuzovaných osob. Zároveň představuje dávku obligatorní a opakující se.  

Celková charakteristika příspěvku na bydlení úzce souvisí s jeho začleněním právě do systému 

státní sociální podpory. V obecné rovině lze uvést, že nastavení parametrů a podmínek 

jednotlivých dávek z tohoto systému by mělo splňovat určitá kritéria vytyčená zákonodárcem 

při přijímání zákona o státní sociální podpoře. Tyto parametry a podmínky se uplatňují i u 

příspěvku na bydlení. Základním východiskem úpravy byla aplikace principu solidarity a 

státem organizovaného systému přerozdělování od bezdětných skupin obyvatel směrem 

k rodinám s dětmi a od vysokopříjmových rodin k rodinám s nižšími příjmy, zároveň měl být 

celý systém nastaven tak, aby byl realizovatelný. Zakotvena měla být také možnost omezení 

okruhu příjemců dávky, tak aby úprava jednotlivých dávek odpovídala jejich smyslu.  Záměrem 

také bylo navázat na dosavadní systém a dříve učiněné reformy.  

Spolu s posledním uvedeným aspektem lze rozvést úvahu nad celkovým legislativním vývojem 

týkajícím se příspěvku na bydlení. Příspěvek na bydlení je poskytován již více než 25 let. Za 

tuto dobu prošla jeho úprava mnohými více či méně zásadními změnami. Z pohledu adresátů 

právních norem je obecně vítáno, pokud je legislativa měněna pouze v nezbytných případech a 

ve spíše menší míře. To dle mého názoru platí dvojnásob u norem regulujících sociální 

zabezpečení, ve které se musí alespoň do jisté míry zorientovat poměrně široká část veřejnosti. 

V tomto ohledu lze kvitovat skutečnost, že jeho základní koncepce zůstává téměř neměnná a 

                                                           
16 Srov. ŠTANGOVÁ, V. in KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 206-214.  
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doposud nebylo přistoupeno k tvorbě zcela odlišné koncepce, která by nepochybně přinesla 

celou řadu dalších obtížně předvídatelných (nejen) aplikačních problémů, které by vyžadovaly 

roky, než by byly překlenuty ustálenou aplikační praxí, judikaturou či obecně uznávaným 

autoritativním výkladem. Kromě toho lze v každém případě považovat za zdařilé a racionální 

uvedené vytyčení základních rysů státní sociální podpory již při přijímání zákona. Ne všechny 

soudobé legislativní návrhy disponují tak kvalitní důvodovou zprávou.  

Před zavedením příspěvku na bydlení byl poskytován příspěvek na nájemné, a to na základě 

zákona č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné. Jak název této dávky napovídá, nebyla 

poskytována vlastníkům bytu. Pro obyvatele družstevních bytů dosažitelná byla. Zásadní 

omezení zakotvovalo ustanovení § 9 tohoto zákona. Omezovalo podpůrčí dobu na dva roky 

s výjimkou případu, kdy nájemce a všechny společně posuzované osoby byly starší 72 let nebo 

invalidní.  

Příspěvek na bydlení představuje zcela zásadní instrument z hlediska četnosti jeho využívání i 

celkových nákladů vynaložených na jeho realizaci. V roce 2017 byl průměrný počet jeho 

příjemců za měsíc více než 200 tisíc, přičemž výdaje na jeho vyplácení dosáhly 8,6 miliardy 

Kč.17 Počet příjemců i celkové vynaložené náklady státu jsou výrazně vyšší než v případě 

doplatku na bydlení, o kterém bude pojednáno dále.  

Na rozdíl od příspěvku na nájemné současná právní úprava nestanoví časové omezení pro 

čerpání příspěvku na bydlení. Činila tak však prostřednictvím § 27a zákona o státní sociální 

podpoře v období 3 let (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014). Jeho znění omezovalo podpůrčí dobu 

za současného stanovení několika výjimek na 84 měsíců za 10 kalendářních let. Uvedené 

omezení se zakládalo na předpokladu, že sedm let je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby si 

oprávněná osoba zabezpečila bydlení sama. Zrušení tohoto omezení pak bylo odůvodněno 

hrozbou přesunu oprávněných osob do neodpovídajícího bydlení. Ani zavedení, ani zrušení 

tohoto limitu však zřejmě nebylo doprovázeno podrobnější analýzou, která by byla dostupná 

mezi materiály uveřejňovanými v rámci legislativního procesu.  

 

                                                           
17 Analýza Ministerstva práce a sociálních věcí, dostupná z 

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Soci%C3%A1ln%C3%AD_d%C3%A1vky_na_by

dlen%C3%AD.pdf [cit. 19. 12. 2020].  

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Soci%C3%A1ln%C3%AD_d%C3%A1vky_na_bydlen%C3%AD.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Soci%C3%A1ln%C3%AD_d%C3%A1vky_na_bydlen%C3%AD.pdf
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4.1.1. Okruh oprávněných osob a podporovaná forma bydlení 

Za účelem přiznání příspěvku na bydlení jsou stanoveny určité požadavky vztahující se k osobě 

žadatele, nemovitosti, která má sloužit k bydlení, a také k právnímu poměru k ní. Již ze 

samotné povahy věci plyne, že příspěvek na bydlení (stejně jako jiné dávky státní sociální 

podpory) mohou čerpat pouze fyzické osoby.  

Právní poměr k nemovitosti užívané k bydlení a její parametry jsou řešeny v ustanovení § 24 

odst. 1, 2 a 5. Z odstavce prvního se podává, že nárok na příspěvek vzniká vlastníkovi nebo 

nájemci bytu. Za vlastníka bytu se dle odstavce 2 považuje také vlastník nemovitosti, ve které 

je byt, který vlastník užívá.  

Ustanovení § 24 odst. 5 pak definuje relevantní nemovitost, respektive byt. Ten je definován 

jako soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání 

určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. Tento odstavec byl do § 24 

vložen novelou provedenou zákonem č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Jak se 

podává z důvodové zprávy k tomuto zákonu, podpora bydlení zajišťovaného na základě jiných 

právních důvodů, než je vlastnictví nebo nájem, nebo s využitím nebytových prostor tak může 

být poskytována pouze prostřednictvím doplatku na bydlení.  

S účinností od 1. 7. 2020 došlo zákonem č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře ke změně formulace podmínek na příspěvek na bydlení (§ 24 

zákona o státní sociální podpoře) vztahující se k titulu užívání daného bytu. Nově již není 

vyžadováno, aby žadatel byl v daném bytě hlášen k trvalému pobytu. Jakkoliv může tato změna 

na první pohled působit jako krok směrem k rozšíření okruhu oprávněných osob18, zřejmě se 

jedná především o prevenci zneužívání příspěvku na bydlení. V důsledku této změny je žadatel 

povinen uvádět do žádosti všechny osoby, které s ním fakticky žijí v daném bytě, tedy i osoby 

přihlášené k trvalému pobytu na jiné adrese. Tato úprava brání tomu, aby rodina fakticky žijící 

v jednom bytě byla hlášena k trvalému pobytu na dvou místech a čerpala příspěvek na bydlení 

dvakrát pro menší počet osob namísto toho, aby byl příspěvek řádně čerpán jednou se 

                                                           
18 Lze uvažovat o tom, že vlastník bytu nájemci brání v přihlášce k trvalému pobytu a tedy brání i vzniku nároku 

na příspěvek na bydlení. Z hlediska občanského práva však vlastník není oprávněn nájemci v evidování trvalého 

pobytu na adrese pronajatého bytu bránit.  
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zohledněním skutečného počtu členů rodiny žijící v dané domácnosti. Uvedená úprava se 

promítla také do procesní úpravy.  

Obecně dochází na straně žadatele za účelem posouzení nároku na příspěvek k hodnocení 

ekonomické situace podle dvou kritérií zakotvených v § 24 zákona o státní sociální podpoře. 

Obě kritéria musí být splněna současně. 

První z nich poměřuje skutečné náklady na bydlení vůči části příjmů, kterou je dle zákonodárce 

možné na bydlení vynakládat, a je zakotveno v § 24 odst. 1 písm. a). Tato částka je vyjádřena 

koeficientem 0,3 pro území celého státu s výjimkou hlavního města Prahy, pro které je stanoven  

koeficient 0,35. Nárok na příspěvek vzniká za předpokladu, že náklady na bydlení přesahují 

rozhodný příjem vlastníka vynásobený příslušným koeficientem. Jinými slovy, první 

podmínkou pro poskytnutí příspěvku je skutečnost, že náklady na bydlení představují více než 

30 % rozhodných příjmů žadatele (v případě Prahy pak 35 %).  

Druhé kritérium vyjádřené v § 24 odst. 1 písm. b) se váže k porovnání příjmů žadatele se 

stanovenými normativními náklady. Stanoví se, že součin rozhodného příjmu a příslušného 

koeficientu (totožného jako u prvního kritéria) nesmí být vyšší než částka normativních 

nákladů. Jinými slovy, nárok na příspěvek na bydlení nevznikne žadateli, který disponuje 

příjmem, jehož část (30 % či 35 %) postačuje na pokrytí normativně stanovených nákladů na 

bydlení.  

Obě uvedená kritéria je možné shrnout do následujících vzorců platných pro území České 

republiky s výjimkou hlavní města: 

náklady na bydlení > 30 % příjmu žadatele, 

30% příjmu žadatele ≤ normativní náklady.  

 

Pro hlavní město Prahu pak platí, že nárok na příspěvek vznikne v případě, kdy je splněno 

následující: 

náklady na bydlení > 35 % příjmu žadatele 

35 % příjmu žadatele ≤ normativní náklady.  
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V návaznosti na uvedená pravidla je třeba vyložit, čím jsou představovány náklady na bydlení, 

co se rozumí pod pojmem normativních nákladů na bydlení a také pod pojmem rozhodného 

příjmu.  

Náklady na bydlení jsou vymezeny v § 25 zákona o státní sociální podpoře, a to rozdílně pro 

nájemní byty, družstevní byty a pro byty užívané vlastníky. V případě bytů obývaných na 

základě nájemního vztahu jsou náklady představovány nájemným. U bytů družstevních a bytů 

obývaných jejich vlastníky jsou náklady vyjádřeny konkrétně stanovenou částkou 

odstupňovanou v závislosti na počtu osob v rodině, která se označuje jako srovnatelné náklady. 

Částka srovnatelných nákladů na byt užívaný jednou osobou je stanovena na 2 128 Kč za 

kalendářní měsíc, v případě dvou osob 2 912 Kč, v případě tří osob 3 808 Kč a v případě 4 a 

více osob 4 592 Kč.  

U všech tří kategorií bytů jsou dále součástí nákladů na bydlení také náklady spojené s užíváním 

bytu, jako jsou náklady na energie, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění odvozu 

odpadů, dodávku vodovodní vody, odvod odpadní vody apod. V případě používání pevných 

paliv jsou stanoveny pevné částky v rozmezí 789 Kč až 1 744 Kč v závislosti na počtu osob 

užívajících byt.  

Ohledně nákladů na plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu platí, že se prokazují 

rozpisem jednotlivých položek. Pakliže jsou placeny zálohově, což je v praxi velmi 

frekventovaný způsob, musí být pravidelně zúčtovány, přičemž zúčtovací období nesmí 

přesahovat období jednoho roku.  

Náklady na bydlení se stanoví jako průměr za kalendářní čtvrtletí, které bezprostředně 

předcházelo čtvrtletí, ve vztahu ke kterému se nárok prokazuje nebo uplatňuje. Základním 

pravidlem je, že se započítávají náklady uhrazené v rozhodném období okruhem společně 

posuzovaných osob, pokud tyto osoby v rozhodném období žily v bytě, vůči kterému se nárok 

uplatňuje.  

V případě, že společně posuzované osoby předmětného období nebo po jeho určitou část 

v daném bytě nebydlely, započítává se 80 % normativních nákladů na bydlení. V případě, že 

osoby žily v jiném bytě a z tohoto důvodu jim byl poskytnut příspěvek, započtou s náklady na 

bydlení ve výši, která byla skutečně uhrazena za původní byt.  
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V souladu s § 25 odst. 4 zákona se započítávají také částky, které byly uhrazeny jako záloha 

nebo doplatek v daném čtvrtletí, a to i za období přesahující čtvrtletí, za které se náklady 

zjišťují. Naopak, pokud dojde k vrácení přeplatku, částka nákladů se snižuje.  

Částka normativních nákladů na bydlení je stanovena v § 26 zákona. Z hlediska celkové 

koncepce příspěvku na bydlení je však důležitější jejich funkce než konkrétní částka stanovená 

pro daný kalendářní rok. Na rozdíl od dřívější úpravy nejsou již zohledňovány pouze normativní 

náklady, ale také náklady skutečné (viz výše). Normativní náklady tak představují nejvyšší 

hranici nákladů, kterou stát příspěvkem podporuje. Pokud jsou reálné náklady na bydlení dané 

domácnosti vyšší, neznamená to zánik nároku na příspěvek. Pouze se na bytové náklady 

domácnosti hledí, jako by činily částku normativních nákladů a příspěvek se tedy počítá pro 

menší výdaje, než jaké ve skutečnosti jsou.  

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny v závislosti na formě bydlení, počtu osob 

v domácnosti a na velikosti obce, ve které se byt nachází. Samostatná částka je stanovena pro 

hlavní město, ostatní obce jsou rozčleněny do čtyř pásem dle počtu obyvatel. Lze se setkat 

s názorem, že regionální rozdíly v cenách bydlení nejsou zákonnou úpravou dostatečně 

reflektovány.19 S tímto názorem lze do značné míry souhlasit, a ač byl v literatuře publikován 

před deseti lety, zůstává aktuálním. Bohužel, rozdíly cenové hladiny ve srovnatelně velkých 

městech mohou být z různých faktorů (např. existence sociálně vyloučených lokalit, úroveň 

nezaměstnanosti a počet vysokoškolských studentů) poměrně vysoké.  

Další vyvstávající otázkou je pak dostatečnost meziročního navyšování stanovených částek. 

Aktualizaci částky normativních nákladů na bydlení, srovnatelných nákladů a nákladů na pevná 

paliva zákon ukládá vládě prostřednictvím ustanovení § 28 zákona o státní sociální podpoře. 

V případě nákladů srovnatelných s nájemným je vládě uloženo vycházet ze sdělení Českého 

statistického úřadu. V případě normativních nákladů má být zohledněn nárůst nájemného, u 

nákladů spojených s užíváním bytu by se mělo vycházet ze změny indexů spotřebitelských cen. 

Výslovné zákonné zakotvení konkrétního informačního zdroje, který by měl být pro aktualizaci 

nákladů použit, absentuje. Lze však předpokládat, že pro účely vydávání příslušného nařízení 

vlády se obecně vychází z údajů Českého statistického úřadu. Aktualizace částek nákladů byla 

pro rok 2021 provedena nařízením vlády č. 580/2020 Sb.  

                                                           
19 Srov. MIKESZOVÁ, M. LUX, M., POLEDNIK, M., SUNEGA, P. in Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2011, s. 117.  
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Rozhodný příjem je definován v ustanovení § 4 zákona jako měsíční průměr příjmů rodiny 

připadajících na rozhodné období. Tato definice se použije také pro posouzení příjmů pro účely 

rozhodování o přídavku na dítě a o porodném (srov. § 2 písm. a). Pro výpočet měsíčního 

průměru rodiny se vypočte součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby 

spolu s měsíčními průměry osob, které jsou posuzovány společně s ní. Rozhodný příjem se 

zjišťuje za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu 

dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje (srov. § 6 písm. a)).  

Do rozhodného příjmu se započítává široká řada druhu příjmů plynoucí z různých činností a 

právních poměrů, které jsou systematicky řazeny do několika skupin. Z příjmů podléhajících 

dani z příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se jedná o příjmy ze závislé 

i samostatné činnosti, příjmy z nájmu a také o některé další kategorie příjmů. Výjimku 

představují výhry v hazardních hrách, sportovních soutěžích apod.  

Z kategorie příjmů osvobozených od daně z příjmů jsou relevantní plnění z titulu vyživovací 

povinnosti, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, starobní důchod, výsluhové 

náležitosti vojáků z povolání, příjmy za práci vykonávané v rámci praktického vyučování aj.  

Zásadně se také započítávají příjmy ze systému sociálního zabezpečení, jedná se o dávky 

nemocenského a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu, podporu v nezaměstnanosti 

a při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Dále jsou započítávány mzdové 

nároky vzniklé podle č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů.  

Pro jednotlivé druhy a skupiny příjmů jsou stanoveny detailnější podmínky započtení, stejně 

jako podrobná úprava započítání příjmů dané kategorie plynoucích ze zahraničí. Určité příjmy 

jsou relevantní pouze pro některé dávky v režimu zákona o státní sociální podpoře. Pro účely 

příspěvku na bydlení jsou však započítávány všechny výše uvedené příjmy.  

Stanovení počtu osob v rodině je pak nutné provádět za použití § 4 zákona č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu. Do okruhu společně posuzovaných osob se zahrnují rodiče a 

nezletilé nezaopatřené děti, manželé či partneři, rodiče a nezletilé zaopatřené děti, a dále rodiče 

a zletilé děti, pokud tyto nejsou posuzovány společně s jinými osobami.  

Zletilými dětmi jsou děti požívající důchod pro invaliditu třetího stupně, děti vykonávající 

zaměstnání po skončení povinné školní docházky bez nástupu do potřebné přípravy nebo děti, 
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které nepracují a nejsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání (a contrario § 11 zákona o státní 

sociální podpoře).  

Poslední skupinou společně posuzovaných osob jsou jiné osoby, které společně užívají byt, s 

výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své 

potřeby. Bude se tedy jednat zejména o svobodné páry. V tomto ohledu se odkazuje na úpravu 

domácnosti obsaženou ve starém občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.).  

Ve vztahu k okruhu oprávněných subjektů zbývá zmínit pravidla upravující praktickou stránku 

poskytování příspěvku ve vztahu k několika osobám. Pakliže kritéria stanovená pro poskytnutí 

příspěvku na bydlení splňuje více osob, náleží pouze jednou (§ 24 odst. 3) a k jeho čerpání je 

oprávněna osoba určená dohodou těchto osob. Stanoveno je i pravidlo pro případ, že není 

dohody dosaženo. Které konkrétní osobě bude příspěvek přiznán, určí jednostranně krajská 

pobočka Úřadu práce.  

4.1.2. Výše příspěvku na bydlení 

Pravidla určující výpočet částky náležící žadateli jako příspěvek na bydlení jsou stanovena 

v § 27 zákona o státní sociální podpoře.  

Výše příspěvku na bydlení je počítána dvěma v zásadě obdobnými způsoby. Způsob výpočtu 

závisí na tom, zda náklady na bydlení přesahují nebo nepřesahují normativní náklady na 

bydlení. V případě skutečných nákladů přesahujících normativní náklady (§ 27 odst. 1) se výše 

příspěvku vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady a rozhodným příjmem rodiny 

vynásobeným příslušným koeficientem (0,3 nebo 0,35). V opačném případě je příspěvek 

představován rozdílem mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným 

koeficientem. Způsob výpočtu lze tedy vyjádřit pomocí následujících vzorců: 

Náklady na bydlení mimo hlavní město přesahující normativní náklady: 

příspěvek = normativní náklady − (příjem × 0,3). 

 

Náklady bydlení mimo hlavní město jsou nižší než normativní náklady na bydlení:  

příspěvek = náklady − (příjem ×  0,3). 
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V případě hlavního města se pak uplatní následující vzorec pro případ skutečných nákladů 

přesahujících normativní náklady: 

příspěvek = normativní náklady − (příjem × 0,35). 

 

Pokud by nastala situace, že reálné náklady v hlavním městě nedosahují normativních nákladů, 

uplatnil by se tento vzorec:  

příspěvek = náklady − (příjem × 0,35).  

 

Určité korekční pravidlo je obsaženo v ustanovení § 27 odst. 3 zákona. Týká se situace, kdy 

rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky životního minima rodiny. V tomto případě se pak 

pro účely určení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny použije částka 

životního minima dané rodiny. 

4.2. Sociální dávky: doplatek na bydlení 

Vedle státní sociální podpory byl vytvořen nástroj podpory bydlení také v systému sociální 

pomoci. Jde o doplatek na bydlení, dávku spadající do subsystému dávek pomoci v hmotné 

nouzi, který v rámci systému sociální pomoci stojí vedle sociálních služeb a dávek pro osoby 

se zdravotním postižením. Těžištěm právní úpravy doplatku na bydlení je ustanovení § 33 a 

násl. zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon o pomoci v hmotné 

nouzi“).  

Doktrína definuje doplatek na bydlení jako dávku pomoci v hmotné nouzi, jejímž účelem je 

doplatit osobě v hmotné nouzi do částky na živobytí její příjem v případě, že tento příjem 

nedosahuje částky na živobytí po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení.20 Definice 

částky živobytí a osoby společně posuzovaných osob se podává z § 24 zákona o pomoci 

v hmotné nouzi.  

Doplatek na bydlení je obecně koncipován jako obligatorní dávka. Z tohoto principu však 

vybočuje několik případů spočívajících zejména v charakteristice nemovité věci.   

Obdobně jako v případě příspěvku na bydlení bylo upuštěno od časového omezení pro čerpání 

této dávky. Maximální doba, po kterou bylo možné doplatek na bydlení čerpat, byla s několika 

                                                           
20 20 Srov. KOLDINSKÁ, K. in KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol., op. cit., s. 262. 
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výjimkami stanovena na 84 měsíců v průběhu 10 kalendářních let. I tato úprava byla účinná do 

31. 12. 2014. Důvodová zpráva v souvislosti se zrušením časového omezení odkazuje mj. na 

přípravné práce na koncepci sociálního bydlení.  

V roce 2017 byl doplatek na bydlení vyplácen průměrně 53 242 žadatelům. Průměrný počet 

subjektů čerpajících doplatek na bydlení je tak oproti příspěvku na bydlení přibližně čtvrtinový 

(203 662 úspěšných žadatelů). V současné době nemusí každá osoba pobírající doplatek na 

bydlení pobírat zároveň příspěvek na bydlení. V letech bezprostředně následujících po zrušení 

podmínky existence nároku na příspěvek na bydlení průměrný počet příjemců doplatku na 

bydlení rostl, a to z 26 527 příjemců za rok 2011 až na 70 176 příjemců za rok 2014. Tento 

vývoj byl však nepochybně ovlivněn také dalšími významnými vlivy, zejména deregulací 

nájemného a předcházející finanční krizí.21 

4.2.1. Okruh oprávněných osob a podporované formy bydlení 

Základní podmínky vztahující se k osobě žadatele a charakteristice bydlení jsou stanoveny 

v ustanovení § 33 zákona o pomoci v hmotné nouzi. V závislosti na povaze nemovité věci 

využívané k bydlení vznikají v souvislosti s žádostí o poskytnutí doplatku na bydlení a jejím 

vyřízením dvě odlišné situace.  

První z nich je vznik nároku na doplatek na bydlení bez dalšího. Zde se jedná o případ, kdy je 

nebo má být k bydlení užíván byt ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Nárok tak 

vznikne vlastníkovi bytu, který tento byt užívá, nebo jiné osobě užívající byt na základě 

smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Definici bytu pro tyto účely poskytuje 

ustanovení § 33a odst. 1, 4. Dle odst. 1 je bytem soubor místností nebo samostatná obytná 

místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na 

trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona (zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) nebo jsou zkolaudovány jako byt.  

Kromě toho je za byt považován také soubor místností, které tvoří stavbu pro individuální či 

rodinnou rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro individuální či rodinnou 

rekreaci, pokud jsou užívány vlastníkem k trvalému bydlení a splňují dále stanované standardy 

bydlení. I v tomto případě tak při splnění ostatních zákonných předpokladů vzniká žadateli 

nárok na doplatek na bydlení bez aplikace správního uvážení. Na rozdíl od bytu v běžném slova 

smyslu však dikce odst. 4 vyžaduje, aby tato stavba byla využívána k trvalému bydlení přímo 

                                                           
21 Pro detailní statistické údaje a komentář k nim srov. analýzu Ministerstva práce a sociálních věcí (op. cit.).  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62337/1/ASPI%253A/183/2006%20Sb.%2523
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vlastníkem. Pojem trvalého bydlení nelze v tomto případě zaměňovat s trvalým pobytem ve 

smyslu zákona o evidenci obyvatel. 

