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Sociální bydlení pro SVL 

První výzva IROP na sociální bydlení – vyhlášení cca 

polovina března (16.3.) 

 

Zaručená alokace pro KPSVL bez ohledu na vlny – 

požadavek na zjištění alokace do poloviny února 

 

Cca 4,5 měsíce na podávání žádostí – cca 31. 7.  

 

Vyhodnocení projektů cca do konce roku 2016 

 

Ukončení realizace do 31. 12. 2018 
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Základní informace 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného 

základního vybavení (linka, vana, vestavěné skříně). 

 

Žadatelé obce, neziskové organizace, církve, církevní organizace 

 

Míra podpory: obce 90 %, ostatní žadatelé 95 % 

 

Velikost projektu 0,5 – 99 mil. Kč, ex-post financování, lze rozdělit na 

etapy (min. 3 měsíce, věcně ucelené) 

 

Veřejná podpora: služby obecného hospodářského zájmu nebo de 

minimis, pověření vydá (asi) MMR 
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Cílová skupina 

Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její 

průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před 

uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční 

mzdy. 

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy - domácnost se 2 členy; 

b)0,9 násobek průměrné měsíční mzdy - domácnost se 3 členy; 

c)1,0 násobek průměrné měsíční mzdy - domácnost se 4 členy; 

d)1,2 násobek průměrné měsíční mzdy - domácnost s 5 a více členy. 

Nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani 

spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo 

jiné ubytovací účely.  
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Nájemní smlouva, výše nájemného 

Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na 

jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího 

opakovaného prodloužení podle konkrétní situace 

nájemce.  

 

Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a 

další osoby, splňuji podmínku příjmu a nevlastnění 

nemovitosti, ne věkové složení 

 

Maximální výše nájemného na metr čtvereční ve výši 

stanovené MMR – nyní 57,5 Kč, možnost zvyšovat o inflaci 
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Parametry sociálního bydlení - byty 

Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry 

dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov 

pro bydlení 

 

Sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se 

základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem, 
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Velikost a obsazenost bytů 
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Parametry sociálního bydlení - lokality 

Sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným 

občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální 

služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu a ochranu obyvatelstva, 

 

V lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava. 

 

Žadatel toto v popíše – nejsou přesné limity docházkové 

vzdálenosti, rozsahu/charakteru služeb apod. 
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Podpora nevede k segregaci 

 

Podíl sociálních bytů v domech (případně jednotlivých 

vchodech domů) vyšší než 20 %. 

 

Nová výstavba – mimo sociálně vyloučené lokality a 

zároveň v domě nejvýše 8 bytových jednotek 
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Vybraná kritéria přijatelnosti 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. (ne nové NNO 

bez historie) 

 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají 

tržním cenám. (součástí žádosti položkový rozpočet) 

 

Pořizovací náklady na sociální bydlení nepřekračují limit 

stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o podporu. 

(MMR zatím nedalo limit, pro novou výstavbu uvažují cca 

25 tis. Kč/m) 
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Studie proveditelnosti 

Pravděpodobně nutnost zajistit u externího zpracovatele 

 

Podrobný popis -  současný stav, vazba na Strategii 

sociálního začleňování, popis projektových aktivit, plnění 

kritérií a podmínek s nakládáním, popis lokality realizace 

projektu, harmonogram… 

 

Zdůvodnění realizace 

 

Management projektu (max. jeden úvazek, není uznatelný) 
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Studie proveditelnosti (pokračování) 

Technické řešení (popis, náklady na výstavbu, provoz, 

údržbu…) 

 

Výstupy a kvantifikace – indikátory 

 

Technická a finanční připravenost 

 

Finanční analýza – na dobu udržitelnosti projektu (5 let) 

Cash flow po čtvrtletích/letech, zdroje pokrytí případného 

ztrátového provozu… 
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Povinné přílohy – co bude nutné připravit (výběr) 

3. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

4. Studie proveditelnosti 

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení 

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo 

pro ohlášení stavby 

10. Položkový rozpočet  

11. Průzkum trhu 

12. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu na území obce 
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Uznatelné  náklady 

Náklady od 1.1. 2014 (začátek programového období) 

 

Hlavní aktivity (85 % projektu): 

• výstavba budov,  

• nákup budov, bytů, 

• zhodnocení staveb, bytů, 

• pořízení bytů sociálního bydlení z nebytových prostor, 

• pořízení základního vybavení podle platné normy, 
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Uznatelné a neuznatelné náklady 

Vedlejší aktivity projektu: 
• nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

• demolice původních objektů již nevhodných k dalšímu ubytování v obci za 

podmínky vytvoření nových sociálních bytů v obci či na místě nové výstavby 

objektu,   

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• projektová dokumentace stavby, EIA,  

• studie proveditelnosti, 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení),  

• povinná publicita, 

• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny 

vybavení.  
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Nezpůsobilé náklady 

Splátky úroků z úvěrů, pojištění, bankovní poplatky 

Mzdy, platy, cestovní náklady 

Audit 

Opravy a udržování 

Provozní náklady objektu 

Provozní a režijní výdaje 

… 
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Veřejná podpora 

MMR stále uvádí dva možné režimy – de minimis  nebo 

SOHZ 

 

De minimis – pro NNO, které nemají vyčerpáno, nechystají 

jiné čerpání 

 

SOHZ – pro větší projekty a větší žadatele, asi MMR bude 

vydávat pověření k SOHZ, sledování nákladů a výhosů po 

dobu dalších cca 30 let (samostatné účetní sledování) 
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Shrnutí 

Realisticky upozornit partnery na příležitosti i rizika 

projektů, motivovat k čerpání – realizace do 31.12. 2018 

 

Nejbezpečnější projekt – nákup a/nebo rekonstrukce 

jednotlivých bytů do 20 % jednotek v domě/vchodu (není 

potřeba stavební povolení, jen nákup a případné úpravy v 

bytě) 

 

Rekonstrukce, nová výstavba – riziko protahování 

územních a stavebních řízení – již nyní se připravovat na 

další výzvu (možná leden, nejpozději březen 2017) 
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Děkuji za pozornost! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Více informací: matousek.roman@vlada.cz  
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