Druhou situací je poskytnutí doplatku na bydlení osobám bydlícím v nemovitých věcech nebo 

zařízeních, které neodpovídají primární definici bytu stanovené zákonem o pomoci v hmotné 

nouzi. Tyto případy lze považovat za výše uvedenou výjimku z obligatorní povahy doplatku na 

bydlení. Uvedená možnost vyplývá z ustanovení § 33 odst. 6 a vztahuje se na jiný než obytný 

prostor, na ubytovací zařízení a část bytu.  

V režimu stanoveném pro tyto zvláštní formy bydlení nalezneme ale i další výjimku, která se 

vztahuje na osoby ubytované v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním 

postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půl cesty, terapeutické 

komunitě, zařízení služeb následné péče, zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo v 

azylovém domě. V zásadě se tedy jedná o pobytové sociální služby ve smyslu § 33 odst. 2 

zákona o sociálních službách. V případě těchto osob zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví, 

že se vždy jedná o případ hodný zvláštního zřetele a aplikace správního uvážení při rozhodování 

o poskytnutí dávky tak odpadá.  

Určitou pozornost vyvolalo zavedení tzv. bezdoplatkových zón novelou zákona o pomoci 

v hmotné nouzi. V terminologii zákona o pomoci v hmotné nouzi se jedná o oblast se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů. Ustanovení § 33d umožňuje vydání opatření obecné 

povahy, které se dotýká oblastí se zvýšenou mírou výskytu společensky nežádoucích jevů. 

V případě, že předmětná nemovitost se nachází v oblasti vymezené tímto opatřením obecné 

povahy, na základě ustanovení § 33 odst. 9 je vznik nároku na doplatek vyloučen. Uvedené 

omezení nedoléhá na situaci, kdy právo k užívání nemovitosti (ať už se jedná o vlastnictví, 

právo na užívání dané nemovitosti či o ubytovací zařízení) vzniklo před vydáním příslušného 

opatření obecné povahy.  

Řada obcí k možnosti vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů po 

nabytí účinnosti předmětného ustanovení skutečně přistoupila. Je však otázkou, do jaké míry 

může toto omezení řešit případné problémy vyskytující se v konkrétních lokalitách a do jaké 

míry může způsobovat další negativní důsledky. O vyloučení čerpání dávek sociálního 

zabezpečení lze dle mého názoru uvažovat za situace, kdy je k dispozici jiný, dostatečně 

robustní systém zabezpečující potřeby, k jejichž krytí má sloužit uvedená dávka. Je poměrně 

diskutabilní, zda obecní formy bydlení jsou v soudobé České republice natolik rozšířené, aby 

poskytovaly dostatečnou kapacitu k poskytnutí bydlení všem obyvatelům dotčeným zavedením 
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těchto zón. Za další problém lze považovat skutečnost, že doposud nedošlo k přijetí zákona o 

sociálním bydlení. Na druhou stranu lze argumentovat v tom směru, že pověřený obecní úřad 

příslušný k vydání opatření obecné povahy je obeznámen se situací konkrétní obce a může 

k vyhlášení zón přistoupit po náležitém vyhodnocení kapacity obecních bytů a dalších 

relevantních okolností. Při celkovém zhodnocení situace a uvedených aspektů se dle mého 

názoru zavedení bezdoplatkových zón nejeví jako zcela vhodné a hlavně koncepční řešení. 

Vyhlášení této zóny je patrně způsobilé poskytnout rychlé řešení aktuální situace, 

z dlouhodobého pohledu však může problémy spíše prohlubovat, a to zejména v situaci, kdy 

dojde k prohlášení celého území obce za bezdoplatkovou zónu, k čemuž došlo např. v Ústí nad 

Labem prostřednictvím opatření obecné povahy ze dne 14. 2. 2019 č. j. 

MMUL/OKSS/23850/2019/KohM. Toto opatření se stalo předmětem soudního řízení, kdy 

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 29. 8. 2018 č. j. 40 A 7/2018 – 95 odmítl 

návrh na jeho zrušení s argumentací založenou na nedostatku aktivní legitimace. Toto usnesení 

bylo následně podrobeno přezkumu před Nejvyšším správním soudem, který usnesení zrušil a 

věc vrátil k dalšímu řízení.22 Nejvyšší správní soud však legitimaci stěžovatelů shledal.  

Podobným příkladem je také Kladno, kde bylo taktéž vyhlášeno katastrální území celého města 

bezdoplatkovou zónou. Předmětné opatření obecné povahy bylo posléze zrušeno Krajským 

úřadem Středočeského kraje v rámci přezkumného řízení.23 V podrobně odůvodněném 

rozhodnutí se krajský úřad zabývá analýzou důvodů vedoucí k vyhlášení zóny s vyloučením 

doplatku na bydlení, přičemž dochází k závěru, že uvedené skutečnosti (výskyt 

nízkopříjmových osob ohrožených sociálním vyloučením, vysoká míra exekučních řízení a 

vysoký počet ubytovacích zařízení s provozním řádem) nemohou představovat sociálně 

nežádoucí jevy, které jsou podmínkou k tvorbě zóny. Dalším zásadním nedostatkem opatření 

obecné povahy je pak neurčitost předmětné zóny (za kterou bylo prohlášeno celé území města), 

nezohlednění recentních statistických údajů týkajících se míry kriminality a také procesní vada 

spočívající v opomenutém připomínkovém řízení.  

Nedávno pak skončilo řízení před Ústavním soudem vedené pod sp. zn.Pl. ÚS 40/17, jehož 

předmětem byl návrh skupiny senátorů na zrušení předmětných ustanovení zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, která upravují možnost vyhlášení bezdoplatkové zóny. Mezi uváděné důvody 

podání návrhu patřil rozpor s principem rovnosti, rozpor se svobodou pohybu a pobytu a rozpor 

s principem nepodmíněnosti ochrany lidských práv. Vedle toho navrhovatelé spatřovali také 

                                                           
22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 3 Ads 91/2018 – 32.  
23 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 15. 3. 2019, sp. zn. SZ_059104/2018/KUSK/10.  
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neúčelnost dané právní normy a nenaplněný požadavek na její racionalitu. Ve svém důsledku 

má napadená právní úprava také narušovat rovnost mezi podnikatelskými subjekty.  

Řízení skončilo vydáním nálezu ze dne 24. 8. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17, kterým Ústavní soud 

přistoupil ke zrušení ustanovení § 33 odst. 9 a § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi. Mezi 

hlavní body odůvodnění jeho rozhodnutí patří skutečnost, že Ústavní soud nespatřuje chudobu 

jako přímý zdroj nežádoucích sociálních jevů. Podmiňování nároku na doplatek tím, že se 

v dané lokalitě nesmí vyskytovat sociálně nežádoucí jevy, tak dle Ústavního soudu nemá žádný 

rozumný vztah k proklamovanému cíli.  

Z hlediska procesního spatřuje Ústavní soud zásadní nedostatky v tom, že námitky proti 

opatření obecné povahy zakládajícímu takovou zónu mohou podávat pouze vlastníci 

předmětných nemovitostí.  

V konečném důsledku konstatoval Ústavní soud také eventuální kolizi se svobodou pobytu, 

přičemž bezdoplatkové zóny mohou dopadat také na nízkopříjmové obyvatele daných obcí, 

kteří by se rozhodli přestěhovat do předmětných zón. Opomenout nelze ani dopad na vlastníky 

nemovitostí v dotčených oblastech. 

Pokud jde o obecné předpoklady a podmínky vztahující se k doplatku na bydlení, nezbytným 

předpokladem pro vznik nároku na poskytnutí doplatku je dle současné právní úpravy vznik 

nároku na příspěvek na živobytí. Jak bylo poznamenáno výše, dle v současnosti účinné úpravy 

naopak není jako předpoklad stanoven nárok na příspěvek na bydlení. Bylo tomu tak dle úpravy 

účinné do 31. 12. 2011.  

Podmínky vztahující se k finanční situaci žadatele jsou upraveny v ustanovení § 33 odst. 1 

zákona o pomoci v hmotné nouzi. Nárok na doplatek na bydlení vzniká, pokud žadateli po 

provedení úhrady odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení zbývá 

příjem, který ani při zahrnutí příspěvku na živobytí nedosahuje tzv. částky živobytí. Totožné 

pravidlo platí i pro situaci, kdy se jedná o okruh společně posuzovaných osob. V této situaci 

nárok na doplatek tedy vzniká, pokud zbývá příjem zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí 

nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob.  

Podobně jako je u příspěvku na bydlení zavedeno několik pojmů sloužících k posouzení nároku 

(např. normativní náklady), i v případě doplatku na bydlení obsahuje uvedené ustanovení 

pojem, který je nutné vyložit. Tím je částka živobytí upravená v § 24 zákona o pomoci v hmotné 

nouzi a odůvodněné náklady na bydlení definované v § 34. 
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Částka živobytí je stanovena rozdílně pro různé skupiny žadatelů a k jejímu určení slouží 

zejména částky životního a existenčního minima. Pokud žadatel nespadá do žádné ze 

specifických kategorií osob, je částka živobytí tvořena existenčním minimem, které může být 

v některých případech navýšeno s ohledem na zvýšení příjmu vlastní prací, zhodnocením 

majetku, uplatněním nároků či pohledávek a v důsledku potřeby dietního stravování. Pro 

majetek nezletilých dětí platí zvláštní úprava (§ 28 zákona).  

U poživatelů starobního důchodu, osob starších 68 let, osob invalidních ve třetím stupni a u 

nezaopatřených dětí je částka živobytí představována životním minimem. Případné navýšení 

zde připadá v úvahu z důvodu potřeby dietního stravování.  

V případě osoby vykonávající veřejnou službu v rozsahu minimálně 30 hodin za kalendářní 

měsíc je částka živobytí tvořena existenčním minimem zvýšeným o polovinu rozdílu mezi 

životním minimem jednotlivce a existenčním minimem. Veřejná služba představuje možnost 

navýšení dávek pomoci v hmotné nouzi a je blíže upravena v § 18a zákona o pomoci v hmotné 

nouzi.  

Částka živobytí osob, kterým je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po dobu 

celého kalendářního měsíce, odpovídá existenčnímu minimu bez možnosti navýšení. Existenční 

minimum bez možnosti navýšení představuje také částku živobytí u osob v evidenci uchazečů, 

se kterými byl v posledních šesti měsících před podáním žádosti skončen pracovní poměr pro 

zvlášť hrubé porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci plynoucích z právního 

předpisu nebo z obdobného důvodu. Dále je existenční minimum bez možnosti navýšení určeno 

jako částka živobytí pro osoby, které řádně neplní vyživovací povinnost. Uvedené platí za 

předpokladu, že poslední tři uvedené kategorie osob nejsou zároveň poživateli starobního 

důchodu, nezletilými dětmi, osobami invalidními ve třetím stupni nebo osobami staršími 68 let. 

Dále představuje existenční minimum bez možnosti zvýšení (s výjimkou potřeby dietního 

stravování) částku živobytí v případě osob čerpajících příspěvek na živobytí po dobu delší šesti 

měsíců. Pro téměř všechny uvedené skupiny osob jsou však stanoveny určité výjimky a další 

specifika vyžadující pro praktickou aplikaci podrobnější rozbor daného ustanovení. Pro účely 

komparativní akademické práce se omezím na tento hrubší nástin určování částky živobytí.  

Pojem odůvodněných nákladů na bydlení pak představuje souhrn typických nákladů jako je 

nájemné, platby za služby poskytované s užíváním bytu (odvoz odpadu, dodávky vody apod.) 

a platby za nezbytnou spotřebu energií. V případě jiného než obytného prostoru a využívání 

ubytovacího zařízení jsou odůvodněné náklady limitovány výší v místě obvyklou a dosahovat 
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mohou maximálně 80 % normativních nákladů na bydlení. U staveb pro individuální a rodinnou 

rekreaci taktéž platí limit výše obvyklé v dané lokalitě a zároveň limit 90 % normativních 

nákladů na bydlení. V případě bydlení v domově seniorů, domově pro osoby se zdravotním 

postižením a obdobných zařízeních je poskytována úhrada do výše obvyklé v daném místě se 

současným omezením částkou normativních nákladů na bydlení.  

U jedné z častějších forem bydlení, tj. nájemního bydlení, se jedná o nájemné, které je 

limitováno výší obvyklou. Ta není v předpisech práva sociálního zabezpečení pro účely dávek 

pomoci v hmotné nouzi definována. Pro určení obvyklé výše nájemného v určité lokalitě lze 

však využít nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Jedná se o předpis určený k užití pro účely 

soukromoprávních poměrů v režimu občanského zákoníku, které je však omezeně využitelné 

také pro účely posouzení otázek spojených s doplatkem na bydlení. V zásadě se z jeho § 3, 

jehož aplikace pro účely sociálního zabezpečení není ustanovením § 7 vyloučena, podávají dvě 

možnosti posouzení obvyklosti nájemného: znaleckým posudkem nebo doložením alespoň tří 

srovnatelných nájemných.24 

Praktické problémy může způsobovat posouzení spotřeby energie a náklady na její pokrytí. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi neskýtá příliš podrobná vodítka. Opět se v této souvislosti 

pracuje s úhradou ve výši v místě obvyklé. Výše úhrady za nezbytnou spotřebu energií je 

stanovena jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou jednotku v závislosti na velikosti 

dle sdělení dodavatelů, nejvýše však ve výši skutečných úhrad.25 Poněkud složitější otázkou je 

však kvantifikace nezbytné spotřeby. Za tímto účelem se aplikuje postup doporučený 

Energetickým regulačním úřadem. Dle mého názoru nejsou postupy v oblasti stanovení 

racionálních částek k pokrytí spotřeby energie příliš transparentní a srozumitelné pro samotné 

žadatele. Na základě § 52 odst. 3 jsou správní orgány povinny při určování dávek pomoci 

v hmotné nouzi využívat systém automatického zpracování informací spravovaný 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Problematika přístupu k matematickému zpracování 

výše dávek pomocí uvedeného systému se stala předmětem judikatury Nejvyššího správního 

soudu. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 22/2013 se podává, že užití 

automatizovaného systému pro nepojistné dávky je vhodné z hlediska snížení míry chybovosti 

                                                           
24 Dle komentářové literatury provádí většinou orgány pomoci v hmotné nouzi vlastní šetření, v jehož rámci se 

posuzuje samostatně nájemné tržní a nájemné v případě bytů ve vlastnictví obce. Srov. BECK, P., GRUNEROVÁ, 

I., PAVELKOVÁ, M. Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu. Praktický 

komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 158–159.  
25 V odůvodněných případech může být částka navýšena až o 10 %, demonstrativně je jako takový důvod přímo 

v zákoně stanoven dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.  
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a zvýšení rychlosti posouzení. Jeho užití by však nemělo znamenat, že nebude možné ověřit 

správnost výpočtu. V takové situaci se ocitl žadatel o dávku v případě řešeném tímto 

rozsudkem. Na druhou stranu z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 40/2018 

plyne, že po správních orgánech nelze požadovat popis veškerých matematických postupů, 

které probíhají v automatizovaném systému. V kontextu uvedené judikatury je na místě zvážit 

např. přijetí prováděcí vyhlášky, která by konkretizovala východiska pro kvantifikaci spotřeby 

energie, možná by však byla postačující publikace prostého informačního materiálu ze strany 

Ministerstva práce a sociálních věcí, neboť jádro problému spočívá především v porozumění 

jednotlivým postupům příslušných orgánů ze strany žadatelů o předmětné dávky.  

4.2.2. Výše doplatku na bydlení 

Po výkladu základních pojmů používaných pro posouzení vzniku nároku na doplatek na bydlení 

se dostáváme k postupu pro určení samotné výše doplatku na bydlení. To je prováděno podle 

regule obsažné v ustanovení § 35 zákona o pomoci v hmotné nouzi. V případě jednotlivce je 

výše doplatku na bydlení představována rozdílem mezi částkou odůvodněných nákladů na 

bydlení sníženou o příspěvek na bydlení (který byl vyplacen v měsíci bezprostředně 

předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci) a částkou, o kterou příjmy osoby zvýšené o 

vyplacený příspěvek na živobytí převyšují částku živobytí osoby.  

V zásadě tak lze výpočet výše doplatku na bydlení přepsat do následujícího vzorce: 

doplatek na bydlení

=  (odůvodněné náklady na bydlení − příspěvek na bydlení)

− [(příjem + příspěvek na živobytí) −  částka živobytí] 

V případě osob společně posuzovaných pro účely pomoci v hmotné nouzi se zjišťuje rozdíl 

mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení sníženou o příspěvek na bydlení vyplacený 

v měsíci bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci a částkou, o kterou 

příjem osob a společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí 

převyšuje částku živobytí společně posuzovaných osob. Pakliže některá z osob není 

považována za osobu v hmotné nouzi nebo není osobou oprávněnou, stanoví se výše doplatku 

na bydlení za použití poměrné části příspěvku na živobytí připadající na osobu, která není 

považována za osobu v hmotné nouzi nebo není osobou oprávněnou.  

Uvedený postup pro stanovení výše doplatku na bydlení v případě více společně posuzovaných 

osob, z nichž některá není osobou oprávněnou nebo osobou považovanou za osobu v hmotné 

nouzi, si žádá bližší objasnění. Slovnímu spojení „s poměrnou částí příspěvku na živobytí 
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připadající na osobu, která není považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou 

osobou“ je třeba rozumět tak, že výše příspěvku na živobytí je v tomto případě reálně nižší 

(příspěvek na živobytí není ve skutečnosti některé z osob vyplácen), ovšem pro účel výpočtu 

doplatku na bydlení se použije příspěvek na živobytí ve výši, jako by náležel všem společně 

posuzovaným osobám.26 

Samotný nárok na doplatek na bydlení vzniká dnem splnění zákonných podmínek. Konkrétně 

dávka náleží od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení, pokud v něm 

osoba splnila všechny příslušné podmínky. V opačném případě pak od prvního dne 

kalendářního měsíce, kdy byly podmínky splněny (srov. § 38 odst. 1, 3).  

Obecně zákon o pomoci v hmotné nouzi ukládá, aby byl ustanoven zvláštní příjemce dávky pro 

případy, kdy výplata dávky samotnému příjemci zřejmě nepovede k naplnění jejího účelu, 

došlo by k poškození osob, v jejichž prospěch má být dávka použita, nebo by hrozila ztráta 

bydlení příjemce a s ním společně posuzovaných osob. Totéž platí pro případy, kdy příjemce 

není dávku schopen přijímat.  

Specificky pro doplatek na bydlení pak zákon umožňuje provedení přímé úhrady nákladů na 

bydlení. Plátce doplatku pak tedy částku doplatku nebo její část poukáže pronajímateli 

nemovitosti, poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. Za poskytovatele služeb může 

být považováno také společenství vlastníků jednotek. Poskytnutí doplatku na bydlení ve věcné 

formě není možné.  

V ustanovení § 39 zákona o pomoci v hmotné nouzi nalezneme korigující pravidlo pro případ, 

že výše doplatku na bydlení (a příspěvku na živobytí) za kalendářní měsíc nedosahuje částky 

50 Kč. Dle dikce ustanovení se pak uvedené dávky vyplácí v této částce. Tento postup je jistě 

správný. Otázkou však je, nakolik je částka 50 korun relevantní pro překonání nepříznivé 

sociální situace. Domnívám se, že během více než 14 let účinnosti zákona měla být s ohledem 

na vývoj inflace nikoliv navyšována, ale mohla být zakotvena určitá fikce, která by při velmi 

nízké výměře doplatku (v řádu desítek korun) znamenala výplatu např. v částce okolo hranice 

200 Kč. Jednak by již šlo o alespoň v určité míře relevantní částku, která nejohroženější části 

populace může skutečně pomoci, jednak by bylo možné uvažovat o určitém mobilizačním 

efektu. Naopak úvahy o nepřiměřené zátěži pro veřejné fondy by dle mého názoru byly spíše 

                                                           
26 Srov. Srov. BECK, P., GRUNEROVÁ, I., PAVELKOVÁ, M., op. cit., s. 171–172.  
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liché. Ke stejnému závěru lze dojít i v případě obsahově obdobného pravidla obsaženého 

v zákoně o státní sociální podpoře.  

4.3.  Sociální dávky: změna okolností, neprávem vyplacené dávky, otázka 

exekučního řízení 

Dojde-li ke změně týkající se okruhu společně posuzovaných osob nebo skutečností 

rozhodných pro přiznání příspěvku na bydlení či výše, ve které je vyplácen, nárok se dle § 52 

zákona o státní sociální podpoře znovu posoudí ke dni, ve kterém došlo k příslušné změně 

poměrů. Změny ve prospěch žadatele či příjemce příspěvku (tj. navýšení, přiznání nebo 

vyplacení dávky) se provádí zpětně, a to maximálně tři měsíce ode dne, kdy se příslušný orgán 

o změně okolností dozvěděl, nebo kdy byla podána žádost o dávku nebo její úpravu. 

K zastavení výplaty, odejmutí dávky nebo snížení její výše dochází naopak ode dne 

následujícím po uplynutí období, za které byl příspěvek vyplacen (srov. § 53 odst. 3 zákona o 

státní sociální podpoře).  

Pro případ změny okolností rozhodných pro posouzení vzniku nároku na doplatek na bydlení a 

jeho výše platí o něco jednodušší pravidlo. Změna výše dávky nebo zastavení její výplaty se 

provede zásadně od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, 

ve kterém nastala relevantní změna (srov. § 44 zákona o pomoci v hmotné nouzi).  

Zákon o státní sociální podpoře i zákon o pomoci v hmotné nouzi samozřejmě zakotvují 

povinnost příjemce dávky i společně posuzovaných osob k oznámení změn rozhodných pro 

trvání nároku na dávku, jeho výši či trvání.  

Odpovědnost příjemce dávek a společně posuzovaných osob upravuje § 62 zákona o státní 

sociální podpoře a § 51 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Zakotvena je pochopitelně povinnost 

k vrácení dávky, která byla čerpána neprávem nebo byla čerpána ve vyšší výměře, než v jaké 

by náležela.  

Příspěvek na bydlení nepodléhá výkonu rozhodnutí na základě § 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, které výkon ve vztahu k příspěvku na bydlení výslovně vylučuje, a 

naopak připouští výkon vztahující se k ostatním opakovaně poskytovaným dávkám.  Na 

základě téhož paragrafu jsou obecně vyňaty i dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy i doplatek na 

bydlení. Ustanovení § 72 zákona o státní sociální podpoře pak obecně stanoví, že dávky státní 

sociální podpory nevyplácené jednorázově podléhají pouze výkonu rozhodnutí ve formě srážek 

ze mzdy.  
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Vynětí dávek z obecně platného režimu výkonu rozhodnutí (či exekučního řízení) je vhodné 

nejen z hlediska jejich příjemců, ale i v zájmu zachování jejich účelu. Bylo by však vhodné 

vyřešit vzájemný vztah uvedených ustanovení obsažených v předpisech práva sociálního 

zabezpečení a civilního soudního řízení, neboť znění zákona o státní sociální podpoře, které 

připouští výkon rozhodnutí formou srážek ze mzdy ve vztahu k opakovaně poskytovaným 

dávkám může zakládat úvahy o tom, že srážkami ze mzdy je možné postihnout i příspěvek na 

bydlení, což je posléze vyloučeno občanským soudním řádem. Vhodné by tedy bylo buď 

doplnit vyloučení příspěvku na bydlení z výkonu rozhodnutí také do zákona o státní sociální 

podpoře, nebo ponechat úpravu pouze v jednom z předpisů. Osobně považuji za vhodnější 

druhé nastíněné řešení s ohledem na skutečnost, že se jedná o duplicitu v právním řádu, která 

není zcela žádoucí a může vést k situacím jako je tato.  

Pokud jde o doplatek na bydlení, ustanovení § 48 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi 

stanoví, že dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy ani doplatek na bydlení, nepodléhají výkonu 

rozhodnutí.  

Dále platí, že nárok na dávky příspěvku ani doplatku na bydlení nejsou předmětem dědictví. 

Pokud jde o příspěvek na bydlení, je zároveň stanoveno, že v případě smrti oprávněné osoby 

po uplatnění nároku vstupují do řízení stejným dílem osoby, k nimž se přihlíží při stanovení 

rozhodného příjmu, a zároveň nabývají nárok na dávky splatné do smrti oprávněné osoby. 

Pokud byla dávka přiznána a následně dojde k úmrtí oprávněného, jsou taktéž stejným dílem 

vyplaceny splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne úmrtí.  

Pro účely doplatku na bydlení platí obsahově obdobné, ale lehce modifikované ustanovení § 46 

zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle něj se v případě úmrtí žadatele před vydáním 

rozhodnutí stává účastníkem řízení nejstarší ze společně posuzovaných osob, pokud se tyto 

nedohodnou jinak. Nejstarší ze společně posuzovaných osob se také vyplácí dávky splatné do 

smrti oprávněného. Zachována je opět možnost, aby se společně posuzované osoby dohodly 

jinak. Nárok na dávku přechází po vyplacení splatných dávek taktéž na osobu nejstarší, pokud 

s tím souhlasí.  

 

4.4.  Sociální dávky: organizace a řízení 

Organizace a řízení v otázkách státní sociální podpory je upravena v § 66 a násl. zákona o státní 

sociální podpoře. Orgánem příslušným k rozhodování o dávkách státní sociální podpory a 

k jejich vyplácení je dle § 58 odst. 1 krajská pobočka Úřadu práce. Původně byla administrace 
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dávek státní sociální podpory svěřena okresním úřadům, posléze úřadům státní sociální 

podpory. V době předcházející zřízení Úřadu práce České republiky náležela jednotlivým 

úřadům práce. Z povahy věci je patrné, že účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů 

správního řízení. S podáním žádosti však není spojen žádný poplatek.  

Příspěvek na bydlení může být v závislosti na volbě příjemce dávky vyplácen na platební účet, 

nebo poštovním poukazem. Vyloučena je výplata dávky do zahraničí. Toto omezení je 

pochopitelné a v naprosté většině případů patrně nemůže již z povahy věci způsobovat 

praktické problémy, ačkoliv si lze představit i případ, kdy příjemcem dávky bude např. 

opatrovník oprávněné osoby (§ 59 odst. 1) s bydlištěm v zahraničí. Tedy za předpokladu, že 

civilní soudy by připustily opatrovnictví vykonávané osobou zdržující se převážně v zahraničí.  

Účastníkům řízení je k dispozici opravný prostředek proti rozhodnutí dané krajské pobočky 

Úřadu práce. Jako odvolací orgán je v současnosti ve věcech státní sociální podpory určeno 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (srov. § 71 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře). Podání 

odvolání nemá odkladný účinek. 

V případě doplatku na bydlení je na základě § 61 odst. 1 písm. a) zákona o pomoci v hmotné 

nouzi subjektem příslušným k přiznání dávky a jejímu vyplácení, stejně jako u příspěvku na 

bydlení, krajská pobočka Úřadu práce. Ustanovení § 61 odst. 1 písm. b) pak krajské pobočce 

ukládá poskytování informací k předcházení hmotné nouzi a jejímu řešení. Do konce roku 2011 

byly k administraci doplatku na bydlení příslušné pověřené obecní úřady.  

V souvislosti s řízením týkajícím se přiznání příspěvku i doplatku na bydlení jsou pracovníci 

příslušných orgánů oprávněni k provádění sociálního šetření, které zahrnuje také vstup do 

obydlí žadatele, příjemce dávky a společně posuzovaných osob. Vstup do obydlí sice připadá 

v úvahu výlučně se souhlasem těchto osob, v případě jeho odepření však je však žádost o 

příspěvek na bydlení zamítnuta, nebo dojde k odejmutí již přiznané dávky. U doplatku na 

bydlení zní ustanovení tak, že v takovém případě může být dávka nepřiznána, odejmuta, nebo 

poskytnuta ve snížené výměře. Odpovídající úprava je obsažena v ustanovení § 65 zákona o 

státní sociální podpory a v § 63 zákona o pomoci v hmotné nouzi.  

Z procesního hlediska je patrná tendence otevřeného přístupu veřejné správy v tom ohledu, že 

na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jsou v současnosti dostupné 

detailní informace ve formě, která je poměrně srozumitelná také pro laickou veřejnost. Pro 

samotnou žádost je stanoven základní třístránkový formulář, který je taktéž dostupný online. 

Jeho použití za účelem podání žádosti o přiznání příspěvku na bydlení je obligatorní  
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(srov. § 67 odst. 1). Příslušným orgánem k podání žádosti je pracoviště Úřadu práce ČR určené 

dle adresy trvalého pobytu žadatele. Žádost lze v současnosti podat v listinné i elektronické 

formě. Některé položky formuláře by však bylo vhodné opatřit co možná nejsrozumitelnější 

vysvětlivkou.  

S ohledem na dlouhodobou tendenci a také s přihlédnutím k omezením vyvolaným pandemií 

lze zřejmě předvídat určitý nárůst zájmu o elektronickou formu komunikace také ve vztahu 

k některým nositelům (či orgánům)27 sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu považuji za 

vhodné věnovat se elektronické formě podání v problematice sociálního zabezpečení blíže.  

Elektronickou formu podání ve věcech státní sociální podpory umožňuje § 68b zákona o státní 

sociální podpoře. Toto ustanovení bylo do zákona vloženo již v roce 2001 a procházelo 

postupnými novelizacemi s ohledem na technický vývoj. Nezbytným předpokladem možnosti 

učinit podání vůči krajské pobočce Úřadu práce elektronicky je elektronický podpis splňující 

zákonné požadavky. V této souvislosti považuji za více než důležité učinit velmi krátký exkurs 

do problematiky elektronického podpisu v české legislativě. Těžištěm české právní úpravy 

v této materii je v současnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“). Ten navazuje na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS). 

Rozlišovány jsou tři druhy elektronického podpisu, a to zaručený, uznávaný a kvalifikovaný 

elektronický podpis. Nepříliš vhodně zvolená označení těchto kategorií ztěžují orientaci v dané 

problematice. Jednotlivé druhy jsou rozlišeny mj. na základě oblasti použití daného podpisu, a 

to podle toho, zda je užit k podpisu právního jednání směřujícího vůči soukromoprávním či 

veřejnoprávním subjektům. Zaručený elektronický podpis slouží k použití při podepisování 

mezi soukromoprávními subjekty (§ 7 zákona o službách vytvářejících důvěru) a navzdory 

svému označení nepředstavuje podpis s nejvyšší úrovní zabezpečení.  

Pro použití při jednání s veřejnoprávními subjekty, a tedy i nositeli sociálního zabezpečení, lze 

využít pouze uznávaný elektronický podpis. Z dikce § 6 odst. 2 zákona o službách vytvářejících 

důvěru lze však dovodit, že uznávaný podpis představuje širší kategorii, která zahrnuje 

                                                           
27 Např. ustanovení § 3 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení neřadí mezi 

orgány sociálního zabezpečení právě Úřad práce, pro účely následujícího obecnějšího pojednání relevantního do 

určité míry také pro ostatní oblasti sociálního zabezpečení je nutné odhlédnout od striktního zákonného vymezení. 

Režim užívání elektronického podpisů je ostatně jednotný pro oblast veřejného práva obecně.  
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kvalifikovaný elektronický podpis a zároveň zaručený podpis, který je však (na rozdíl od 

prostého zaručeného podpisu) založen na kvalifikovaném certifikátu. Kvalifikovaný 

elektronický podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu a navíc vyžaduje použití tokenu 

nebo čipové karty. Posledně jmenovaný prvek zabezpečení schází u zaručeného podpisu 

založeného na kvalifikovaném certifikátu. Zde vyplývá otázka, čím se liší kvalifikovaný 

certifikát oproti jiným druhům certifikátu, které jsou označovány jako komerční. Kvalifikované 

certifikáty zajišťují identitu a autenticitu údajů a jsou vydávány tzv. certifikačními autoritami, 

které splňují požadavky stanovené nařízením eIDAS a zákonem o službách vytvářejících 

důvěru. Zároveň podléhají dozoru v režimu nařízení eIDAS. Běžné certifikáty naproti tomu 

v zásadě nepodléhají žádným specifickým zákonným kritériím.  

Jsem si vědom toho, že z výše uvedené změti ustanovení a definicí stále nemusí být patrný 

závěr relevantní pro účely komunikace s nositelem sociálního zabezpečení. Tím je skutečnost, 

že za zmíněným účelem žadatel musí disponovat jedním ze tří instrumentů. Prvním z nich je 

zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, přičemž cena tohoto 

certifikátu v současnosti činí asi 400 až 500 Kč s platností po dobu jednoho roku. Druhou 

možností je zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu, který obnáší také pořízení čipové 

karty (popř. tokenu), jehož cena se pohybuje okolo 1 300 Kč. Oba uvedené způsoby může 

posléze žadatel obecně využívat i při komunikaci s dalšími veřejnoprávními subjekty. Uvedené 

závěry týkající se elektronického podepisování podání (a také níže uvedený výklad o využívání 

datových schránek) se tedy uplatní také v případě řízení o doplatku na bydlení.  

Poslední možností je využití datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které představuje poměrně jednodušší možnost 

komunikace s orgány sociálního zabezpečení. Zřízení datové schránky nevyžaduje užití 

kvalifikovaného certifikátu a pro fyzické osoby bezplatné (srov. § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Na rozdíl od kvalifikovaných 

certifikátů je patrná tendence občanů k jejich využívání. Na základě § 17 odst. 1 zákona o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jsou orgány veřejné moci povinny 

přednostně využívat datovou schránku při doručování fyzické osobě, která jí disponuje.  

Nastíněná řešení jsou vhodná např. i pro žadatele s omezenou pohyblivostí. Využití datové 

schránky je pak myslitelné i pro žadatele v tíživé sociální situaci v případě, že disponují 

připojením k internetu.  
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Pandemie covidu-19 se mj. projevila i v procesních otázkách spojených se sociálním 

zabezpečením. Usnesení vlády č. 143 ze dne 14. února 2021 umožnilo učinit podání žádosti 

v elektronické formě tak, že žadatel žádost na tiskopisu vyplní v listinné podobě, vlastnoručně 

podepíše a příslušnému úřadu posléze zašle sken nebo fotografii takové žádosti. Přiloží také 

sken nebo fotografii vyžadovaných příloh a podkladů. Zároveň došlo ke změně v příslušnosti 

krajské pobočky Úřadu práce, pokud jde o řízení týkající se opakujících dávek pomoci 

v hmotné nouzi, tedy i doplatku na bydlení. Vyloučena je aplikace ustanovení § 67 odst. 1 

zákona o pomoci v hmotné nouzi zakotvující příslušnost pobočky v místě, kde je účastník řízení 

přihlášen k trvalému pobytu. Usnesení vlády nyní předvídá příslušnost pobočky určenou dle 

místa, ve kterém se žadatel zdržuje. Jedná se dle mého o kroky dobrým směrem, přičemž lze 

zvažovat, zda by možnost zaslání skenu žádosti nemohla zůstat jako dlouhodobá varianta. 

V soukromoprávním styku se ostatně jedná o zcela běžný postup.  

4.5.  Ostatní formy podpory bydlení v České republice 

Nedílným pilířem v zásadě jakkoliv orientované politiky státu směřující k zamezení 

bezdomovectví a zvýšení dostupnosti lidského obydlí a jeho zajištění pro široké spektrum 

obyvatel je fond bytů ve vlastnictví obcí či jiných subjektů, které jsou dány k dispozici za nižší 

cenu, než jaká odpovídá tržní realitě. Tento nástroj nalezneme ve všech třech komparovaných 

právních řádech, ovšem s rozdílnou mírou regulace.  

Z hlediska české teorie lze podporu bydlení členit na podporu bydlení na straně poptávky, 

podporu na straně nabídky, podporu vlastnického a podporu nájemního bydlení. Kritérium 

členění na podporu nabídky a poptávky je označováno také jako tzv. podpora na cihlu nebo na 

hlavu.28 Podpora na cihlu představuje podporu výstavby nových bytových kapacit, podpora na 

hlavu má pak spočívat v přidělení dávek a zvýšení koupěschopnosti občanů. Obdobné dělení 

se uplatňuje v rakouském systému, přičemž jsou zažity pojmy subjektově a objektově 

orientovaná podpora (subjektorientierte und objektorientierte Förderung), přičemž posléze 

uvedená forma podpor zde poměrně výrazně převažuje. Podpora na straně nabídky nájemního 

bydlení spočívá zejména v podnětech k výstavbě podporovaných nájemních bytů.   

V souvislosti s formou podpory bydlení je často používán pojem sociální bydlení. V České 

republice došlo také ke zpracování jemu věnovaného návrhu zákona, přičemž se jedná o široce 

diskutované téma, samotný pojem sociálního bydlení však zůstává legálně nedefinován. Uvést 

lze příklad doktrinální definice, ze které vychází Lux: jedná se o zpravidla neziskové nájemní 

                                                           
28 Srov. LUX, M., SUNEGA, P. in LUX, M., KOSTELECKÝ. T. op. cit., s. 59-71.  
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bydlení, kde uplatňovaná výše nájemného leží díky veřejné podpoře pod úrovní tržního 

nájemného, které je přidělováno přednostně domácnostem, jež by si nemohly z důvodu své 

příjmové, sociální či zdravotní situace pořídit bydlení na volném trhu. Uvedené znaky dle mého 

názoru naplňuje koncept zvýhodněného bydlení poskytovaného podle italské legislativy 

(edilizia residenziale pubblica), která je stěžejním tématem kapitoly věnované situaci v Itálii.  

Uvedený legislativní návrh z roku 2017 publikovaný jako sněmovní tisk č. 1065 zahrnoval 

v ustanovení § 2 odst. 1 definici systému sociálního bydlení, který byl vymezen jako zajištění 

důstojného bydlení osobě v bytové nouzi formou nájemního bydlení. Návrh předvídal 

dobrovolné zapojení obcí a obsahoval ustanovení věnovaná jak vymezení okruhu osob v bytové 

nouzi, tak minimálním standardům, které by měly předmětné byty splňovat.  

Minimální plocha nově postaveného bytu určeného pro bydlení jedné osoby měla dosahovat 

23 m2 a maximální plocha bytu pro čtyři a více osob, který mohl být předmětem systému 

sociálního bydlení, měla být 82 m2. V případě starších bytů splňovaly kritéria i garsoniéry 

s velmi malou podlahovou plochou; za dostačující měly být považovány garsoniéry o výměře 

obytné místnosti a kuchyně pouhých 16 m2. Zbylé standardy technického rázu mělo upravovat 

ustanovení § 35 odst. 3, které předepisovalo „základní hygienické vybavení a základní vybavení 

umožňující přípravu pokrmů“. Důležitější byla poslední věta tohoto ustanovení, která zakotvila 

pravidlo, že sociální byty mají být po stavební stránce a po stránce vybavení individuálně 

adaptovány tak, aby odpovídaly zdravotnímu stavu osob, které je mají využívat.  

Obce, které vstoupily do systému sociálního bydlení, měly vypracovat plán sociálního bydlení, 

ve kterém mělo dojít k vyhodnocení potřeb osob nacházejících se v bytové nouzi (§ 37 odst. 1 

legislativního návrhu). K realizaci pak byla předvídána podpora z veřejných zdrojů 

poskytovaná prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení.   

Jak plyne z předchozích výkladů, v českém právním řádu není obsažena jednotná úprava 

vztahující se na přidělování obecních bytů a uzavírání nájemních smluv, které se jich týkají. Při 

bližší analýze zákona o obcích lze učinit závěr, že nájem obecních bytů bude spadat do 

působnosti rady obce. Tuto materii nenalezneme v úpravě jejích vyhrazených pravomocí (§ 102 

odst. 2), nýbrž se tak bude s nejvyšší pravděpodobnost jednat o zbytkovou pravomoc rady obce. 

Tomuto závěru nasvědčují také informace o původu předpisů upravujících tuto problematiku, 

které označují za původce předpisu radu dané obce. V Praze se jedná o usnesení městských 

částí.  
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Jako příklad nedávno vydaného předpisu upravujícího nájem obecních bytů lze uvést usnesení 

rady obce Bořetice č. 6K/47R/2020 ze dne 21. 9. 202029. Jedná se o obec s cca 1300 obyvateli; 

velikost bytového fondu není známa, pro účely této studie je ale zásadnější obsah 

publikovaného usnesení a do jisté míry také jeho legislativní technika.  

Usnesení vymezuje základní předpoklady způsobilosti žadatelů, vedení seznamu žadatelů a 

evidence žádostí, způsob přidělování bytů, důvody vyřazení žadatele, základní pravidla pro 

uzavírání nájemní smlouvy a přechodná a závěrečná ustanovení. Přílohou usnesení je vzor 

nájemní smlouvy.  

Výběr nájemce je taktéž v gesci rady obce, přičemž není formulován konkrétní postup výběru 

a není však zakotvena např. bodová škála pro jednotlivá kritéria nebo určité přednostní skupiny 

žadatelů. Nenalezneme také žádné ustanovení procesní povahy, které by blíže upravovalo 

organizaci a průběh výběrového řízení (periodicita jeho pořádání, způsob oznámení, způsob 

podávání žádostí, lhůty pro rozhodnutí, složení komise apod.).  

Uveden je naopak výčet kritérií, která jsou při hodnocení žádostí (nikoliv výlučně) brána 

v potaz. Mezi ně patří doba trvání podané žádosti, trvání případného stávajícího nájemního 

poměru, dosavadní platební morálka a bezdlužnost žadatele, zdůvodnění žádosti, pověst a 

životní situace žadatele, potřeby obce a další skutečnosti. Kritérium pověsti žadatele se může 

jevit jako nevhodné k zahrnutí do obcí vydávaných předpisů, na druhou stranu mu při 

racionálním uvážení nelze v případě menších obcí upřít určitý význam.  

Pokud bychom však chtěli formulovat doporučení pro úpravu tohoto obecního předpisu, lze 

uvažovat o tvorbě alespoň základních procesních ustanovení (nedomnívám se, že by případná 

aplikace správního řádu byla zcela na místě v případě specifického postupu pro výběr 

nejvhodnějších žadatelů k přidělení obecních bytů) a také obecných vodítek k aplikaci 

jednotlivých zohledňovaných kritérií. Uvedené rozhodně nelze vnímat jako kritiku práce 

konkrétní rady obce. Naopak se ve srovnání s některými jinými obcemi a městy na území České 

republiky jedná dle mého názoru o kvalitně zpracovaná pravidla pro přidělování bytů, která 

skutečně zohledňují situaci jednotlivých žadatelů a tím mohou efektivně přispívat ke 

koncepčnímu řešení bytové situace dané obce. I v případě větších měst s vyšší možností 

zabezpečení odborné úrovně zpracování pravidel se můžeme setkat s usneseními rad obcí, která 

této úrovně kvality nedosahují.  

                                                           
29 Dostupné online: https://www.boretice.cz/obrazky-soubory/zavazna-pravidla-pro-pridelovani-obecnich-bytu-

obce-boretice-1-7443e.pdf [cit. 12. 5. 2021].  

https://www.boretice.cz/obrazky-soubory/zavazna-pravidla-pro-pridelovani-obecnich-bytu-obce-boretice-1-7443e.pdf
https://www.boretice.cz/obrazky-soubory/zavazna-pravidla-pro-pridelovani-obecnich-bytu-obce-boretice-1-7443e.pdf
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Odlišná je realita větších českých měst či pražských městských částí. Zde bývají publikována 

velmi podrobná pravidla, v některých případech se zakotvením bodového hodnocení, které 

považuji za nejvhodnější variantu. Vedle toho ale existují samosprávy, které jako kritérium pro 

volbu nájemců volí licitaci. Pokud mají úvahy o koncepci sociálních dávek a nakládání 

s obecním bytovým fondem směřovat ke všeobecně uspokojivému a udržitelnému stavu bez 

ohrožení gentrifikací a dalšími sociálně nežádoucími jevy, nemůže být kritérium nejvyšší 

nabídnuté ceny bráno jako odpovídající řešení.  

Jednou z dalších forem, jakou se dostává podpory osobám v bytové nouzi, jsou některé sociální 

služby. Ty upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z povahy věci se jedná spíše 

o řešení sloužící ke krátkodobému překlenutí nouzové situace nebo k poskytnutí podmínek 

k sociální aktivizaci; v některých případech (např. azylových domů) lze hovořit o poněkud 

dlouhodobější intervenci, ani ta však není časově neomezená nebo určená k poskytnutí skutečně 

dlouhodobého bydlení. Zákon rozlišuje několik kategorií pobytových služeb, u kterých však 

nelze poskytnutí ubytování označit za jejich jediný a ani jako primární účel (typickým 

příkladem je zdravotnické zařízení lůžkové péče a služba následné péče). Sociální služba jako 

taková je obecně definována jako činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  

Některé ze služeb a zařízení sociálních služeb rozlišovaných zákonem o sociálních službách 

naopak cílí právě na řešení bytové nouze. Těmi jsou zejména noclehárny a již zmíněné azylové 

domy. Ustanovení § 35 zákona o sociálních službách přitom rozlišuje mezi poskytnutím 

ubytování a přenocováním.  

Přenocování je poskytováno osobám bez přístřeší v noclehárnách ve smyslu ustanovení § 63 

odst. 1 zákona o sociálních službách. Vedle přenocování je zde také možnost využití 

hygienického zařízení. Protože služba nocleháren nespočívá v poskytnutí ubytování, stanoví 

zákon, že se jedná o služby ambulantní.  Detailnější úprava služeb poskytovaných ze strany 

nocleháren je obsažena v § 28 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách.  

Osoby využívající službu noclehárny platí za tuto službu úhradu, jejíž určení náleží 

poskytovateli této sociální služby. Ceny se obvykle pohybují v řádu desítek korun (např. 
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v Olomouci je jeden nocleh poskytován za 25 Kč, v Šumperku za 45 Kč a v Praze za 20 Kč)30. 

V případě některých nocleháren zahrnuje nocleh také podání polévky.  

Ubytování na přechodnou dobu pro osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené 

se ztrátou bydlení pak poskytují azylové domy, jak předvídá § 57 zákona o sociálních službách. 

Vedle poskytnutí ubytování zahrnuje služba azylového domu také poskytnutí stravy nebo 

pomoci k jejímu zajištění, zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení. Vedle 

toho je vyhláškou předvídána také nápomoc při obstarávání životních záležitostí či při 

uplatňování práv. Ubytování v azylovém domě by zpravidla nemělo přesahovat dobu jednoho 

roku. Bližší vymezení sociálních služeb poskytovaných prostřednictvím azylových domů je 

obsaženo obsažena v § 22 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb. Stanovena je také maximální cena za 

ubytování, a to ve výši 130 Kč pro dospělou osobu. V případě rodiny s nezletilými dětmi je 

cena stanovena na 100 Kč za dospělou osobu a 70 Kč za dítě. Služba azylového domu může 

být poskytována ve zvlášť vyčleněných objektech nebo v běžných bytech.31 O poskytnutí 

služby azylového domu je uzavírána písemná smlouva. Ustanovení § 91 zákona o sociálních 

službách, který se použije i v případě ostatních sociálních služeb, určuje její základní náležitosti 

a důvody pro její vypovězení ze strany poskytovatele. V případě služby azylového domu by 

taková smlouva měla obsahovat také určitá specifická ustanovení, mj. závazek klienta 

k aktivnímu hledání řešení své nepříznivé sociální situace.  

Poskytovatelé sociálních služeb jsou na základě § 85 zákona o sociálních službách zapisováni 

do registru sociálních služeb vedeného krajským úřadem. V současnosti je v České republice 

registrováno 215 služeb kategorizovaných jako azylové domy a 79 služeb vedených jako 

noclehárny. Nelze však vyloučit, že tyto počty jsou zkresleny situací, kdy je jedno reálné 

zařízení registrováno vícekrát, protože zahrnuje více částí, které jsou např. určeny pro různé 

kategorie klientů.  

 

                                                           
30 Srov. webové stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb:  

https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/lide-bez-domova/nocleharny/,  

https://armadaspasy.cz/wp-content/uploads/2016/12/3.1.1.P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D%C3%ADslo-3-

Cen%C3%ADk-Nocleh%C3%A1rna.pdf a 

https://www.csspraha.cz/lod-hermes-nocleharna [cit. 20. 5. 2021].  
31Srov. JANEČKOVÁ E., MACH. P. Zákon o sociálních službách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

s. 170-171.  

https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/lide-bez-domova/nocleharny/
https://armadaspasy.cz/wp-content/uploads/2016/12/3.1.1.P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D%C3%ADslo-3-Cen%C3%ADk-Nocleh%C3%A1rna.pdf
https://armadaspasy.cz/wp-content/uploads/2016/12/3.1.1.P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D%C3%ADslo-3-Cen%C3%ADk-Nocleh%C3%A1rna.pdf
https://www.csspraha.cz/lod-hermes-nocleharna
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4.6.  Zhodnocení situace a úvahy de lege ferenda 

Příspěvek a doplatek na bydlení jako plošně vyplácené dávky specificky určené ke krytí 

nákladů vyvstávajících při zajišťování bydlení představují řešení, které může přispívat a 

skutečně přispívá k pokrytí těchto nákladů značné části společnosti. Otázkou pak je, zda je 

dostačující část těchto nákladů, kterou jsou způsobilé pokrýt.  

Přetrvávajícím problémem české společnosti se zdá být absence dostatečné kapacity obecních 

bytů či družstevních bytů, které by byly poskytovány za ceny dostupné širokému spektru 

občanů, ať už se jedná o mladé rodiny, osoby dlouhodobě čelící sociálnímu vyloučení 

z nejrůznějších důvodů, zdravotně postižné osoby nebo starobní důchodce.  

Před několika lety byl intenzivně projednáván záměr sociálního bydlení a záměr k tvorbě jemu 

věnovaného zákona. K realizaci tohoto záměru po relativně dlouhé době však nedošlo. 

Zpracována byla také podrobná a dle mého názoru kvalitní koncepce sociálního bydlení 

v České republice.  

V rámci její přípravy byly vytyčeny určité okruhy představující hlavní problémy spojené 

s dostupností bydlení. Ty sahají od faktorů týkajících se společenských a ekonomických jevů 

po rozdělení a realizaci kompetencí v českém právním řádu. Apelováno je mj. na potřebu 

účinnějšího hodnocení efektivity nástrojů bytové politiky, větší důraz na rizika spojená 

s prostorovou segregací obyvatel (ke zvýšení míry tohoto rizika mohou přispívat také výše 

uvedené bezdoplatkové zóny), potřebu dosažení vyšší informovanosti občanů o možnostech 

podpory a také na důkladnější práci se statistickými daty.32 

Dalším tématem, které by nejen dle mého názoru mohlo být v České republice detailněji 

propracováno, intenzivněji podporováno a také propagováno, je systém prostupného bydlení. 

Jedná se o přístup vycházející z bydlení jako z dlouhodobého procesu, nikoliv pouze aktuálního 

stavu, v jehož rámci se tedy rozlišuje mezi několika úrovněmi podporovaného bydlení 

v závislosti na aktuální situaci daných osob potřebujících pomoc. Konkrétní schéma může 

vypadat např. tak, že na prvním stupni je k dispozici služba noclehárny následována 

podporovanou ubytovnou a končící nájemním bydlením. 33 

                                                           
32 Jedním z instrumentů předvídaných rakouským zákonem o základních zásadách sociální pomoci je povinnost 

jednotlivých spolkových zemí ke sběru a předávání dat o příjemcích pomoci (srov. § 8 rakouského zákona o 

základních zásadách sociální pomoci).  
33 Srov. evaluační analýzu prostupného bydlení vytvořenou Agenturou pro sociální začleňování, dostupné online 

z https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/2016_asz_evaluace_prostupne_bydleni-pdf/ [cit. 31. 3. 2021]. 

Podle této evaluace spočívá jeden z  problémů také v tom, že prostupné bydlení není implementováno podle 

jednotného schématu.  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/2016_asz_evaluace_prostupne_bydleni-pdf/
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5. Itálie 

5.1.  Itálie: úvod do systému 

Koncepce podpory pro osoby nacházející se v tíživé bytové situace je v italském sociálním 

zabezpečení (previdenza sociale) poměrně odlišná od situace založené českými předpisy tohoto 

právního odvětví. Italské sociální zabezpečení sice taktéž zahrnuje specifické plnění, jehož 

hlavním účelem je příspěvek na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti s obstaráním bydlení, 

jedná se však na rozdíl od České republiky o jedinou dávku tohoto účelu označovanou jako 

příspěvek na nájemné (contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione).  

Vedle toho existuje také dávka obecnější povahy (reddito di cittadinanza), která zahrnuje část 

obecnou a část určenou ke krytí bytových nákladů. Zásadním institutem italského právního řádu 

sloužícím k zajištění dostupného bydlení je pak také nájem bytových kapacit prostřednictvím 

veřejnoprávních subjektů za zvýhodněné nájemné. V zásadě bychom mohli tento systém 

považovat za obdobu nájmu obecních bytů v České republice s tím rozdílem, že jeho pravidla 

mají základ v celostátně platné legislativě, která je prováděna jednotlivými regiony, čímž 

dochází k určité harmonizaci celého systému. Právě v existenci jedné dávky k zajištění bydlení 

a celostátně harmonizovaného systému podporovaného bydlení lze spatřovat největší rozdíl 

oproti institutům podpory bydlení v intencích českého právního řádu.  

Celý systém se souhrnně označuje jako edilizia residenziale pubblica (veřejná bytová 

výstavba). Za jádro právní úpravy lze považovat dekret prezidenta republiky č. 1035/1972, o 

pravidlech pro přiznávání a odjímání ubytovacích kapacit ze systému veřejné bytové výstavby 

a o stanovení nájemného34. Jedná se o právní předpis zakotvující obecné principy platné pro 

všechny regiony Itálie.  

Zcela zásadní úlohu v otázkách praktické organizace, ale do jisté míry také v oblasti celkové 

koncepce, zaujímají zvláštní subjekty zvané istituti autonomi case popolari, označované běžně 

zkratkou IACP. Jejich název lze volně přeložit jako veřejné autonomní instituty pro nájemní 

bydlení. S ohledem na jejich úlohu a neexistenci ekvivalentu v češtině je budu v následujících 

pasážích práce označovat jako orgány ubytovacích kapacit.  

V českém právním řádu patrně nenalezneme orgán, úřad, veřejnou instituci či jinou entitu, která 

by zcela odpovídala této kategorii. Nejedná se o ekvivalent určitého odboru obecního úřadu, 

                                                           
34 Text předpisu je dostupný v italštině online z https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-12-30;1035 [cit. 1. 3. 2021].  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-12-30;1035
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-12-30;1035


49 
 

ani o ekvivalent zastupitelstva či rady obce. Na jednu stranu můžeme v orgánech ubytovacích 

kapacit shledávat určitou podobnost s bytovým družstvem podle českého právního řádu. 

Předmětem členství v bytovém družstvu je dle ustanovení § 742 písm. a) zákona o obchodních 

společnostech a družstvech zejména právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, přičemž také 

ze strany italských orgánů ubytovacích kapacit dochází k uzavření nájemní smlouvy. Tomu 

však předchází proces, který více, či méně odpovídá správnímu řízení a jehož předmětem je 

výběr žadatele, kterému bude nájemní smlouva nabídnuta. Lze tedy hovořit o dvou rovinách 

činnosti orgánů ubytovacích kapacit – o rovině veřejnoprávní a rovině soukromoprávní. Otázka 

přesné charakteristiky činnosti orgánů ubytovacích kapacit patrně nebude nikdy v italské 

doktríně a judikatuře přijímána zcela jednoznačně. Její vyřešení však nemá vliv na aspekty 

stěžejní pro účely této práce.35 

Orgány ubytovacích kapacit mají v italském řádu velmi dlouhou tradici, jejich předobraz byl 

zformován zákonem č. 251 z roku 1903. Ke změnám v jejich organizaci, úloze i označení 

docházelo opakovaně. Zásadní je v tomto směru také stále účinný zákon č. 865/1971 upravující 

programy a koordinaci bytové výstavby. 

Jak napovídá název zákona č. 1035/1972, tvoří jeho obsah primárně ustanovení upravující 

předpoklady, které musí splňovat žadatelé, základní pravidla organizace konkurzů na obsazení 

ubytovacích kapacit, důvody pro ukončení nájmu a odpovídající procesní pravidla a také 

pravidla vztahující se na stanovení výše nájemného. Další materií upravenou tímto předpisem 

jsou základní pravidla pro eventuální převod vlastnického práva k nemovitostem 

představujícím veřejnou bytovou výstavbu.  

Ke konkretizaci a praktickému provedení problematiky upravované tímto předpisem pak 

dochází na místní úrovni. Za tímto účelem jsou tedy vydávány regionální zákony a statuty 

orgánů ubytovacích kapacit. Regionální úprava však v jistém ohledu také překračuje rámec 

(pouhého) praktického provedení. Předpisy na regionální úrovni mohou odlišně upravovat 

podmínky pro přístup k podporovanému bydlení, pokud jde o státní občanství, což působí 

poněkud překvapivě, neboť jde přesně o otázku, ke které lze očekávat jednotnou úpravu na 

celostátní úrovni. Na druhou stranu ve většině regionů nebyla přijata diametrálně odchylná 

úprava; většinou se jedná o odchylky spočívající v konkrétních podmínkách upravujících 

možnost přidělení podporovaného bydlení žadateli bez občanství členského státu Evropské 

                                                           
35 Blíže k vymezení povahy odlišných součástí činnosti orgánů srov. DE MARZO, G. Osservatorio civile. 

Urbanistica e appalti. Rassegna di edilizia, urbanistica, appalti, lavori pubblici. Milanofiori Assago: Wolters 

Kluwer Italia, 2007 (1), s. 56-57.  
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unie, které spočívají např. v tom, že žadatel z nečlenského státu musí již určitou dobu pracovat 

v předmětném regionu.  

Vzhledem k celkové koncepci podporovaného nájemního bydlení i systematice celostátně 

účinného předpisu k jeho regulaci považuji za nejvhodnější přístup nejdříve přiblížit procesní 

stránku věci, tedy řízení o přidělení takové ubytovací kapacity, následně analyzovat kritéria 

zohledňovaná v tomto řízení a posléze se věnovat konkrétnímu obsahu právního poměru 

založeného příslušnou nájemní smlouvou mezi žadatelem a orgánem. Posléze je na místě 

ilustrovat konkrétní podobu provedení této materie na regionální úrovni.  

5.2.  Itálie: podporované bydlení 

5.2.1. Organizace a řízení na celostátní úrovni 

Jak bylo naznačeno výše, podáním žádosti o přidělení podporovaného nájemního bytu na něj 

nevzniká právní nárok. Naopak dochází k hodnocení situace jednotlivých žadatelů na základě 

konkurzního řízení před orgánem ubytovacích kapacit. Základem právní úpravy, o kterou se 

musí opírat taková řízení ve všech regionech Itálie, je čl. 3 a násl. zákona č. 1035/1972.  

Orgán ubytovacích kapacit vyhlašuje konkurzy pro jednotlivé obce nebo pro území několika 

obcí. K vyhlášení konkurzu musí dojít alespoň 60 dnů před koncem lhůty pro podávání žádostí. 

Náležitosti vyhlášky o uskutečnění konkurzu jsou stanoveny ve čl. 3 odst. 5 zákona č. 

1035/1972. Patří mezi ně zejména lokalita předmětných nemovitostí, obecné podmínky, které 

musí žadatelé splňovat, případné zvláštní podmínky vyplývající z konkrétních opatření, lhůta 

pro podávání žádostí, předpokládaná výše nájemného a vyžadované přílohy žádosti.  

Náležitosti žádosti jsou stanoveny ustanovením čl. 4. Je jimi občanství a místo pobytu žadatele, 

rodinná situace, popis stávajícího bydlení, celkový rodinný příjem, místo a druh zaměstnání 

žadatele a ostatních členů rodiny, adresa pro doručování a také případné další informace, které 

mohou být relevantní pro vyhodnocení míry potřeby ubytování. Podobně jako v českých 

předpisech sociálního zabezpečení jsou zakotvena určitá oprávnění orgánů veřejné moci 

k ověření situace žadatelů, také čl. 5 odst. 1 zakládá oprávnění orgánů ubytovacích kapacit 

vyžádat si od jiných orgánů veřejné moci doprovodné dokumenty, které mohou posloužit 

k ověření a posouzení situace, ve které se žadatel nachází.  

Nejpodstatnější je přiblížit samotný proces hodnocení žadatelů a výběr žadatelů, se kterými 

bude uzavřena nájemní smlouva. To provádí komise ustavená orgánem ubytovacích kapacit 
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zahrnující kromě předsedy orgánu či jeho zástupce také starostu obce, ředitele místního úřadu 

práce či jeho zástupce, zástupce regionu a dalších organizací.  

Komise ve lhůtě 30 dnů od obdržení dokumentů spojených s konkurzem sestaví provizorní 

pořadí žadatelů. Následuje vyvěšení tohoto pořadníku po dobu 15 dnů, během kterých lze 

podávat námitky. Po vypořádání námitek dochází sestaví komise konečné pořadí žadatelů. 

V případě, že někteří žadatelé dosáhnou stejného počtu bodů, je učiněn také mezikrok 

spočívající ve slosování jejich pořadí osvědčeném notářem.  

Na základě takto určeného pořadí dochází k přidělení podporovaných nemovitostí. Pořadí 

žadatelů má právní účinky po dobu jednoho roku, pokud nedojde k jeho průběžné aktualizaci 

podle pravidel obsažených v ustanovení čl. 9 odst. 3 a 4. K samotnému přidělení nájemní 

nemovitosti dochází v běžných případech ze strany předsedy příslušného orgánu ubytovacích 

kapacit. Přidělení je žadateli sděleno doporučeným dopisem.  

Sestavována jsou však také zvláštní pořadí pro určité kategorie žadatelů, jejichž určení se 

odlišuje napříč italskými regiony. Mezi tyto skupiny žadatelů patří např. důchodci či mladé 

páry. 

Konkurzy mohou být přerušeny v případě mimořádných událostí tak, aby bylo umožněno 

dodatečné přihlášení žadatelů z řad obyvatel postižených danou událostí. Vedle toho je také 

možné vyčlenit až 15 % ubytovacích kapacit pro další případy. Rezerva překračující 15 % pak 

může být tvořena pro případ nutných demolicí či asanací. V případě, že vytvořené rezervy 

nejsou využity, jsou přiděleny na základě pořadníků výše uvedeným způsobem.  

5.2.2. Obsah právního poměru mezi žadatelem a orgánem ubytovacích kapacit a 

jeho změny 

Předpoklady, jejichž splnění je vyžadováno, aby mohlo být žadateli přiděleno ubytování, 

vymezuje v obecné rovině čl. 2 odst. 1. Bližší podmínky pak mohou být stanoveny 

prostřednictvím regionálních zákonů, jak bylo uvedeno výše.  

V zásadě se jedná o pět okruhů podmínek, které se vztahují k občanství, bydlišti, práci, příjmu 

a případným stávajícím titulům k užívání nemovitosti. Pokud jde občanství, dekret č. 

1035/1972 obecně vyžaduje italské občanství, avšak jak bylo demonstrováno výše v souvislosti 

s významem regionálních předpisů, většina regionů tuto podmínku relativizuje.  

Vyžadováno je dále bydliště či výkon práce v obci, ve které se nachází předmětná nemovitost. 

U podpůrných programů vyhlášených pro více obcí zároveň je vyžadován pobyt či výkon práce 



52 
 

v některé ze zahrnutých obcí. I z tohoto pravidla jsou zároveň předvídány výjimky, např. 

v souvislosti s výstavbou nových průmyslových zón.  

Žadatel pak nesmí disponovat vlastnickým právem či jiným titulem k užívání nemovitosti 

v předmětné obci (popř. obcích v případě programů pro více obcí), který odpovídá potřebám 

jeho rodiny36. Podobně jsou vyloučeni také žadatelé, kterým bylo přiděleno bydlení z některých 

dalších podpůrných programů.  

Pokud jde o jednotlivá kritéria, která jsou v rámci výše uvedeného řízení hodnocena, 

představují v zásadě hmotněprávní úpravu a jsou upravena v ustanovení čl 7. Některá z nich 

jsou kvantifikována, ostatní jsou vyhodnocována pouze z hlediska jejich naplnění bez dalšího. 

V prvním případě je pak konkrétní počet bodů stanoven z určitého rozmezí hodnoty daného 

kritéria v závislosti na tom, ve kterém rozmezí se žadatel nachází. Jedná se zde především o 

výši příjmu (rozdělenou do tří pásem), o počet členů rodiny a také o poměr počtu členů rodiny 

k počtu místností ve stávajícím obydlí; žadatelé s nižším příjmem obdrží vyšší počet bodů. 

Naopak žadatelé žijící v početnější rodině obdrží vyšší počet než žadatelé s méně početnou 

rodinou. Konečně žadatelé žijící v pěti osobách připadajících na jednu místnost obdrží více 

bodů než žadatelé obývající nemovitost v situaci, kdy na jednu místnost připadají dva až tři 

obyvatelé.  

Mezi další kritéria pak patří skutečnost, zda žadatel v současnosti obývá hygienicky 

nevyhovující nemovitost či demonstrativně vyjmenované podstandardní formy obydlí 

(přístřešky, veřejné noclehárny apod.). Další okolností zohledněnou bodovým systémem je 

případ nuceného vystěhování žadatele, které není způsobeno jeho vlastním přičiněním, např. 

v důsledku sanitárních opatření vyvolaných přírodní katastrofou či při nebezpečí zřícení 

budovy. Specifickou zohledněnou situací je pak žadatel pracující v místě vzdáleném více než 

osm hodin od místa, ve kterém pobývá jeho rodina.  

Jak vyplývá z čl. 11 odst. 4, volba konkrétní nemovitosti, ohledně které má být uzavřena 

nájemní smlouva, přísluší úspěšnému žadateli na základě pořadí stanoveného v rámci 

konkurzu. Jedním ze stěžejních pravidel pak je limit spočívající v počtu místností ve vztahu 

k počtu členů domácnosti. Nelze přidělit nemovitost s počtem obytných místností vyšších než 

počet členů domácnosti. V jednom případě má úspěšný žadatel také možnost odmítnout 

                                                           
36 Adekvátním bydlením se pro účely tohoto ustanovení rozumí nemovitost s počtem místností bez příslušenství, 

který odpovídá počtu členů rodiny a zároveň není nižší než dvě místnosti a vyšší než pět místností. Zároveň 

předmětná nemovitost nesměla být prohlášena za hygienicky nezpůsobilou.  
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nabízený nájem bez ztráty svého pořadí, a to v případě, kdy nabízená nemovitost či nabízené 

nemovitosti nejsou přiměřené potřebám rodiny žadatele. Právo na přidělení bytu pak žadateli 

zůstává zachováno i pro případ aktualizace pořadníku.  

V zájmu efektivního využívání ubytovacích kapacit musí být nemovitost obydlena ve lhůtě 30 

dnů ode dne doručení smlouvy žadateli. V opačném případě dochází ke zrušení přidělení. Na 

základě odůvodněné žádosti lze z tohoto pravidla udělit výjimku. Z důvodů pro zánik 

nájemního vztahu analyzovaných níže pak vyplývá, že obdobná povinnost, tedy předmětnou 

nemovitost skutečně obývat, se vztahuje i na celé období následující po nastěhování 

oprávněného.  

Výše nájemného je stanovena podle pravidel zakotvených v ustanoveních čl. 19 a 20 dekretu.  

Za určitých okolností může na žádost docházet k výměně nemovitosti mezi jednotlivými 

nájemníky. Děje se tak zejména v případech změny počtu členů rodiny, z vážných rodinných 

důvodů nebo v zájmu ubytování, které je blíže místu výkonu zaměstnání.  

Důvody zániku zvýhodněného nájemního vztahu jsou stanoveny ve čl. 17 dekretu. Dochází 

k němu prostřednictvím příkazem předsedy příslušného orgánu v případě, kdy nájemník 

postoupí předmět nájmu třetí osobě, bez předchozího souhlasu orgánu uděleného z vážného 

důvodu opustí nemovitost po dobu delší tří měsíců nebo užívá objekt k nedovoleným nebo 

nemorálním účelům. Dalším důvodem pro zánik nájmu je skutečnost, že oprávněný dosáhne 

příjmu přesahujícího rozhodnou hranici. Předseda orgánu pak může stanovit až šestiměsíční 

lhůtu k vyklizení nemovitosti.  

V případě, že dojde k neoprávněnému obývání podporovaného bytu, nařídí předseda orgánu 

bytových kapacit jeho vyklizení s lhůtou nepřesahující 30 dnů. Jím vydané nařízení vyklizení 

je zároveň exekučním titulem (srov. čl. 18 ve spojení s čl. 11 odst. 11 dekretu).  

Správa pronajímaných nemovitostí je svěřena nájemcům v případě, že 60 % nájemců 

konkrétního objektu podá odpovídající žádost orgánu (čl. 24 odst. 2 dekretu).  

Jak bylo zmíněno výše, italský právní řád zároveň předvídá možnost postoupení předmětné 

nemovitosti jejímu uživateli. Právní základ pro tento postup nalezneme v čl. 61 zákona č. 

865/1971. Konkrétní podmínky jsou pak stanoveny ustanovením čl. 23 dekretu. Děje se tak 

výše popsaným postupem, který se uplatní i na založení nájemního poměru. Kupní cena je 

určena dle pravidel čl. 23 odst. 2 a může být splatná jednorázově, nebo ve splátkách po dobu 
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25 let. V případě splátek dochází ke zřízení zástavního práva. Omezení při nabytí nemovitosti 

tímto způsobem spočívá v zákazu zcizení trvajícím 15 let.  

5.2.3. Praktická aplikace 

Způsob, jakým jsou zákon č. 1035/1972 a navazující regionální zákony aplikovány v praxi, lze 

velmi dobře ilustrovat pomocí detailní analýzy konkrétní vyhlášky upravující organizaci 

konkurzů ze strany IACP. Za tímto účelem přiblížím organizaci konkurzů vyhlašovaných IACP 

Catania (Sicílie).  

K provedení zákona č. 1035/1972 zde došlo prostřednictvím regionálního zákona č. 15/1986. 

Po více než třiceti letech od jeho vydání lze však říci, že pro praxi důležitějším zdrojem pravidel 

je vyhláška daného IACP.  

Přesto je zapotřebí zmínit alespoň klíčová ustanovení tohoto regionálního předpisu. Část druhá 

tohoto zákona (čl. 14 a násl.) upravuje realizaci výstavby dostupných ubytovacích kapacit pro 

veřejnost. Realizace tohoto programu je pak svěřena prostřednictvím čl. 16 odst. 1 právě IACP. 

V odst. 2 je předvídána možnost nezbytných vyvlastnění, odst. 5 pak stanoví, že až do 

případného odkoupení zůstávají předmětné nemovitosti ve vlastnictví IACP. Zakotvena je také 

tvorba fondu pro mimořádnou údržbu těchto nemovitostí.  

Dalším zásadním ustanovením pro účely této srovnávací analýzy je čl. 18, který zakotvuje 

základní principy organizace výběrových řízení na obsazení podporovaných nemovitostí 

(pravidla pro složení komisí a publikaci provizorního a definitivního pořadníku). V případě 

rovnosti bodů je zakotveno regionálně platné pravidlo, dle kterého má přednost starší uchazeč 

(čl. 8 odst. 12 regionálního zákona).  

Pravidla pro bodové ohodnocení žadatelů zakotvená v regionálním zákoně jsou následující: 

hodnocena je doba, po kterou žadatel vykonává práci, počet členů rodiny a současná bytová 

situace. Za odpracovaná léta lze obdržet jeden až čtyři body, počet členů rodiny je taktéž 

hodnocen rozmezím jednoho až čtyř bodů. Ohledně bytové situace mohou být přiděleny body 

navíc buď v případě výpovědi z nájmu udělené z důvodů nepřičitatelných žadateli, nebo 

z důvodu, že stávající bydlení nemá dostatečnou kapacitu, tj. jednu místnost obývají minimálně 

tři osoby.  

Z nejpodstatnějších ustanovení regionálního zákona zbývá zmínit čl. 21 upravující zánik 

přidělení zvýhodněného bydlení. V zásadě se jedná o tři důvody, a to prodlení s platbou 

nájemného (čl. 21 odst. 1 a 2), postoupení zvýhodněného obydlí do podnájemního vztahu (čl. 
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21 odst. 3 bod 1) nebo situaci, kdy žadatel přestane splňovat některou z podmínek stanovených 

pro přístup ke zvýhodněnému bydlení (čl. 21 odst. 3 bod 2).  

Pro případ prodlení s platbou nájemného je zakotven postup IACP sestávající ze dvou fází. 

Pakliže dojde ke tříměsíčnímu prodlení s platbu nájemného, zašle IACP nájemci výzvu 

s přirážkou 15 %. Stanoví se také tříměsíční lhůta k zaplacení. Pokud nedojde k platbě ani v této 

lhůtě, přikročí IACP k iniciaci postupu vedoucího ke zrušení přidělení dané nemovitosti a 

výpovědi z nájemního vztahu. Tato pravidla jsou bez zásadnějších úprav převzata do 

ustanovení čl. 6 vyhlášky IACP Catania.  

Uvedená vyhláška vydaná ze strany IACP pak v detailnější míře upravuje podmínky pro účast 

v konkurzu na obsazení ubytovacích kapacit, vyžadované podklady, procesní pravidla týkající 

se odevzdání žádostí, pravidla pro sestavení a publikaci pořadníku, stanovení nájemného, 

podmínky zrušení přidělení dané nemovitosti, oprávnění IACP k ověřování skutečností a také 

pravidla pro případ úmrtí žadatele. V některých částech se však omezuje na reprodukci pravidel 

zakotvených již samotným regionálním zákonem.  

Ohledně podmínek pro účast ve výběrovém řízení na obsazení nemovitostí se zvýhodněným 

nájemným je upraveno následující: 

- žadatel musí disponovat občanstvím Itálie nebo jiného členského státu EU; pro občany 

třetích zemí není možnost účasti zcela vyloučena, musí však splňovat přísnější 

podmínky (určitá doba pobytu a výkon závislé pracovní činnosti),  

- žadatel musí splňovat podmínku pobytu nebo pracovní aktivity v Catanii,  

- žádat nemohou osoby, které vlastní adekvátní nemovitost na území Catanie, nebo k ní 

mají užívací právo a osoby, které v minulosti získaly nárok na odkoupení nemovitosti 

postavené za přispění z intervenčních programů,  

- příjem žadatele a jeho rodiny musí být v rozmezí 7 230,39 eur a 20 658,27 eur ročně, 

- vyloučeny jsou osoby, které v minulosti neoprávněně obývaly podporovanou 

nemovitost nebo které takovou nemovitost postoupily jinému, aniž by byly splněny 

zákonné podmínky.  

V režimu založeném předpisy vztahujícími se na systém přidělování subvencovaných 

ubytovacích kapacit lze nalézt určité prvky, které jsou přísnější než v případě české úpravy. 

Prvním z nich je existence nejnižší hranice rozhodného příjmu. Ta má garantovat schopnost 

žadatele platit stanovené nájemné. S ohledem na koncepci spočívající v přidělení nemovitosti 

za zvýhodněné nájemné je však zcela legitimním požadavkem. Druhý prvek, který je přísnější 
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oproti systémům založeným na účelově vázaných peněžitých dávkách, je podmínka pracovní 

aktivity žadatele (nejedná-li se o důchodce), která plyne z textu zákona i vyhlášky. Praxe 

posledních let však ukazuje, že dochází k prominutí této podmínky u osob, které jsou schopny 

dostát závazku k placení nájemného vzhledem k čerpaným sociálním dávkám.  

5.2.4. Organizace a řízení na regionální úrovni 

Základními přílohami žádosti o účast ve výběrovém řízení (čl. 2 vyhlášky), jejichž absence 

zakládá nemožnost účasti, je formulář o příjmech spolu s prohlášením o tom, že další členové 

předmětné rodiny starší 18 let nemají žádný relevantní příjem, potvrzení o zaměstnání nebo 

důchodová knížka a některé další přílohy v případě specifických kategorií žadatelů.  

Nad rámec uvedených jsou na základě čl. 3 dokládány také listiny vztahující se ke skutečnostem 

zakládajícím možnost přidělení dalších bodů v rámci hodnocení pro sestavení žebříčku (bydlení 

po stanovenou dobu v nevyhovujícím obydlí, nutnost vyklizení obývané nemovitosti z důvodu 

přírodní katastrofy, veřejného zájmu apod., místo výkonu práce vzdálené více než osm hodin 

od místa pobytu rodiny, přičemž není k dispozici bydlení pro rodinu, stávající nájemné 

překračující stanovenou část relevantních příjmů apod.).  

Pro každou ze stanovených skutečností je stanoven konkrétní druh dokladu. U skutečností, které 

nelze úředně stvrdit, je předvídáno prohlášení. Prohlášením lze však nahradit i předepsaná 

úřední potvrzení za podmínek předvídaných legislativou.  

Nad rámec výčtu příloh samotné žádosti musí být podle ustanovení čl. 8 odst. 4 vyhlášky 

doložen také znalecký posudek v případě, že žadatel nebo některý z členů jeho rodiny vlastní 

nemovitost. Chybějící znalecký posudek je prostřednictvím čl. 8 odst. 5 kvalifikován jako 

důvod k vyloučení z pořadníku. Oprávnění IACP k ověření uváděných skutečností je pak 

upraveno v čl. 9 vyhlášky.  

Formuláře jsou distribuovány kanceláří IACP pro styk s veřejností, vyhláška zároveň ukládá 

jejich publikaci způsobem umožňujícím dálkový přístup (srov. čl. 9 odst. 4 vyhlášky).  

Ustanovení čl. 4 vyhlášky upravuje možnosti podání žádosti o účast ve výběrovém řízení. 

Listinné podání lze učinit v kanceláři IACP oproti vydání potvrzení o převzetí s vyznačením 

data podání, doporučenou zásilkou nebo cennou zásilkou s dodejkou. Možné je také učinit 

podání elektronicky prostřednictvím certifikované elektronické pošty s využitím 

elektronického podpisu, jehož cena se pohybuje okolo 50-60 eur. V současnosti není 
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elektronická komunikace v procesu podání žádosti vůči IACP příliš využívána. Vyhláška 

výslovně zakotvuje zřeknutí se odpovědnosti za vymezené chyby v poštovním styku.  

Po zhodnocení žádostí dochází k sestavení provizorního pořadníku, který je po dobu 30 dnů 

vyvěšen na úřední desce IACP a je publikován v Úředním věstníku regionu Sicílie (Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana). Ve lhůtě 30 dnů od publikace ve věstníku je možné podávat 

námitky. Po vypořádání námitek dochází k sestavení definitivního pořadníku, který je 

publikován stejným způsobem.  

Přidělení konkrétních bytových kapacit se řídí ustanovením čl. 11 celostátního zákona č. 

1035/1972. I proti němu je přípustný opravný prostředek, a to odůvodněné námitky, které lze 

podávat ve lhůtě 30 dnů od data uveřejnění. V rámci tohoto řízení se však nelze dovolávat 

materiálů, které měly být předloženy již při samotném podání žádosti.  

Ustanovení čl. 7 vyhlášky upravuje postup v případě úmrtí žadatele. Na jeho místo mohou 

vstoupit jeho manžel nebo jiní členové jeho rodiny, blíže je vymezeno, jaké podmínky musí 

konkrétní členové rodiny splňovat v době vyhlášení i v době případného přidělení bytu nebo 

domu.  

5.3.  Itálie: příspěvek na nájemné 

Příspěvek na nájemné byl do italského právního řádu zaveden zákonem č. 431/1998, upravující 

nájem a uvolnění nemovitostí užívaných k bydlení. Na ten navazuje vyhláška Ministerstva pro 

veřejnou výstavbu (Ministero dei lavori pubblici) ze dne 7. června 1999.  

Principy, na kterých stojí úprava obsažená v zákoně i vyhlášce, jsou výrazně odlišné od základů 

úpravy dle českého zákona o státní sociální podpoře, a to zejména v koncipování role státu a 

regionů. Na základě čl. 11 byl zřízen Národní fond pro podporu přístupu k nájemnímu bydlení, 

prostřednictvím kterého dochází k distribuci peněžních prostředků jednotlivým regionům. Děje 

se tak dle čl.  11 odst. 5 každoročně na návrh ministra pro veřejnou výstavbu.  

Dle čl. 11 odst. 6 mohou jednotlivé regiony na poskytování příspěvku vyčlenit také vlastní 

prostředky, přičemž tato eventualita má svůj odraz v rozdělení prostředků z Národního fondu 

pro podporu přístupu k nájemnímu bydlení (čl. 11 odst. 5 in fine).  

Pokud se jedná o předpoklady na straně žadatelů o poskytnutí příspěvku na nájemné, jsou 

stanoveny již zmíněnou vyhláškou Ministerstva pro veřejnou výstavbu. Na rozdíl od 

současných institutů podpory zavedených českým právním řádem je příspěvek na nájemné 

poskytován pouze osobám užívajícím byt na základě nájemního vztahu. Zákon zavádějící 
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Národní fond podporu přístupu k nájemnímu bydlení zároveň výslovně připouští, že se může o 

nemovitosti v soukromoprávním i veřejnoprávním vlastnictví. Regionální prováděcí právní 

předpisy však zpravidla obsahují pravidlo vylučující žadatele, kterým bylo přiděleno 

podporované bydlení. Taktéž je vyloučeno vlastnictví nemovitosti v Itálii nebo v zahraničí. 

V některých regionech (jmenovitě v Toskánsku37) je však např. připuštěno vlastnictví vzniklé 

v souvislosti se zánikem manželství. Předpokladem je také náležitá registrace nájemní smlouvy 

(čl. 11 odst. 2 zákona upravujícího nájem a uvolnění nemovitostí užívaných k bydlení).  

Další předpoklady zakotvené ve čl. 1 vyhlášky se vztahují k maximálnímu ročnímu 

zdanitelnému příjmu žadatele a dále výši placeného nájemného v poměru k příjmu. Zde jsou 

zakotveny dvě rozdílné skutečnosti:  

- příjem žadatele nedosahující výše dvou minimálních penzí, který zakládá právo na 

příspěvek za předpokladu, že tito žadatelé na nájem vynakládají minimálně 14 % 

příjmů,  

- příjem žadatele nepřesahující hranici příjmu pro přidělení podporovaného bydlení, u 

kterého je hraniční poměr nákladů vynakládaných na nájemné stanoven jako alespoň 

24 %.  

Konkrétní podmínky a parametry příspěvku na nájemné (posuzování vzniku nároku na 

poskytnutí příspěvku, výše příspěvku aj.) jsou pak zakotveny v oznámeních vydávaných 

jednotlivými provinciemi (bando pubblico). Ta v praxi představují poměrně objemný komplex 

velmi specifických pravidel, která někdy neodpovídají struktuře klasické právní normy. Svou 

povahou se ostatně také jedná spíše o ekvivalent opatření obecné povahy či správního 

rozhodnutí než o právní předpis. Dle mého názoru tak nepředstavují z hlediska formy, avšak 

ani obsahu, element vhodný k převzetí do českého právního řádu. Tato oznámení jsou vydávána 

na základě čl. 11 odst. 8 zákona.38 

Zakotvena pak bývá také nominální maximální výše nájemného, příkladmo se jedná o rozmezí 

přibližně 1 500 až 6 000 eur, paralelně bývá stanovena maximální část nájemného, která může 

být příspěvkem pokryta. Pravidelným obsahem provinčních předpisů upravujících přidělování 

prostředků z fondu je samozřejmě také omezení, dle kterého nesmí za žádných okolností 

                                                           
37 Srov. kritéria stanovená pro Toskánsko: 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5174213&nomeFile=Delibera_n.228_del_06-

03-2018-Allegato-A [cit. 10.09.2021].  
38 Příklad takového oznámení ze sicilského regionu lze naleznout pod následujícím odkazem: 

https://www.comune.siracusa.it/images/doc/ServiziSociali/BANDO_CONTRIBUTO_ABITATIVO_2018_RET

TIFICATO.pdf [cit. 10. 9. 2021].  

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5174213&nomeFile=Delibera_n.228_del_06-03-2018-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5174213&nomeFile=Delibera_n.228_del_06-03-2018-Allegato-A
https://www.comune.siracusa.it/images/doc/ServiziSociali/BANDO_CONTRIBUTO_ABITATIVO_2018_RETTIFICATO.pdf
https://www.comune.siracusa.it/images/doc/ServiziSociali/BANDO_CONTRIBUTO_ABITATIVO_2018_RETTIFICATO.pdf
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poskytnutý příspěvek přesáhnout sumu ročního nájemného. Ustanovení čl. 2 odst. 4 vyhlášky 

pak předvídá vyšší část nájemného krytou příspěvkem pro osoby starší 65 let, zdravotně 

postižené osoby a pro situace mimořádné sociální zranitelnosti.  

Vedle postupu pro stanovení výše příspěvku je v mnoha provinciích také zakotvena maximální 

nominální výše nájemného, k jehož pokrytí lze prostředky z fondu využít.  

Pro účely českého příspěvku a doplatku na bydlení je dle mého názoru významnější a 

k případné adaptaci do českých právních předpisů vhodnější úprava principů týkajících se 

k rozdělení prostředků fondu mezi jednotlivé regiony a provincie.  

Ustanovení čl. 2 vyhlášky v tomto ohledu stanoví, že jednotlivé regiony upraví rozdělení zdrojů 

pocházejících z fondu, přičemž zohlední konkrétní situaci na trhu s nájemním bydlením a také 

hodnotu nájemního bydlení typově porovnatelného s veřejným podporovaným bydlením.  

Právě tento prvek umožňující flexibilnější reakci na aktuální situaci v jednotlivých okresech či 

obcích by bylo žádoucí adaptovat do režimu vztahujícího se na poskytování příspěvku a 

doplatku na bydlení.  

5.4.  Itálie: obecná sociální dávka, její význam pro zajištění bydlení 

V italském právním řádu byla v nedávné době nově koncipována sociální dávka sloužící více 

účelům (reddito di cittadinanza; doslovně přeloženo „občanský příjem“), kterou pro další účely 

této práce můžeme označovat jako obecnou sociální dávku.  

Její úprava je obsažena v zákonném opatření č. 4/2019. Obsah a výše této dávky jsou upraveny 

v ustanovení čl. 3 zákonného opatření. Sestává ze dvou základních složek, první z nich je 

obecnější příspěvek tvořící část rodinného příjmu, druhá je relevantnější pro tuto analýzu. Jedná 

se o příspěvek určený rodinám bydlících v nájmu.  

Jeho výše je stanovena dvěma kritérii. První kritérium stanoví, že příspěvek by měl pokrýt roční 

nájemné podávající se z nájemní smlouvy39. Vzhledem k reálné cenové hladině na italském trhu 

je praktické uplatnění takto vysokého stropu pro příspěvek spíše nepravděpodobné. Druhý limit 

je vyjádřen konkrétní částkou, a to 3 360 eur ročně. Je však nutné upozornit na snížení tohoto 

                                                           
39 Jedná se o výši nájemného určenou a prohlášenou podle příslušných pravidel pro posouzení přístupu k plnění 

ze sociálního zabezpečení a jeho výše na základě ekonomické situace rodiny. Jedná o komplexní systém pravidel 

zahrnující příjmy, složení rodiny a její stávajícím majetek, který se používá pro účely různých dávek sociálního 

zabezpečení. Tento ukazatel ekonomické situace se označuje jako Indikátor ekvivalentní ekonomické situace 

(Indicatore di situazione economica equivalente; ISEE). K podrobnostem srov. DEL GIUDICE, F., MARANO, 

A., op. cit., s. 292-295.  
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limitu v případě domácností sestávajících výlučně ze členů starších 67 let. V tomto případě 

celkově platí pro obecnou sociální dávku celá řada odchylek, samotná dávka je ostatně i odlišně 

označena (pensione di cittadinanza, doslovně přeloženo: občanská penze). Obecnou sociální 

dávku poskytovanou osobám starším 67 let nacházejícím se ve špatné ekonomické situaci ale 

nelze zaměňovat se starobním důchodem, stále se jedná o subsidiární pilíř určený k boji 

s chudobou. Pokud lze o horní hranici příspěvku určeného ke krytí nákladů na bydlení, dochází 

u této kategorie žadatelů k jeho snížení na 1 800 eur (srov. čl. 3 odst. 1 písm. b) zákonného 

opatření).  

Na jednu stranu je zřejmé, že důvodem k tomuto snížení může být skutečnost, že zajištění 

penzistů zakládá i v obecné rovině velké nároky na státní finance. Uvedené snížení téměř o  

50 % je však skutečně výrazné, a ne všichni penzisté disponují vlastním bydlením s již 

splaceným hypotečním úvěrem. Jinými slovy nelze bez dalšího předpokládat, že všichni 

penzisté musí pravidelně vynakládat pouze menší částku na bydlení (tj. režijní náklady) ve 

srovnání s občany produktivního věku. Ovšem situace v Itálii může být odlišná např. oproti 

Rakousku, protože v Itálii je tradičně relativně vysoký poměr osob bydlících ve vlastní 

nemovitosti, a předpoklad, že velká část penzistů tak již bude obývat vlastní splacenou 

nemovitost bez nutnosti pravidelného vynakládání prostředků na nájemné nebo splátky 

hypotečního úvěru, může být do jisté míry racionální.  

K čerpání části obecné sociální dávky určené k hrazení nákladů spojených s bydlením jsou 

ovšem oprávněni také žadatelé bydlící ve vlastní nemovitosti, pokud za účelem její koupě nebo 

stavby byl čerpán úvěr (čl. 3 odst. 3). Také pro tento případ je nejvyšší výměra dávky stanovena 

odlišně, a to na 1 800 eur ročně.  

Obecné podmínky pro vznik nároku na obecnou sociální dávku jsou zakotveny v čl. 2 

zákonného opatření. Vedle podmínek vztahujících se ke státnímu občanství, výši finančních 

příjmů (vyžadujících posouzení podle zmíněných ISEE) jsou stanovena také určitá pravidla 

vztahující se k dlouhodobému majetku.  

Tato pravidla týkající se majetku dlouhodobé povahy jsou ve srovnání s ustanoveními českého 

zákona o státní sociální podpoře a především zákona o pomoci v hmotné nouzi výrazně 

obsáhlejší a především konkrétnější. Žadatel o obecnou sociální dávku např. nesmí disponovat 

automobilem s první registrací provedenou v šesti měsících před podáním žádosti a zdvihovým 

objemem vyšším než 1 600 cm3. Nutno podotknout, že se nemusí jednat pouze o vlastnické 

právo k předmětnému automobilu, ale zásadně o jakýkoliv titul k jeho užívání. Obdobné 
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pravidlo je zakotveno také pro motocykly a lodě. Výjimku tvoří dopravní prostředky, které jsou 

finančně zvýhodněny z titulu jejich určení k užití handicapovanými osobami.  

Podíváme-li pro srovnání na zákon o pomoci v hmotné nouzi, narazíme na ustanovení § 11 

upravujícího posuzování možnosti prodeje majetku žadatele za účelem zvýšení jeho příjmu. 

Pokud jde o ustanovení upravující vlastnictví motorových vozidel, stanoví  

§ 11 odst. 4 písm. d) výjimku, dle které se nevyžaduje prodej motorového vozidla využívaného 

k výdělečné činnosti nebo k dopravě do zaměstnání či do školy, kterou nelze zajistit jinak. 

V ostatních případech se zásadně bude možný prodej vozidla posuzovat.  

Příklad těchto ustanovení ilustruje do jisté míry benevolentnější přístup italského zákonodárce. 

Stanovení data první registrace a maximální přípustné kubatury zde má zřejmě posloužit 

k nastavení určité hranice, do které má být hodnotnější majetek žadatele brán jako standardní 

prostředek k uspokojování životních potřeb a od jejíž překročení se spíše jedná o zbytné statky. 

Konkrétně v případě motorových vozidel mohla při tvorbě těchto pravidel sehrát jistou roli také 

dostupnost veřejné dopravy. Ačkoliv se nejedná ustanovení, které by bylo zásadního významu 

pro otázky základního směřování úpravy a rozsahu sociálního zabezpečení, je velmi zajímavé 

z hlediska legislativní techniky.  

V kontextu otázek bydlení je důležité zmínit také limit stanovený pro nemovitý majetek 

žadatele. Pakliže se nejedná o nemovitost využívanou k vlastnímu bydlení, nesmí žadatel 

vlastnit nemovitý majetek hodnoty vyšší než 30 000 eur.  

Z hlediska řízení a výplaty dávky platí, že obecná sociální dávka je přiznána na období 

maximálně 18 měsíců, přičemž může být přiznána i pro období dalších 18 měsíců. Výplata 

počíná měsícem následujícím po podání žádosti, k jejímuž příjmu je příslušných vícero orgánů 

(Ministerstvo práce a sociální politiky, centra finanční asistence aj.).  

Vedle obecné sociální dávky je založena také jedna dodatečná forma podpory dostupnosti 

bydlení poměrně specifické povahy. Tou je možnost aplikace zvýhodněného tarifu vztahujícího 

se na dodávky elektrické energie (tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica) určená 

pro ekonomicky znevýhodněné rodiny a vedle toho pro odběratele, u kterých bydlí osoby ve 

vážném zdravotním stavu, jejichž vitální funkce jsou udržovány elektrickými přístroji. Uvedené 

zvýhodnění se zakládá na ustanovení čl. 1 odst. 375 zákona č. 266/2005 ve spojení s čl. 5 odst. 

7 legislativního dekretu č. 4/2019 a provedeno je vyhláškou italského Ministerstva pro 

ekonomický rozvoj č. 41/2008. Konkrétní forma zvýhodnění se podává ze čl. 2 odst. 1 této 

vyhlášky: zvýhodněný tarif určený pro ekonomicky znevýhodněné rodiny by měl umožňovat 
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dosáhnout průměrného snížení nákladů na elektrickou energii ve výši 20 %. Právo na speciální 

tarif pro ekonomicky znevýhodněné rodiny lze kombinovat i s podporou určenou pro uvedené 

uživatele elektrických medicínských zařízení.  

Pro rodiny disponující právem na zvýhodněný tarif elektrické energie je zavedena také 

kompenzace části nákladů na zemní plyn (compensazione della spesa per la fornitura di gas 

naturale). Ta je stanovena se zohledněním počtu členů rodiny a také geografické zóny, přičemž 

by měla představovat snížení nákladů na zemní plyn ve výši přibližně 15 %. Z legislativně-

technického hlediska se může na první pohled zdát poněkud překvapivým vyjádření kvantity 

v legislativním materiálu (v tomto případě čl. 3 odst. 9 zákonného opatření č. 185/2008) za 

využití příslovce přibližně (indicativamente). S ohledem na upravovanou materii se ale 

každopádně jedná o marginální otázku, zároveň se lze se srovnatelným vyjádřením setkat také 

v českém právním řádu tam, kde to povaha předmětu úpravy vyžaduje (srov. např. § 39e odst. 

9 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění). Stanovení úspory 

15 % v případě plynu a 20 % v případě elektřiny se jeví jako racionální varianta řešení, která 

nemusí zakládat zvláštní nároky na administraci této podpory a která může mít citelný pozitivní 

efekt pro adresáty.  

5.5.  Itálie: sociální služby 

Oblast sociálních služeb prošla v Itálii významnými změnami před přibližně dvaceti lety. 

Jedním z ústředních nástrojů k provedení hlavních změn byl zákon č. 328/2000, rámcový zákon 

k realizaci integrovaného systému sociálních intervencí a služeb. Ten je v současnosti 

předmětem četných diskuzí a evaluace ze strany pracovníků sociálních služeb nejen v kontextu 

výročí jeho vydání, ale také v kontextu nastalé pandemie.  

Uvedený zákon se na rozdíl od českého zákona o sociálních službách a rakouských zákonů o 

sociální pomoci, které se vztahují také na poskytování sociálních sužeb, zaměřuje především 

na organizační aspekty sociální práce spíše než na předpoklady a praktické aspekty jejího 

výkonu, pokud jde o otázky sociálních služeb určených k řešení nepříznivé bytové situace. U 

pobytových služeb, u kterých není poskytnutí ubytování samotnou podstatou služby, je situace 

odlišná.  

Ustanovení čl. 28 předvídá vytvoření fondu určeného k financování služeb a intervencí 

určených pro osoby v extrémní chudobě nebo bez stálého obydlí. Tímto ustanovením určené 

subjekty tak mohou předkládat projekty k realizaci sociálních služeb.  
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Na území Sicílie pak sociální služby podrobněji upravuje regionální zákon č. 22/1986 spolu s 

celostátní vyhláškou z roku 2000, která provádí zákon č. 328/2000. Také její obsah míří na 

organizační otázky sociálních služeb, a to prostřednictvím jednotlivých ustanovení upravujících 

parametry projektů, které jsou způsobilé k využití předmětného fondu. V zásadě lze shrnout, že 

projekty by měly zahrnovat mj. následující náležitosti: 

- vymezení území, ve kterém se zdržují osoby bez domova a kde zajišťují svoje potřeby 

k přežití, a na které bude daný projekt zaměřen,  

- konkretizaci vykonávaných aktivit a poskytovaných služeb,  

- systém zhodnocení dosahovaných výsledků.  

Konkrétnější obsah sociálních služeb se pak podává z národního plánu sociálních služeb a 

intervencí. Z něj se podává, že služby určené pro osoby bez domova by měly zahrnovat zejména 

podporu reintegrace, sanitární služby a služby zajišťující fyzické přežití. Za účelem řešení 

bezdomovectví by dle něj mělo být v jednotlivých lokalitách s vysokou koncentrací osob bez 

domova (myšleno na úrovni městských částí) zřízeno alespoň jedno nízkoprahové centrum. 

Zdůrazněna je také potřeba kooperace jednotlivých aktérů.  

Ve vztahu k sociálním službám lze na základě provedené analýzy uzavřít, že český zákon o 

sociálních službách poskytuje nejen organizační rámec, ale ve srovnání s italskou úpravou také 

poněkud konkrétnější podmínky způsobu poskytování sociálních služeb. Ačkoliv ne všechny 

druhy sociálních služeb v České republice se obejdou bez kritiky, mám za to, že z italského 

řádu lze čerpat spíše konkrétní prvky vztahující se k propracovanému systému podporovaného 

bydlení než k otázce sociálních služeb.  
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6. Rakousko 

6.1.  Rakousko: úvod do systému 

Rakousko je dlouhodobě považováno za velmi rozvinutý stát, který zároveň silně uplatňuje 

principy sociálního státu, k čemuž disponuje robustním systémem sociálního zabezpečení. 

Podmínky jsou k tomu dány mj. mimořádně vysokou výkonností tamní ekonomiky. Citelný 

růst cenové hladiny nemovitostí lze však pochopitelně pozorovat i zde.  

Pokud jde o celkovou koncepci podpory občanů v otázkách souvisejících s bydlením, můžeme 

především pozorovat tři zásadní rysy prolínající se celou úpravou, které zakládají zásadní 

rozdíly oproti situaci v České republice. Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, zaprvé patří 

Rakousko patří k zemím s tradičně vysokým podílem osob žijících v nájemním bydlení. 

Zároveň zde byl v duchu silného sociálního státu vytvořen poměrně různorodý systém s velmi 

širokou škálou podpůrných nástrojů, z nichž některé představují klasické instrumenty 

sociálního zabezpečení, jiné se týkají podpory samotné výstavby a svou povahou vybočují ze 

sociálního zabezpečení. Poslední z hlavních principů právní úpravy a aspektů reálné situace, 

které odlišují Rakousko a Českou republiku, je značná míra regionálních odchylek vyplývající 

z formy státního uspořádání.  

Na úpravu podpory výstavby, ale především samotného sociálního zabezpečení, je třeba 

nahlížet s ohledem na dynamický vývoj, který v průběhu posledních let přinesl zásadní změny, 

které však nebyly doposud adaptovány ve všech spolkových zemích. Jednou z dalších 

výchozích skutečností ovlivňující nastavení právní úpravy a celého systému je to, že v 

Rakousku oproti některým jiným zemím střední Evropy dochází ve výrazně vyšší míře 

k migračním vlnám.  

Základními pilíři rakouského systému podpory bydlení jsou: 

- podpora bytové výstavby (Wohnbauförderung),  

- sociální pomoc (Sozialhilfe),  

- dodatečná podpora bydlení (Wohnbeihilfe), která v zásadě spadá do systému podpory 

bytové výstavby.  

Jak bylo naznačeno, podpora bytové výstavby nespadá přísně vzato do oblasti sociálního 

zabezpečení. Je však v rakouské legislativě základním a velmivýznamným instrumentem, 

pokud jde o podporu bydlení.  
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Sociální pomoc pak lze do určité míry přirovnat k systému pomoci v hmotné nouzi ve smyslu 

českého právního řádu. Představuje spíše subsidiární záchrannou sociální síť. 

Dodatečná podpora bydlení pak představuje konkrétní instrument vytvořený v systému 

podpory bytové výstavby. Jeho podstatou jsou plnění poskytovaná za účelem pokrytí 

opakujících se nákladů spojených s bydlením, tedy nikoliv nástroje určené na podporu výstavby 

bytových kapacit jako takové. Nutno předeslat, že není zavedena ve všech spolkových zemích. 

Ačkoliv se de facto jedná o pouhý subsystém, pro účely této práce ho s ohledem na podobnost 

s českými dávkami v podobě příspěvku a doplatku na bydlení můžeme považovat za jeden ze 

základních pilířů podpory bydlení, spíše než na něj nahlížet jako na doplňkový prostředek 

zavedený v rámci celého systému.  

V některých spolkových zemích pak existují další nástroje, jejichž účelem je přispět k tomu, 

aby zátěž v podobě pravidelných základních nákladů na bydlení nepřekračovala neúnosnou 

míru. Rozšířenějším z nich jsou pak příspěvky k pokrytí nákladů spojených se spotřebou 

energie (Wohnkostzuschüsse). Spíše okrajově jsou k dispozici zvláštní příspěvky určené k 

hrazení periodických nákladů na bydlením, které náleží zdravotně postiženým obyvatelům.  

Jak je vidět, principy sociálního státu se v rakouské legislativě projevují velmi silně i 

v problematice bydlení – je zde zakotvena skutečně široká paleta podpůrných nástrojů, kterých 

mohou obyvatelé využívat. Mezi jednotlivými systémy a subsystémy existuje určitá míra 

provázanosti a podmíněnosti zakotvená v několika klíčových ustanoveních předmětných 

právních předpisů.  

6.2.  Rakousko: sociální pomoc 

Sociální pomoc je na rozdíl od podpory bytové výstavby pilířem sociálního zabezpečení. Jak 

bylo naznačeno, do jisté míry ji lze považovat za druhou pomocnou síť40, která nastupuje 

v případě, že určitá osoba není schopna zajišťovat svoje potřeby pomocí příjmů získávaných 

závislou prací či samostatnou výdělečnou činností, ani za přispění z podpůrných systémů, 

kterým je např. podpora bytové výstavby. Uvedené připodobnění je však zjednodušující a 

hierarchii mezi jednotlivými odvětvími a instituty rakouské legislativy nelze bez dalšího popsat 

pouze pomocí několika stupňů. Přirovnat sociální pomoc k některému z pilířů českého 

sociálního zabezpečení tak nelze bez dalšího.   

                                                           
40 Srov. TOMANDL, T., op. cit., s. 263.  
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Systému sociální pomoci v současné podobě donedávna předcházel tzv. systém minimálního 

zabezpečení založený na potřebách (bedarfsorientierte Mindestsicherung) uvedený v kapitole 

věnovaný ústavněprávní rovině. Pojem sociální pomoci však není v rakouském sociálním 

zabezpečení nový, poprvé se objevil v 70. letech. 

Zakotvení současné podoby sociální pomoci a její praktická aplikace v jednotlivých spolkových 

zemí neprobíhá zcela bez komplikací. Představy jednotlivých spolkových zemí o podobě a 

obsahu sociální pomoci (či jinak označovaného obdobného pilíře sociálního zabezpečení) se 

dlouhodobě rozcházejí. V roce 1971 byl vypracován návrh vzorového zákona, který měl být 

základním východiskem pro koncipování tohoto pilíře napříč jednotlivými spolkovými 

zeměmi.  

Soudobým základem právní úpravy na spolkové úrovni je zákon č. 41/2019, o základních 

zásadách sociální pomoci (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz; dále jen „zákon o základních 

zásadách“). Ten nabyl účinnosti 1. června 2019 a zavádí určitá základní kritéria, kterých by se 

měly jednotlivé spolkové země držet při koncipování vlastních pravidel sociální pomoci. 

Důvodová zpráva uvádí několik hlavních zásad tohoto zákona: sociální pomoc by měla být 

poskytována pouze osobám postižených sociální nouzí, které jsou odhodlány k řešení své 

situace. Sociální pomoc je zároveň předvídána jako subsidiární forma pomoci, která má být 

poskytována, nelze-li uspokojit předmětnou potřebu z prostředků žadatele nebo plněním třetích 

osob. Předvídáno je také nasazení pracovní síly žadatele a poskytování věcných plnění, lze-li 

od nich očekávat vyšší efektivitu. Tento princip je promítnut do textu samotného zákona o 

základních zásadách, i do některých ustanovení legislativy spolkových zemí, jak je detailněji 

rozvedeno níže.  

Nahlédneme-li do závěrečných a přechodných ustanovení, zjistíme, že na základě ustanovení § 

10 odst. 2 in fine by měly být prováděcí předpisy k tomuto zákonu přijaty do sedmi měsíců od 

nabytí účinnosti zákona o základních zásadách. Doposud se tak v části spolkových zemí však 

nestalo, přičemž některé spolkové země (jmenovitě zejména Vídeň) se projevují vůči zákonu o 

základních zásadách poměrně kriticky. Tak ostatně činí také některé charitativní organizace a 

mnozí další aktéři. Doposud byl zákon o základních zásadách proveden v Horním a Dolním 

Rakousku, Korutanech a Salcbursku. Předvídáno je také jeho provedení ve Štýrsku. 

Nejednoznačná je současná situace týkající se přijetí vlastního prováděcího zákona ve spolkové 

zemi Vorarlberg.  
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Dalším zásadním východiskem, které je třeba mít na paměti při analýze rakouského sociálního 

zabezpečení a dalších podpůrných systémů je skutečnost, že sociální pomoc de facto 

představuje periodické plnění, které je žadatelům poskytováno k pokrytí mnohem širšího 

okruhu potřeb, než je samotné bydlení.  

Uvedené se podává již z ustanovení § 1 zákona o základních zásadách sociální pomoci. To 

stanoví několik cílů sociální pomoci, kterými je přispění k podpoře obecných životních nákladů 

a k uspokojení bytových potřeb. Dalšími cíli je zejména zohlednění integrační politiky a 

zapojování osob čerpajících sociální pomoc do pracovního trhu.  

Bližší vymezení životních nákladů a bytových potřeb se podává z ustanovení § 2 odst. 2 a 3. 

Bytovou potřebou se rozumí opakující se náklady potřebné k zajištění přiměřené bytové 

situace, konkrétně jde o nájem, náklady společenství vlastníků bytových jednotek či bytového 

družstva (obdobných útvarů dle rakouského právního řádu), náklady na vytápění a dodávky 

elektřiny, jiné obecné náklady a poplatky. Životní náklady zahrnují výživu, ošacení, osobní péči 

a také přiměřený podíl připadající na kulturní a sociální statky.  

Klíčový princip sociální pomoci je vyjádřen v § 5 odst. 1: jednotlivým spolkovým zemím je 

uloženo, aby prostřednictvím svého zákonodárství zakotvily plnění k podpoře životních 

nákladů a k uspokojení bytové potřeby v měřítku odpovídajícím potřebě, aniž by docházelo 

k jeho překročení. Tato plnění mohou mít formu věcného plnění nebo opakujících se peněžních 

plnění vyplácených dvanáctkrát ročně. Pod formou věcného plnění si lze představit zejména 

(ale nikoliv výlučně) situaci, kdy jsou prostředky určené k úhradě nájemného vypláceny přímo 

vlastníkovi dané nemovitosti.41 

Předvídána je povinnost ke zhodnocení vlastního majetku, kterou musí spolkové země 

promítnout do svých právních předpisů. Zakotvena je výjimka, podle kterého tato povinnost 

nenastupuje, pokud by zpeněžením majetku byla vyvolána nebo prodloužena situace hmotné 

nouze žadatele, popř. by bylo zabráněno jejímu překlenutí. Povinnost zpeněžit majetek se také 

neuplatní v případě, že se jedná o majetek sloužící k bydlení žadatele nebo na něm závislé 

osoby. Výjimky plynou z ustanovení § 8. Pro případ plnění čerpaného po dobu tří po sobě 

jedoucích let, které má trvat i nadále, je však stanoveno, že prováděcí předpisy na úrovni 

spolkových zemí mohou předvídat zřízení zajišťovacího instrumentu v katastru nemovitostí.42 

                                                           
41 Srov. důvodovou zprávu k zákonu o základních zásadách, s. 4.  
42 Před zpeněžením je chráněn pouze nemovitý majetek sloužící k bydlení žadatele a některých dalších osob. Ze 

samotného textu ustanovení ani důvodové zprávy není zcela patrné, zda případné zajištění nemovitosti v katastru 

nemovitosti může být provedeno taktéž pouze ve vztahu k nemovitostem nesloužícím bydlení žadatele, nebo zda 
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Možnost zřízení zástavního práva existuje také v českém právu sociálního zabezpečení, týká se 

však spíše pojistných systémů a nedoplatků v jejich rámci (srov. § 104i zákona č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).  

Z předchozích odstavců vyplývá, že se v zásadě jedná o finanční prostředky poskytované 

k širšímu spektru účelů, z nichž je jedním také otázka bydlení. Pro další analyzování právní 

úpravy je vhodné poskytnout hrubou představu o výši sociální pomoci. Základem pro 

maximální možnou výměru dávek sociální pomoci je čistá výměra dávek starobního důchodu 

pro samostatně žijící osoby43, která pro rok 2021 činí 1 000,48 eur.  

Zásadní je omezení zakotvené prostřednictvím § 2 odst. 5 zákona o základních zásadách, které 

je také jedním z častých důvodů kritiky vůči tomuto zákonu. Toto ustanovení brání souběhu 

plnění poskytovaných na základě předpisů jednotlivých spolkových zemí, které slouží výlučně 

ke snížení nákladů na bydlení pro sociálně potřebné. Souběh je možný pouze v případě dílčího 

příspěvku určeného na náklady spojené s vytápěním. V praxi toto omezení vede ke krácení 

plnění ze sociální pomoci v případě, že žadatel čerpá také specifickou pomoc určenou k řešení 

bytové situace, k čemuž před přijetím zákona o základních zásadách (tedy v době, kdy namísto 

sociální pomoci existovalo minimální zabezpečení založené na potřebách) nedocházelo ve 

všech případech. Návrh ustanovení upravujících tuto problematiku ostatně dostál určitých změn 

v průběhu legislativního procesu. Původně navrhovaná formulace vylučovala také příspěvky 

na náklady spojené s vytápěním.44  

Bodů kritiky vůči zákonu o základních zásadách je více. Dále se dotýkají zkrácení dávek 

vyplácených rodinám s více dětmi oproti dřívější úpravě, omezení přístupu cizinců bez 

předepsané znalosti němčiny k sociální pomoci, celkovému ztížení bezproblémového 

(zpětného) začlenění určitých sociálních skupin do společnosti vzhledem k některým 

konkrétním restriktivním ustanovením, ale i mnohých dalších kontroverzních otázek, které 

zákon o základních zásadách přinesl.  

Ustanovení § 5 odst. 5 pak upravuje započtení věcných plnění na paušální peněžitá plnění. 

Základním pravidlem je, že věcná plnění se dle jejich přiměřeného ohodnocení započítají na 

                                                           
může být dotčena také jím obývaná nemovitost. Z účelu ustanovení se však lze domnívat, že zřizování 

zajišťovacích práv se spíše bude týkat výlučně nemovitostí, které žadatel a případné další osoby neužívají 

k vlastnímu bydlení.  
43 Srov. TOMANDL, T., op. cit., s. 263-264.  
44 Srov. stanovisko Rakouské diakonie dostupné online z 

http://www.armutskonferenz.at/files/stellungnahme_sozialhilfe_grundsatzgesetz_diakonie.pdf [cit. 31. 3. 2021], 

s. 21-22.  

http://www.armutskonferenz.at/files/stellungnahme_sozialhilfe_grundsatzgesetz_diakonie.pdf
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plnění peněžité. Předvídán je také určitý prostor pro spolkové země, aby reflektovaly případnou 

vyšší cenovou hladinu na trhu bydlení. Mohou proto svými prováděcími předpisy upravit 

výhodnější započtení věcných plnění poskytovaných za účelem řešení bytových potřeb. 

Konkrétně je možné, aby daná spolková země svými předpisy stanovila, že 70 % základu 

sociální pomoci může být poskytnuto výlučně jako věcné plnění k řešení bytové potřeby, 

přičemž se ohodnotí pouze jako 40 % základu. Zůstává tedy 60 % vyměřovacího základu ke 

krytí obecných životních nákladů. Tato možnost je zaměřena např. na Tyrolsko a Salcbursko, 

kde je vyšší cenová hladina nemovitostí.45 

Upravena je také možnost zmírnění případů zvláštní tvrdosti. Legislativa spolkových zemí 

může zavést dodatečná plnění jak ke krytí obecných životních potřeb, tak potřeby bydlení (§ 6 

zákona o základních zásadách). Předpokladem je, že je prokázáno, že standardní paušalizovaná 

plnění v daném případě nepostačují, a dále že se musí jednat o věcné plnění.  

Určení okruhu oprávněných osob je na spolkové úrovni provedeno prostřednictvím ustanovení 

§ 3 a násl. zákona o základních zásadách. Jako zcela obecné východisko je do textu zákona 

promítnuta jedna ze zásad, z nichž zákon vychází. Sociální pomoc tak má být poskytnuta 

osobám, které jsou postiženy stavem sociální nouze a jsou odhodlány usilovat o její odstranění 

nebo zmírnění.  

Aniž by byla dotčena ustanovení mezinárodněprávních a unijních předpisů, jsou k čerpání 

sociální pomoci oprávněni primárně rakouští občané a osoby s uděleným azylem. Jiné osoby 

mají na sociální pomoc právo v případě, že se oprávněně zdržují na rakouském území po dobu 

alespoň pěti let.46 Vyloučena je pak sociální pomoc, pokud se jedná o osoby bez skutečného 

pobytu na území Rakouska, žadatele o azyl, vyhoštěné cizince a o osoby odsouzené za 

úmyslnou trestnou činnost k trestu odnětí svobody ve výměře nejméně šesti měsíců, a sice po 

dobu, po kterou se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v jiném zařízení. Ohledně 

výluky ze systému sociální pomoci mají spolkové země možnost přijetí doplňujících pravidel.  

6.2.1. Úprava vybraných spolkových zemí 

Dolní Rakousko 

                                                           
45 Viz důvodovou zprávu k zákonu o základních zásadách, s. 6.  
46 Občané EU, EHP, Švýcarska a také občané třetích zemí mohou být postaveni naroveň rakouským občanům před 

splněním podmínky pětiletého skutečného pobytu pouze za předpokladu, že je tak stanoveno předpisem Evropské 

unie nebo mezinárodního práva veřejného, přičemž se o této skutečnosti musí dozvědět příslušný migrační úřad 

na základě slyšení dotčené osoby. Toto komplikované ustanovení je dle samotné důvodové zprávy prostředkem 

ke zmírnění tendence cizinců k migraci do Rakouska za účelem čerpání sociálních plnění.  
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K provedení zákona o základních zásadách zde došlo zákonem č. 70/2019, který nabyl 

účinnosti 1. ledna 2020 a byl již dvakrát upravován. Jedná se o prováděcí předpis, který ve větší 

míře konkrétnosti upravuje nejen podmínky vzniku nároku na plnění sociální pomoci, ale také 

procesní otázky. Předvídá mj. sociální poradenství jako součást sociální pomoci. To má 

směřovat k předcházení a překonání sociální nouze a udržitelné společenské stabilizaci dané 

osoby (srov. § 12 odst. 11). Otázka možného výkladu pojmu věcných plnění je zde částečně 

řešena prostřednictvím ustanovení upravujícího jejich započtení na peněžité plnění (§ 14 odst. 

6), které zní: věcná plnění (přímé platby) se dle jejich přiměřeného ohodnocení započtou na 

peněžitá plnění. Podává se tedy, že spíše než o poskytování konkrétních statků (mj. obytných 

nemovitých věcí) se počítá s výplatou dávky přímo poskytovateli daného statku.  

Obsah plnění sociální pomoci je prakticky převzat ze zákona o základních zásadách. 

Ustanovení § 13 poskytující výčet jednotlivých složek (výživa, ošacení, nájemné, náklady na 

topení atd.) nepřináší žádné rozšíření ani zpřesnění oproti výčtu obsaženém v zákoně o 

základních zásadách. Jako nositel nákladů sociální pomoci je označena spolková země (§ 43 

odst. 1).  

Významnější je pravidlo týkající se podílu dávky sociální pomoci určeného k zajištění 

obecných potřeb a podílu k zajištění bydlení (§ 14 odst. 2). Na zajištění obecných potřeb 

žadatele je určeno 60 % základu, na bydlení pak jde zbylých 40 %. Toto pravidlo je 

modifikováno v případě, kdy žadatel bydlí ve vlastní nemovité věci. Plnění poskytované 

k pokrytí nákladů spojených s bydlením se v tomto případě krátí na polovinu a dosahuje tak 

výše 20 % základu. V souladu se zákonem o základních zásadách je zde také zakotveno krácení 

sociální pomoci v případě, kdy žadatel čerpá jiná plnění k pokrytí nákladů na bydlení (zejména 

je výslovně uvedena dodatečná podpora bydlení (Wohnbeihilfe)). Krácení se uplatní také 

v případě, kdy nevznikají žádné nebo pouze zanedbatelné náklady na bydlení. Navýšení částky 

poskytované k úhradě bydlení předvídané zákonem o základních zásadách v dolnorakouském 

prováděcím zákoně upraveno není.  

Základní výměra sociální pomoci v roce 2021 činí pro osoby žijící samostatně v nájmu částku 

949,46 eur, ze které je v souladu se zakotveným poměrem 60:40 určeno 379,78 eur na krytí 

nákladů spojených s bydlením a zbylých 569,68 eur na ostatní životní náklady. K vyplácení 

dávky dochází, pokud její výměra dosahuje alespoň částky 5 eur na osobu.  
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V případě mimořádně vysokých bytových nákladů může být poskytnuto dodatečné věcné 

plnění k jejich pokrytí. To je poskytováno v rámci soukromého práva (§ 19 odst. 3). Význam 

tohoto ustanovení odkazující na soukromé právo není zcela patrný, z důvodové zprávy se však 

podává, že na tato dodatečná plnění nevyvstává právní nárok. Dále z důvodové zprávy plyne, 

že ohledně nákladů na bydlení by se mělo jednat spíše o náklady, které nemají charakter 

pravidelně se opakujících plateb, ani o přídavky sloužící k úhradě nákladů na energie.  

Pro podání žádosti o sociální pomoc je vydán formulář dostupný pod následujícím odkazem: 

https://www.noe.gv.at/noe/Sozialhilfe/Sozialhilfeantrag_NOe_SAG.pdf. Porovnáme-li jej 

s podobou formulářů dostupných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky, nalezneme v něm několik specifických položek vyplývajících z rakouské 

úpravy, kterými je např. údaj o tom, zda bylo učiněno prohlášení o integraci, absolvován 

orientační kurz pro cizince, nebo absolvována jazyková zkouška na úrovni B1.  

V kontextu zohlednění stávajícího vlastního majetku žadatele obsahuje formulář 

konkretizované kolonky věnované jednotlivým kategoriím majetku. Oproti formulářům 

používaným v České republice působí dotazník celkově srozumitelnějším a více návodným 

dojmem. Např. v některých českých formulářích má žadatel vyplňovat hodnotu některých 

konkrétních položek tvořících jeho majetek, aniž by ze samotného formuláře plynulo, jakým 

způsobem má být tato částka určena.  

Uvedené je možné ilustrovat např. na poli formuláře určeného k podání informací o případném 

vlastnictví motorového vozidla. Zatímco formulář používaný v České republice vyžaduje 

uvedení hodnoty předmětného vozidla, což může žadatele přivést do situace, kdy neví, podle 

jakého vodítka a s jakou mírou závaznosti a odpovědnosti má údaj o ceně vyplnit. Formulář 

používaný v Dolním Rakousku se oproti tomu ohledně vlastnictví motorového vozidla omezuje 

na uvedení údaje o značce, modelu a roku výroby vozidla.  

Horní Rakousko 

Horní Rakousko je další spolkovou zemí, ve které již došlo k provedení zákona o základních 

zásadách, a to prováděcím zákonem č. 107/2019, který taktéž nabyl účinnosti 1. ledna 2020, 

přičemž již byl pozměněn (předpis č. 6/2020).  

Potřeba bydlení a její obsah je definován v § 2 odst. 3, nedochází k zásadní úpravě oproti zákonu 

o základních zásadách, jedná se v zásadě o převzetí § 2 odst. 3 zákona o základních zásadách 

takřka bez jakékoliv úpravy. Pokud jde o osobní působnost prováděcího zákona, je stanoveno, 

https://www.noe.gv.at/noe/Sozialhilfe/Sozialhilfeantrag_NOe_SAG.pdf
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že sociální pomoc může být poskytnuta pouze osobám s hlavním bydlištěm (Hauptwohnistz) a 

skutečným pobytem (tatsächlicher Aufenthalt) v Horním Rakousku. Převzato je také 

ustanovení upravující možné postavení cizinců naroveň rakouským občanům. Z hlediska 

podpory osoby v bytové nouzi je podstatné ustanovení, které umožňuje, aby bylo s osobami, 

které nedisponují nájemním vztahem k bytu, zaházeno stejně jako s osobami s hlavním 

bydlištěm nebo skutečným pobytem v Horním Rakousku, pokud disponují potvrzením o 

skutečném pobytu v Horním Rakousku, které je vydáváno osobám bez domova (srov. § 5 odst. 

2 prováděcího zákona a § 19a zákona č. 9/1992, upravujícího ohlašování pobytu).  

Nositelem sociální pomoci je pak spolková země Horní Rakousko jako celek spolu se 

statutárními městy a svazy sociální pomoci (Sozialhilfeverbände), kterých je v Horním 

Rakousku patnáct.  

Sociální pomoc v Horním Rakousku obecně zahrnuje mj. plnění postačující k pokrytí nezbytné 

bytové potřeby. Předvídáno je také krácení dávek sociální pomoci v případě, kdy žadateli 

nevznikající náklady k pokrytí bytových potřeb (nájemné, provozní náklady a energie). Na 

rozdíl od dolnorakouského prováděcího zákona je zde zakotvena pevná procentní sazba, o 

kterou se zkrácení provádí, a to o 25 %. Pokud tyto náklady vznikají, avšak v omezené míře 

(nedosahují tedy 25 % základní sazby), provede se zkrácení odpovídající rozsahu těchto 

nákladů.  

Zakotveno je sankční krácení výměry dávek sociální pomoci a také povinnost k jejich 

navrácení. Ustanovení § 19 upravuje odstupňované krácení, které se uplatní mj. také v případě 

podání zkreslených nebo neúplných údajů o bytové situaci. Výměra krácení může dosahovat až 

50 % a trvání tří měsíců. Příslušná část podpory vyplacené na základě neúplných nebo 

zkreslených údajů pak musí být navrácena, přičemž tato povinnost nepodléhá promlčení (srov. 

§ 28 odst. 2 prováděcího zákona). Řešeno je také případné navýšení sociální pomoci;  

§ 9 odst. 1 zakotvuje možné poskytnutí dodatečných věcných plnění ke krytí mimořádných 

nákladů na bydlení s úpravou, která je o něco detailnější než úprava dolnorakouská. Základní 

podmínky (neexistence právního nároku a nutnost prokázání daných skutečností) jsou však 

totožné.  

Bytové situaci, resp. ohrožení žadatele ztrátou obydlí je věnována také část procesních 

ustanovení prováděcího zákona. Konkrétně § 25 odst. 3 zavádí možnost poskytnutí věcného 

plnění k odvrácení bytové nouze (která musí být důvěryhodná) bez ohledu na standardně platný 

postup pro posuzování a vyřizování žádostí. Ohrožení ztrátou bydlení však musí být 
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bezprostřední povahy. Podobná možnost se nabízí také ve vztahu k obecným potřebám žadatele 

urgentní povahy, nikoliv pouze v souvislosti s akutní bytovou situací.  

Korutany 

Prováděcí zákon nabyl v Korutanech účinnosti o rok později, 1. ledna 2021. Jedná se o zákon 

č. 107/2020. Ohledně vymezení bytových potřeb nepřináší ani korutanský prováděcí zákon 

žádné zásadní odchylky.  

Část sociální pomoci připadající na bydlení je představována 25% podílem sociální pomoci. 

Poměrně specifická a pro žadatele přívětivá úprava krácení sociální pomoci v případě 

dodatečné podpory bydlení je obsažena v § 12 odst. 5 prováděcího zákona, a to tak, že pokud 

čerpaná dodatečná podpora bydlení bytovou potřebu pokrývá, dojde ke krácení právě o 25 % 

výměry. Pokud ale není tímto způsobem bytová potřeba účetně pokryta, je předvídáno 

vyplacení účetně vyjádřeného rozdílu mezi bytovou potřebou a sociální pomocí.  

Také korutanský prováděcí zákon obsahuje ustanovení pro odstranění případů tvrdosti. 

Ustanovení § 15 upravuje možnost dodatečných věcných plnění v případě, kdy suma vypočtená 

podle základních pravidel nedostačuje k pokrytí obecných životních potřeb nebo k pokrytí 

mimořádných nákladů na bydlení. Uvedené skutečnosti musí být (jak je ostatně pravidlem i 

v případě ostatních prováděcích zákonů) v daném případě prokázány.  

6.3.  Rakousko: podpora bytové výstavby 

Za systém, který je v celkovém pojetí otázek podpory bydlení významnější než sociální pomoc, 

lze označit systém podpory bytové výstavby (Wohnbauförderung). Fondy a intervence v této 

oblasti byly v rakouském právním řádu a v právních řádech jeho předchůdců přítomny přibližně 

od konce 19. století.47 Podpora bytové výstavby jako celistvý pilíř právní úpravy je zakotvena 

od roku 1955, kdy nabyl účinnosti zákon o bytové výstavbě č. 153/1954 vydaný na spolkové 

úrovni. Následoval zákon z roku č. 280/1967 a zákon č. 482/1984. Přijaty byly také určité 

doplňující předpisy. V systému podpory bytové výstavby je poměrně významná úprava 

jednotlivých zemí, kterým je nechán poměrně široký prostor k úpravě její koncepce.  

                                                           
47 Ohledně historie a významu jednotlivých spolkových zákonů o podpoře bytové výstavby srov. materiál Úřadu 

vlády Štýrska; dostupné online z 

https://www.wohnbau.steiermark.at/cms/dokumente/12111495_113384013/1ba0734e/ABT15EW-

Die%20Geschichte%20der%20Wohnbauf%C3%B6rderung.pdf [cit. 31. 3. 2021].  

https://www.wohnbau.steiermark.at/cms/dokumente/12111495_113384013/1ba0734e/ABT15EW-Die%20Geschichte%20der%20Wohnbauf%C3%B6rderung.pdf
https://www.wohnbau.steiermark.at/cms/dokumente/12111495_113384013/1ba0734e/ABT15EW-Die%20Geschichte%20der%20Wohnbauf%C3%B6rderung.pdf
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Obecně řečeno může být podpora bytové výstavby představována rozličnými instituty. Jedná 

se v zásadě o zvýhodněné úvěry, jednorázové nevratné příspěvky na stavbu nebo koupi 

nemovitosti, příspěvky na úroky nebo příspěvky na asanaci. Vedle toho však může tento systém 

zahrnovat také výše uvedenou dodatečnou podporu bydlení (Wohnbeihilfe). 

Dodatečná podpora bydlení představuje zpravidla měsíčně vyplácené plnění určené pro 

žadatele, pro které představují náklady na bydlení neúměrnou finanční zátěž. Lze ji tedy do 

určité míry přirovnat k příspěvku nebo doplatku na bydlení, stojí však mimo rámec sociálního 

zabezpečení. Nad její povahou lze do jisté míry polemizovat: je možné argumentovat, že se 

výrazně přiblížila sociálnímu zabezpečení, když na základě zákona o základních zásadách 

sociální pomoci došlo k vyloučení jejího souběhu s určitou částí plnění poskytovaného z pilíře 

sociální pomoci.  

6.3.1. Úprava vybraných spolkových zemí 

Salcbursko  

Dodatečná podpora k pokrytí nákladů spojených s bydlením v Salcbursku má dva režimy 

rozlišené prováděcím zákonem č. 23/2015. První z nich se vztahuje na nájemce bytů, které jsou 

samy o sobě předmětem podpory (bez dalšího Wohnbeihilfe), druhý režim představuje podporu 

nájemcům bytů nepodporovaných a je označován jako rozšířená podpora (erweiterte 

Wohnbeihilfe).  

Ustanovení § 35 odst. 2 prováděcího zákona zakotvuje subsidiární povahu dodatečné podpory. 

Protože se však jedná o předpis z roku 2015, jehož přijetí předcházelo vydání zákona o 

základních zásadách sociální pomoci, toto pravidlo subsidiarity se neuplatní právě vůči systému 

sociální pomoci.  

Zaměříme-li se na bližší podmínky k poskytnutí dodatečné podpory určené nájemcům bytů  

(§ 37 odst. 1 prováděcího zákona), které jinak nepředstavují objekt podpory, podávají se 

následující podmínky: 

- předmětný byt musí odpovídat kategorii A (rozvedeno dále),  

- byt slouží k řešení nezbytné bytové potřeby žadatele,  

- existence písemné nájemní smlouvy, která není uzavřena mezi osobami blízkými nebo 

zaměstnavatelem a zaměstnancem,  
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- výše nájemného nepřesahuje stanovenou směrnou hodnotu a jeho součásti jsou 

rozvrženy podle příslušných pravidel (viz dále).  

Zmíněná kategorie bytu se zakládá na ustanoveních spolkového zákona č. 520/1981, o právu 

nájemním. Ten v § 15a rozlišuje čtyři kategorie nájemních bytů (A až D) dle jejich stavu, 

výbavy, velikosti atd. Kategorie A je definována tak, že byt je v uživatelném stavu, dosahuje 

užitné plochy alespoň 30 m2 a zahrnuje pokoj, kuchyň nebo kuchyňský kout, předsíň a sociální 

zařízení. Další podmínkou je vytápění jedním ze stanovených způsobů a přívod teplé vody. 

Tato forma vymezení obytných prostor je jednak kvalitní z hlediska legislativní techniky, 

jednak stanoví rozumný standard pro byty, které jsou způsobilé k čerpání podpory poskytované 

státem nebo veřejnoprávní korporací. Rozhodně by mohla posloužit jako vodítko v případě, že 

dojde k otevření diskuse o možné redefinici způsobilých prostor dle českých předpisů 

sociálního zabezpečení nebo k opětovnému otevření diskuse o sociálním bydlení. Nad rámec 

lze podotknout, že zejména vzhledem k dané obytné ploše by patrně ne všechny byty stavěné 

v současnosti v České republice obstály z hlediska kritérií vyžadovaných v uvedeném případě. 

Kategorie bytu a jeho užitná plocha musí být dle prováděcího zákona určena v nájemní 

smlouvě, souhlasným prohlášením pronajímatele a nájemce nebo znaleckým posudkem. 

Směrná hodnota, kterou nesmí čisté nájemné v případě rozšířené dodatečné podpory 

přesahovat, je 8,03 eur za m2. V ustanovení § 37 odst. 3 pak nalezneme zmocnění vlády 

spolkové země k tomu, aby stanovila další podmínky nezbytné pro poskytnutí rozšířené 

dodatečné podpory, které má sloužit k zajištění udržitelnosti systému.  

Pokud jde o položky zahrnuté v nájemném, odkazuje se taktéž na zákon č. 520/1981. 

Ustanovení § 15 stanoví, že nájemné sestává z vlastního nájemného, odpovídajícího podílu na 

provozních nákladech a odváděné veřejné poplatky, odpovídající podíl na mimořádných 

nákladech a přiměřenou úplatu za zařizovací předměty pronajaté společně s bytem a jiných 

plnění, která jsou poskytnuta ze strany pronajímatele v souvislosti s nájemním vztahem.  

Výše rozšířené dodatečné podpory je určena pomocí dvou složek, a sice výší základního 

příspěvku, která je představována rozdílem mezi placeným nájemným a referenčním 

nájemným, a vedle toho příspěvkem, který má zajistit přijatelnost nájemného. Ten je 

představován rozdílem mezi placeným nájemným sníženým o základním příspěvkem a 

přijatelným nájemným, které je určeno procentní sazbou, která nesmí přesahovat 25 % příjmu 

domácnosti, přičemž se zohledňuje počet společně žijících osob. Procentní sazba by měla být 
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stanovena v nižší výši pro určité kategorie žadatelů, např. pro samoživitele, mladé rodiny a 

rodiny, ve kterých žije zdravotně postižený.  

Dodatečná podpora podle salcburského prováděcího zákona je poskytována po dobu nejvýše 

tří let. Zásadně je poskytována nejdříve od počátku měsíce, ve kterém byla podána žádost, 

z tohoto principu je však zakotvena výjimka; dodatečná podpora může být poskytnuta i zpětně 

v případě žadatelem nezaviněných překážek k podání žádosti. Takové zpětné poskytnutí je 

omezeno na šest měsíců před podáním samotné žádosti.  

Dávka dodatečné podpory je v základním režimu vyplácena žadateli, lze však sjednat také její 

vyplácení vůči třetím osobám (zejména, ale nikoliv výlučně pronajímateli). Bez potřeby dohody 

může být rozhodnuto o vyplácení třetí osobě v případě prodlení s platbou nájemného.  

K zániku dodatečné podpory vedou skutečnosti stanovené v § 38 odst. 3 prováděcího zákona; 

účinnosti nabývá počátkem kalendářního měsíce následujícího poté, co nastoupí rozhodné 

skutečnosti. Těmi jsou úmrtí žadatele, rozvázání nájemní smlouvy, konec podpory daného bytu, 

užívání bytu v rozporu s podmínkami systému podpory bytové výstavby nebo konkrétními 

podmínkami podávajícími se ze smlouvy vztahující se na konkrétní případ a také situace, kdy 

přestanou být splňovány zákonné podmínky.  

Zakotvena je také informační povinnost osob pobírajících dodatečnou podporu, která se týká 

změny rozhodného příjmu, složení domácnosti a zániku nájemního vtahu. Mezi důvody 

k vrácení vyplacených prostředků patří příjem dodatečné podpory v rozporu s příslušnými 

pravidly, změna rozhodného příjmu se zpětnou účinností (s výjimkou některých důchodových 

dávek) a prodej předmětného bytu nájemci nebo osobě blízké. K jejich navrácení je stanovena 

zákonná lhůta čtyř týdnů48, přednost má však případná možnost započtení ve smyslu 

občanského zákoníku.  

6.4.  Rakousko: sociální služby 

Sociální služby v oblasti bydlení jsou v Rakousku poskytovány v režimu zakotveném 

v původních zákonech o sociálních pomoci (např. v Dolním Rakousku se jedná o zákon o 

sociální pomoci z roku 2000 publikovaný jako Lgbl. 9200-0). V zásadě jsou v jednotlivých 

spolkových zemích integrovány jsou do pilíře sociální pomoci, a to v rámci pomoci 

bezdomovcům (Obdachlosenhilfe). Tu lze vzhledem ke spíše omezenému rozsahu právní 

                                                           
48 Při splnění předepsaných podmínek může dojít k rozložení plateb až do časového horizontu tří let. Od 

vymáhání vyplacených prostředků může být také upuštěno pro neúčelnost.  
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úpravy ve srovnání s českým právním řádem označit za konkrétní právní institut (který však 

může mít nejrůznější podobu), nelze ji však dle mého názoru považovat za subsystém 

sociálního zabezpečení.  

Obvykle spadá spolu s dalšími intervencemi, jmenovitě pomocí obětem domácího násilí (Hilfe 

bei Gewalt durch Angehörige), pomocí v dluhové problematice (Hilfe bei Schuldenproblemen), 

pomocí k obstarání a udržení obživy (Hilfe zur Schaffung und Sicherung einer wirtschaftlichen 

Lebensgrundlage) do oblasti pomoci v mimořádných životních situacích (Hilfen in besonderen 

Lebenslagen). Konkrétní okruhy sociálních služeb se v jednotlivých spolkových zemích mírně 

liší.  

V převážné většině zákonů upravujících sociální pomoc najdeme výslovné vyloučení vzniku 

právního nároku na pomoc v mimořádných situacích. Právní nárok je výslovně vyloučen např. 

ustanovením § 17 odst. 2 dolnorakouského zákona o sociální pomoci mj. právě pro oblast 

pomoci bezdomovcům.  

V obecné rovině je rozlišováno mezi osobami bez domova, které žijí na ulici a osobami, které 

přebývají v různých přechodných a nestandardních ubytováních. V některých spolkových 

zemích používají zákony o sociální pomoci pojmy jako Hilfe für Obdachlose, které signalizují 

spíše pomoc určenou první zmíněné skupině. Pomoc určenou druhé skupině osob by pak 

indikoval pojem wohnungslos, který je užíván např. v Horním Rakousku. Je však otázkou, 

nakolik lze uvedenému pojmosloví přisuzovat normativní význam: tedy zda použití pojmu 

obdachlos vylučuje poskytnutí pomoci osobě, která má k dispozici alespoň provizorní formu 

přenocování či obydlí. V příslušných zákonech nejsou odpovídající legální definice ukotveny.  

Podíváme-li se na konkrétní obsah ustanovení upravujících pomoc osobám v bytové nouzi, 

ustanovení § 20 dolnorakouského zákona o sociální pomoci se omezuje na formulaci, dle které 

pomoc určená bezdomovcům zahrnuje péči a konzultaci směřující k poskytnutí přechodného 

ubytování a zpracování nové životní perspektivy.  

Zdařileji je formulován § 21 hornorakouského zákona o sociální pomoci, který detailněji 

rozpracovává jednotlivé formy pomoci k řešení stavu bytové nouze. Tento zákon tudíž poslouží 

jako vhodný příklad k bližší analýze režimu sociálních služeb v problematice bydlení 

v Rakousku. Jedná se o zákon publikovaný pod označením Lgbl. Nr. 82/1998.  

V rámci sociální pomoci dle dolnorakouského zákona jsou rozlišovány tři pilíře intervencí 

v oblasti bydlení:  
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- plnění preventivního charakteru, které má sloužit jako ochrana před hrozícím nuceným 

vystěhováním z bytu,  

- akutní pomoc zahrnující noclehárny a denní centra,  

- následnou pomoc sledující reintegraci a stabilizaci bytové situace klienta.  

V souvislosti s akutní pomocí je výslovně není předvídáno pouze její poskytování v uvedených 

zařízeních, ale také formou tzv. streetwork, tedy sociální práce vykonávané v prostředí klienta. 

To může nepochybně přispívat k efektivitě poskytované postupnosti, zejména pokud jde o 

otázku informovanosti klientů o možnostech pomoci, ale i jejich povinnostech v případě 

čerpání sociálních služeb.  

Zařízení sloužící k poskytování relevantních sociálních služeb zajišťuje stát přímo nebo 

prostřednictvím jiných subjektů. Základní východiska pro jejich zapojení se podávají z odkazu 

na použití ustanovení § 59 a 60 zákona, která zahrnují zejména nezbytné náležitosti smluv, 

které regulují tento přenesený výkon sociálních služeb. K těm patří vymezení poskytovaných 

plnění, stanovení nezbytné kvalifikace personálu, úplata za poskytované služby, 

vyhodnocovací mechanismy, povinnost informovat osoby hledající pomoc a standardy 

poskytovaných plnění.  

Z uvedeného výkladu plyne, že rakouská úprava plnění sociálních služeb vykazuje určitou míru 

podobnosti s českou úpravou, a sice vzhledem ke konkrétnějšímu obsahu zakotvených právních 

norem, které se samotného způsobu poskytování sociálních služeb dotýkají ve větší míře než 

italský právní řád. V rovině úvah de lege ferenda lze uzavřít, že sociální služby poskytované 

v oblasti bydlení, tedy sociální služby s cílem poskytnutí nouzového přístřeší (např. noclehárny, 

jejichž provoz je obzvlášť důležitý v zimním období), přechodného bydlení (azylové domy, 

přechodné bydlení (Übergangswohnen) v některých rakouských spolkových zemích) či služby 

spočívající v intervenci směřující k zajištění samostatného bydlení nebo jeho udržení (služby 

preventivního charakteru) by měly mít jasně vymezený rámec charakterizovaný jejich účelem, 

který bude zároveň vymezovat určitá kritéria, která bude muset poskytovatel splňovat. Uvedená 

kritéria naopak nesmí být nastavena tak, že by jejich dodržování představovalo překážku a 

útlum pro sociálně prospěšné aktivity.  
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7. Závěr 

Vyhodnotíme-li komplexně úpravu podpory bydlení v analyzovaných právních řádech, 

dojdeme k několika zásadním odlišnostem, které danou oblast odlišují v základních 

koncepčních rysech.  

Jednou z nich je výrazný rozdíl v míře participace územních celků oproti samotnému státu při 

koncipování i praktickém provádění intervencí směřujících k zajištění dostupnosti bydlení pro 

obyvatelstvo. Jedná se o logický důsledek územního členění komparovaných států, kdy 

Rakousko je spolkovou republikou, a ačkoliv Itálie je státem unitárním, regiony hrají 

významnou roli v mnoha oblastech právní úpravy, politického dění a dalších aspektech 

veřejného života. Pravděpodobně lze říct, že celkově významnější roli než v České republice. 

Vzhledem k tomu se jeví jako přirozené, že péče o zajištění bytových kapacit či podpor pro 

dostupnost bydlení je ve značném měřítku svěřena taktéž do péče jednotlivých územních celků 

či v případě Rakouska jeho jednotlivých spolkových zemí.  

V České republice oproti tomu hrají významnou roli dávky sociálního zabezpečení, které jsou 

koncipovány centrálně, na úrovni územních celků dochází k jejich praktickému provádění, tedy 

výplatě, aniž by kraje nebo krajské pobočky Úřadu práce měly možnost zasahovat do obecně 

platných pravidel, hovořit lze pouze o případné aplikaci správního uvážení. Paralelně existuje 

také institut obecního bydlení, který je v kompetenci konkrétních obcí. Jeho role však dle mého 

názoru v současnosti (do značném míry kvůli privatizaci obecních bytových fondů) není natolik 

významná, aby postačovalo nebo výraznějším způsobem přispívalo k celistvému řešení a 

prevenci ohrožení bezdomovectvím a různých nežádoucích sociálních jevů.  

Je tedy vhodné věnovat se otázce, jaké pozitivní a negativní důsledky by přinesla případná 

aplikace některých prvků z fragmentovaných systémů intervencí k podpoře bydlení, jaké 

existují nejen v komparovaných, ale i dalších zemích. Obecně řečeno má svěření kompetencí 

v oblasti bytové podpory orgánům na regionální úrovni jednu podstatnou výhodu oproti 

systémům a řešením platným bez rozdílu pro celé území státu. Územní celky, ať už obce nebo 

kraje, mohou výrazně snadněji a kvalitněji analyzovat aktuální situaci bytového trhu a 

bezdomovectví na svém území a díky tomu přijímat efektivnější cílená řešení. Takové prvky 

reflektující místní odlišnosti momentálně nalezneme v české úpravě sociálního zabezpečení tři. 

Jsou jimi zóny, ve kterých nelze čerpat doplatek na bydlení, dále zohlednění vyšších nákladů 

na bydlení na území hlavního města pro účely určení výše příspěvku a doplatku na bydlení a 

stanovení škály velikosti obcí pro účely příspěvku na bydlení. Ke všem však existují výhrady. 
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Negativní důsledky zón bez doplatku na bydlení jsou relativně často diskutovány odbornou 

veřejností a byly ostatně zohledněny také Ústavním soudem. Zohlednění vyšších nákladů pak 

dle mého názoru nelze považovat za dostatečné ve dvou směrech specificky zohledňuje pouze 

situaci v Praze (velikost obce jako faktor určující normativní náklady nemusí být vypovídající) 

a také nedochází k průběžným aktualizacím výše příslušného koeficientu.  

Pakliže nedošlo a v příštích letech patrně nedojde k přijetí zákona upravujícího sociální nájemní 

bydlení a zároveň nedojde k zásadnějšímu navýšení kapacit bytových fondů, lze uvažovat o 

zavedení určitých elementů zohledňujících situaci v konkrétních lokalitách do systému státní 

sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, pokud jde o dávky k řešení bytových potřeb. Určitý 

posun by přineslo také alespoň samotné posílení uvedeného pravidla zohledňující výši nákladů 

na bydlení a zakotvení jeho pravidelné aktualizace, která by vycházela z důkladné a spolehlivé 

analýzy trhu bydlení.  

Jako ambicióznější, avšak v českých reáliích stále do jisté míry realizovatelnou koncepci 

vycházející ze stávajícího systému si lze představit zachování příspěvku i doplatku na bydlení, 

jehož výše by byla určena odlišně pro jednotlivé kraje Úřadem práce České republiky po 

vzájemné dohodě s kraji (krajskými pobočkami Úřadu práce) nebo přímo samotným krajem, 

kdy krajům by byl svěřen určitý obnos v závislosti na počtu obyvatel a cenové hladině, 

konkrétní alokace prostředků by přitom byla v kompetenci krajů, které by měly možnost 

zohledňovat situaci v jednotlivých částech svého území. V zájmu toho by mohlo také docházet 

k přesunu určité části vlastního rozpočtu kraje do oblasti podpory bydlení, konkrétně ve formě 

navýšení příspěvku a doplatku na bydlení v lokalitách, kde by to bylo žádoucí. V oblastech 

s nižší cenovou hladinou bydlení a případně nízkou potřebou veřejnoprávních intervencí by 

naopak nemuselo doházet k transferu prostředků ze strany územních celků. Případné 

nevyčerpané prostředky by mohly být užity k tvorbě rezervního fondu pro krytí případné 

zvýšené potřeby ve vybraných lokalitách.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo sloučení obou dávek do jediné dávky nesoucí 

označení přídavek na bydlení. Předmětný legislativní návrh vyvolal tak jako každý návrh 

určitou kritiku. Jeho cílem byla zejména motivace osob v sociálně tíživé situaci k aktivnímu 

přístupu k řešení své bytové situace a zároveň k efektivnímu zajištění čerpání podpory na 

standardní formy bydlení. V současné době se nezdá, že by k přijetí zákona v blízkém časovém 

horizontu došlo. Uvedeného cíle lze však dle mého názoru dosáhnout prostou úpravou 

konkrétních pravidel v zákoně o státní sociální podpoře a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, 

dvoustupňová podoba těchto dávek však podle mého názoru v současné době alespoň částečně 
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napomáhá reflektovat situaci konkrétních žadatelů a celkovou hospodářskou situaci 

v jednotlivých regionech. Její zrušení tak dle mého názoru není (alespoň v současné době) na 

místě.  

Za vhodné pak pro Českou republiku patrně nelze považovat řešení umožňující (byť spíše dílčí) 

regionální odchylky, pokud jde o podmínky spočívající ve státním občanství žadatelů. V Itálii 

mohou mít svoje opodstatnění, neboť jednotlivé regiony čelí různé míře migračních vln. Je 

otázkou, zda by v podobná úprava nejen v českém právním řádu nezaložila režim, který by 

mohl být shledán diskriminačním.  

Uvedené je však v současnosti pouze abstraktní úvahou. Obecně lze v tomto ohledu shrnout a 

uzavřít, že vítány by byly změny libovolného charakteru, ať už více, či méně intenzivní, které 

by do jisté míry přiblížily režim rozdělní kompetencí v oblasti podpory bydlení modelu 

založenému např. prostřednictvím italského zákona č. 1035/1972.  

V oblasti přidělování zvýhodněných bytů se pak jeví jako vhodné řešení celostátně 

harmonizovaný postup pro výběr žadatelů, kterým bude nabídnuto uzavření smlouvy. 

Skutečnost, že je proces výběru upraven (nejen ve zcela základních liniích) celostátně platným 

zákonem a řešeno je jak sestavení komise, tak přidělování bodů a další konkrétní otázky, 

zakládá transparentnost vůči adresátům příslušných norem, tedy zejména zájemcům o 

zvýhodněný byt. Orgány nižších úrovní mají na proces výběru žadatelů vliv také, ale děje se 

tak v liniích celostátní legislativy; orgány regionu přijímají regionálně platné prováděcí zákony, 

lokální IACP pak provádí samotné výběrové řízení. Podíváme-li se však na obsah celostátních 

a regionálních zákonů a vedle toho srovnáme vyhlášku IACP, zjistíme, že prostor k odchylkám 

je sice dán, nedomnívám se však, že by byla možnost popřít principy zakotvené zákonem č. 

1035/1972 a celé řízení na lokální úrovni koncipovat zcela autonomně. Z analýzy vyhlášky 

IACP Catania se ostatně podává, že některá ustanovení přejímají obsah předpisů vyšší právní 

síly platných pro větší území, aniž by dostála obsahových změn, což není v tomto konkrétním 

případě důvodem ke kritice.  

V současné době se některé úvahy zákonodárce ubírají naznačenou cestou, když je v rámci 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednáván sněmovní tisk č. 952 předložený 10. 7. 

2020, který má zavést pravidla pro stavbu dostupných bytů o ploše do 80 m2, které mohou být 

stavěny za využití veřejné podpory. V případě využití nevratné dotace na pořízení bytí 

společností pak musí nájemci takových bytů splňovat kritérium vztahující se k výši příjmů 

v přepočtu na počet členů domácnosti (§18 odst. 2 návrhu). Návrh sleduje vhodné cíle a je 
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jedním z vhodných prostředků. Obsahovat by mohl jeden další prvek, a to bližší pravidla pro 

přidělování zvýhodněných bytů.  

Pokud bychom chtěli porovnat srozumitelnost právní úpravy z hlediska jejích adresátů 

(žadatelů o dávku sociálního zabezpečení nebo o přidělení podporované formy ubytování), 

domnívám se, že česká úprava nezakládá příliš jednoduchá vodítka, která by bylo možné 

z pozice žadatele o dávku snadno posoudit a bez asistence vyhodnotit vlastní situaci. Obdobně, 

pakliže je již podpora přiznána, jsou italská pravidla v oblasti podporovaného bydlení indikující 

jasně vymezené důvody pro zánik nájemního vztahu skutečně názorná a poskytují 

oprávněnému srozumitelné instrukce. Na pravidla obsažená v zákoně o pomoci v hmotné nouzi 

a v zákoně o státní sociální podpoře je však v tomto směru nutno nahlížet s vědomím 

diametrálně odlišné a komplikovanější materie, kterou upravují. Dosáhnout míry 

srozumitelnosti pravidel italských zvýhodněných nájmů tak v případě dávek českého systému 

sociálního zabezpečení z objektivních důvodů nelze. Přesto jsou dle mého závěru úvahy o určité 

míře zjednodušení právní úpravy na místě.  

Podobný závěr lze učinit o srozumitelnosti a jednoduchosti právní úpravy, pokud jde o určení 

přiměřené formy a velikosti bydlení. Italský předpis stanoví kritéria pro určení podstandardních 

forem bydlení mj. pomocí demonstrativního výčtu druhů obydlí, které takovou nevyhovující 

formu obydlí představují. Ačkoliv jde o demonstrativní výčet, je dle mého názoru dostatečně 

obsáhlý a konkrétní, aby dal adresátovi normy jasnou představu o tom, co lze považovat za 

adekvátní obydlí a co naopak nelze. Zorientovat se v režimu založeném např. prostřednictvím 

§ 33a zákona o pomoci v hmotné nouzi je oproti tomu i při absenci jazykové bariéry dle mého 

názoru obtížnější. Za spornou pak lze považovat (a patrně do určité míry za spornou obecně 

považována je) problematika určování spotřeb energií, kdy výpočty prováděné počítačovým 

systémem bez doložení laikovi srozumitelného výstupu nemusí být hodnoceny jako zcela 

transparentní.  

Zároveň italská koncepce zvyšuje míru právní jistoty a oproti systému přidělování obecních 

bytů v České republice může účinně předcházet sporům – jsou zakotvena pravidla pro 

specifické správní řízení, zatímco v českém právním řádu se jedná o zbytkovou působnost 

obecních orgánů, pro kterou nejsou dána jasná procesní pravidla, která by byla použitelná 

specificky pro otázku nakládání s obecními byty. Samozřejmě je k dispozici systém opravných 

prostředků, správního dohledu nebo dozoru, kontinentálnímu právu je však obecně vlastní 

přístup usilující o dosažení vysoké míry právní jistoty s minimalizací rizika vzniku sporů.  
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Ve vztahu k italskému systému lze uzavřít, že jeho celková adopce do českého právního řádu 

by byla vhodná v případě zachování stávajících dávek státní sociální podpory i pomoci 

v hmotné nouzi pro účely bydlení. Přejmout ho jako náhradu stávajícího systému nebo jeho 

části by doporučeníhodné nebylo. Uvažovat však lze o převzetí konkrétních elementů, zejména 

pokud jde o zajištění adekvátní adaptace systému na regionální rozdíly.  

Rakouská úprava zahrnuje oproti českému systému poměrně širokou paletu plnění, která sahá 

od příspěvků na náklady spojené s vytápěním až po významnou podporu obytných stavebních 

projektů. Zásadním elementem, který odlišuje situaci Rakouska ve srovnání se situací České 

republiky je velmi rozvinutý systém obecního a družstevního bydlení, které poskytuje značné 

kapacity a umožňuje efektivně předcházet sociálnímu vyloučení a případné ztrátě obydlí.  

Pokud chceme shrnout negativní rysy rakouské úpravy, lze identifikovat dva takové prvky. Jako 

vhodná se nejeví koncepce uplatňovaná od přijetí zákona o zásadách sociální pomoci, kdy 

dochází k výluce paralelního čerpání sociální pomoci a jiných forem podpory týkající se 

bydlení. Tento prvek v českém sociálním zabezpečení nenalezneme. Čerpání doplatku na 

bydlení nevylučuje čerpání příspěvku na bydlení a naopak. Stejně tak je možné čerpat další 

dávky státní sociální podpory i pomoci v hmotné nouzi nezávisle na tom, zda je čerpána některá 

z těchto dvou specifických dávek.  

Jako méně významný negativní prvek se jeví celková složitost a nepřehlednost právní úpravy, 

která však snad bude v budoucnu potlačena přijetím prováděcích předpisů zbylými spolkovými 

zeměmi a adaptací orgánů sociálního zabezpečení i obyvatel.  

Lze tedy shrnout, že jednorázové nahrazení příspěvku a doplatku na bydlení jinými instrumenty 

není zcela namístě. Nedomnívám se ani, že by bylo zcela účinné vyvíjet úsilí k jejich 

postupnému nahrazení, jako vhodnější se jeví jejich případné dílčí úpravy a zejména pak jejich 

doplnění o rozšířenější systém podporovaného nájemního bydlení, ať už v gesci obcí, družstev 

státu, nebo kombinace těchto subjektů. Nastíněný koncept je samozřejmě realizovatelný pouze 

v delším časovém horizontu, vyžadoval by tvorbu rámcové legislativy a vyčlenění určitých 

finančních prostředků, přičemž ani tak by nemohl přinést kompletní vyřešení problémů na trhu 

bydlení. Přesto by uvedený koncept podle mého názoru vedl k jejich efektivnímu řešení a 

pokrýval by plošně různé kategorie problémů. 

Na závěr bych rád podotkl, že problematika přístupu obyvatelstva k bydlení je častým 

předmětem ekonomických a sociologických analýz, v oblasti právní (včetně základních prvků 

legislativní techniky) však stále přetrvává určitý nevyplněný prostor: nad rámec debaty o tvorbě 
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zákona o sociálním bydlení není toto téma příliš často uchopeno a zpracováváno, ať už se jedná 

právě o právní komparatistiku nebo jinou část doktríny. Vzhledem k velkému objemu 

nezbytných finančních prostředků pro jakékoliv veřejnoprávní intervence v této oblasti je 

pochopitelné, že ekonomické aspekty hrají primární roli. Přesto považuji za vhodné zaobírat se 

také otázkou koncepce a praktického provedení právní úpravy v této oblasti. Pokud by tato 

práce mohla posloužit jako podnět k rozvoji jakýmkoliv směrem se ubírající debaty, naplnil by 

se jeden z jejích hlavních záměrů.  
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Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en
https://www.researchgate.net/publication/291373684_Methodology_of_Comparative_Legal_Research
https://www.researchgate.net/publication/291373684_Methodology_of_Comparative_Legal_Research
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Itálie 

Ústava Italské republiky: předpis č. 298 ze dne 27. 12. 1947  

Costituzione della Repubblica Italiana 

 

Zákon č. 328 ze dne 8. listopadu 2000, rámcový zákon o integrovaném systému 

sociálních služeb a intervencí 

Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali.  

 

Dekret prezidenta republiky č. 1035 ze dne 30. prosince 1972, kterým se stanoví 

pravidla pro přiznání a odejmutí podporovaného ubytování, výše úplaty a její úpravy  

Decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1972, n 1035. Norme per 

l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di 

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

 

Zákonné opatření č. 4 ze dne 28. ledna 2019 obsahující naléhavá oatření ve věcech 

obecné sociální dávky a důchodů 

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni.  

 

Regionální zákon Sicílie č. 15 ze dne 25. března 1986, který upravuje podporované 

bydlení a pozměňuje zákon č. 40 ze dne 25. října 1985 

Legge 25 marzo 1986, n. 15. Provvedimenti per l’edilizia abitativa e modifiche alla 

legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40. 

 

Regionální zákon Sicílie č. 22 ze dne 9. května 1986, o reformě sociálních asistenčních 

služeb a aktivit na Sicílii.  

Legge 9 maggio 1986, n. 22. Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia.  

 

Vyhláška Ministerstva pro veřejnou výstavbu ze dne 7. června 1999, o minimálních 

předpokladech nájemníků pro možnost čerpání příspěvku z prostředků Národního fondu 

pro podporu přístupu k nájemnímu bydlení ve smyslu čl. 11 zákona ze dne 9. prosince 

1998, č. 431, a o kritériích pro jeho určení 
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Decreto 7 giugno 1999. Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi 

integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso 

alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 diembre 1998, n. 431, e criteri 

per la determinazione degli stessi.  

 

Vyhláška předsedy Rady ministrů ze dne 15. prosince 2000. Koordinační vyhláška ve 

smyslu čl. 28 zákona ze dne 8 listopadu 2000, č. 328. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000. Atto di indirizzo e 

coordinamento di cui all’art. 28 legge 8 novembre 2000, n. 328.  

 

Oznámení o kritériích vztahujících se k poskytování příspěvku na nájemné 

v Toskánsku. Dostupné online z 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5174213&nomeFile=

Delibera_n.228_del_06-03-2018-Allegato-A [cit. 10. 9. 2021].  

Criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive 

regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazioni ex art. 11 della 

L. 431/98.  

 

Oznámení o kritériích vztahujících se k poskytování příspěvku na nájemné v regionu 

Sicílie. Dostupné online z 

https://www.comune.siracusa.it/images/doc/ServiziSociali/BANDO_CONTRIBUTO_

ABITATIVO_2018_RETTIFICATO.pdf [cit. 10.9. 2021].  

Bando pubblico. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – Determinazione degli adempimenti 

per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi 

integrativi assegnati per l’anno 2018.  

 

 

Rakousko 

Spolková ústavva 

Bundes-Verfassungsgesetz 

BGBl. Nr. 1/1930 

 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5174213&nomeFile=Delibera_n.228_del_06-03-2018-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5174213&nomeFile=Delibera_n.228_del_06-03-2018-Allegato-A
https://www.comune.siracusa.it/images/doc/ServiziSociali/BANDO_CONTRIBUTO_ABITATIVO_2018_RETTIFICATO.pdf
https://www.comune.siracusa.it/images/doc/ServiziSociali/BANDO_CONTRIBUTO_ABITATIVO_2018_RETTIFICATO.pdf
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Zákon č. 520/1981, o právu nájemním 

Mietrechtsgesetz 

BGBl. Nr. 520/1981 

 

 

Zákon č. 9/1992, o policejních hlášeních 

Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen 

BGBl. Nr. 9/1992 

 

Zákon č. 41/2019, o základních zásadách sociální pomoci 

 Bundesgesetz betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz) 

 BGBl. I Nr. 41/2019 

 

 Dolnorakouský zákon č. 9200-0, o sociální pomoci 

 NÖ Sozialhilfegesetz 2000 (NÖ SHG) 

 LGBl. 9200-0 

 

Dolnorakouský zákon č. 70/2019, prováděcí zákon k sociální pomoci 

 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG) 

 LGBl. 70/2019 

  

Hornorakouský zákon č. 82/1998 

Landesgesetz über die soziale Hilfe in Oberösterreich (Oö. Sozialhilfegesetz 1998 - Oö. 

SHG 1998) 

LGBl. Nr. 82/1998 

 

Hornorakouský zákon č. 107/2019, prováděcí zákon k sociální pomoci 

Landesgesetz, mit dem das Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz erlassen wird (Oö. 

Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – Oö. SOHAG) 

LGBl. Nr. 6/2020 

 

Korutanský zákon č. 107/2020, prováděcí zákon k sociální pomoci 

Gesetz vom 22. Oktober 2020, mit dem das Gesetz über die Leistungen der Sozialhilfe 

(Kärntner Sozialhilfegesetz 2021 – K-SHG 2021) erlassen und das Kärntner 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=9200-0&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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Chancengleichheitsgesetz, das Kärntner Kinder- und Jugendhilfegesetz und das 

Kärntner Mindestsicherungsgesetz geändert werden 

LGBl. Nr. 107/2020 

 

  

Salcburský zákon č. 23/2015, o podpoře bytové výstavby 

Gesetz vom 4. Februar 2015 über die Förderung des Wohnbaus und der 

Wohnhaussanierung im Land Salzburg (Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 2015 – 

S.WFG 2015) 

LGBl Nr 23/2015 

  

 Portugalsko 

Ústava Portugalské republiky 

Constituição da República Portuguesa 

 

Evropská unie 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , 

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 

 

4. Seznam použité judikatury 

Česká republika 

 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2014 sp. zn. 3 Ads 22/2013 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2019 sp. zn. 6 Ads 40/2018 

 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2018 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 

 

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2018 sp. zn. 54 A 30/2018-189 

 

Itálie 

Rozsudek Ústavního soudu Italské republiky ze dne 11. 2. 1988, č. 217 



92 
 

 

5. Důvodové zprávy 

Česká republika 

Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

 

Důvodová práva k zákonu č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonů 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Rakousko 

Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2019, o základních zásadách sociální pomoci.  

Dostupná online pod odkazem 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00514/index.shtml [cit. 27. 3. 2021] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00514/index.shtml
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Intervence k zabezpečení bydlení: komparativní pohled 

Abstrakt 

Rigorózní práce je zaměřena na komparaci právní úpravy různých intervencí v oblasti 

dostupnosti bydlení. Analýza pokrývá rakouský, italský a český právní řád a zahrnuje 

instrumenty práva sociálního zabezpečení (sociální dávky a sociální služby) stejně jako určité 

formy podporovaného bydlení. Komparované jurisdikce byly zvoleny mj. s ohledem na 

relativně odlišný poměr vlastnického a nájemního bydlení v jednotlivých zemích, Rakousko je 

zároveň považováno za silný sociální stát, který může představovat zdroj inspirace pro 

zahraniční tvůrce politik a pravidel v sociální oblasti. V rámci italského právního řádu je 

pozornost zaměřena především na systém podporovaného bydlení a jeho právní úpravu.  

Práce sestává z pěti hlavních kapitol: kapitola věnovaná použité metodě, kapitola představující 

ústavněprávní a mezinárodněprávní aspekty a jednotlivé kapitoly obsahující analýzu české, 

rakouské a italské právní úpravy. Protože problematika podpory v oblasti bydlení se výrazně 

odlišuje a jednotlivé právní řády v této oblasti zpravidla neobsahují vzájemně si odpovídající 

instituty, vychází struktura práce z jednotlivých právních řádů namísto analýzy jednotlivých 

institutů napříč předmětnými státy. Rakouská i italská úprava zároveň vykazuje značné 

odchylky v jednotlivých spolkových zemích a regionech. Závěrečná kapitola pak poskytuje 

jejich vzájemnou komparaci a formulaci doporučení inspirovaných zahraničními úpravami, u 

kterých je zohledněna také otázka jejich faktické realizovatelnosti v České republice a možnosti 

jejich adaptace do českého právního řádu jako takového.  

Analyzovány jsou hmotněprávní i procesní aspekty zkoumané problematiky. Kapitola 

věnovaná rakouské právní úpravě poskytuje studii několika spolkových zemích, část práce 

věnovaná Itálii je pak zaměřená na úpravu sicilského regionu.  

Práce je psána v českém jazyce a vychází z metody komparativní analýzy založené na 

zkoumání práva v jeho celistvém kontextu.  

 

Klíčová slova 

Sociální zabezpečení - Problematika bydlení – Sociální intervence 
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Housing Interventions: Comparative Study 

Abstract 

This thesis aims to provide the reader with a comparative legal analysis of various interventions 

of the public sector in the area of housing availability. The scope of the analysis covers the 

Austrian, Italian and Czech jurisdiction. It includes social security instruments (social benefits 

and social services) as well as certain subsidized forms of housing. The compared jurisdictions 

have been chosen considering, among others, the different owner and rental housing ratio. 

Austria is generally considered a strong social state that has potential to become a source of 

inspiration for foreign policy makers in social affairs. As regards Italy, especially its system of 

subsidized housing is worth being analysed.  

The structure of the thesis consists of seven chapters: introduction, methodology, constitutional 

and international law aspects, Czech regulation, Italian regulation, Austrian regulation and 

conclusion. Since the attitude to housing issues varies in the compared jurisdictions, the 

chapters are dedicated to the jurisdictions as a whole instead of particular instruments being 

compared across all the jurisdictions. Both substantial and procedural aspects are analysed in 

the main chapters of the thesis. Unlike the Czech regulation, both Austrian and Italian system 

include significant regional differences. Thus, the chapter dedicated to Austria describes also 

the main features of the particular systems distinguished in various federal states. As regards 

Italy, deeper analysis of Sicilian regulation is provided.  

The language of the thesis is Czech. The thesis is based on the „law-in-context“ method used 

for comparative legal research. Certain specific recommendations for the Czech policy makers 

based on the evaluation of their practical feasibility, which are widely inspired by the foreign 

regulation, are included too.  

 

Key words 

Social security – Housing issues – Social interventions 

 


