
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Příjem žádostí: od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018 
Vhodní žadatelé:  ▪ obce, 
                                 ▪ nestátní neziskové organizace, 
                                 ▪ církve a církevní organizace. 
Míra podpory:      ▪ 90% obce, 
                                 ▪ 95% ostatní. 
Limity:                    ▪ minimální výše je 500 tisíc Kč, 
                                 ▪ maximální výše v režimu de minimis SOHZ (maximálně 500 tisíc EUR) je pro obce  
                                  15 mil. Kč, ostatní 14,21 mil. Kč. 
 

 
Cíl programu 
 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
 
Podporované aktivity 
 
▪ pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby  
   sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, 
▪ bytový dům může mít maximálně 12 bytových jednotek, 
▪ nová výstavba není podporována. 
 
Způsobilé výdaje 
 
▪ nákup bytů, budov, včetně pozemku (pozemek maximálně do 10% ZV), 
▪ zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov, 
▪ přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor, 
▪ pořízení základního vybavení bytové jednotky (umyvadlo, sprcha/vana, WC, kuchyňská linka, varná  
   deska a trouba), 
▪ rekonstrukce společných prostor bytového domu. 
 
Klíčové přílohy žádosti 
 
▪ žádost o stavební povolení, 
▪ projektová dokumentace, položkový rozpočet. 
 
Limity a specifika 
 
▪ způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m2 celkové plochy bytu nesmí  
   přesáhnout částku 29 028,-Kč, 
▪ uzavření smlouvy není podmíněno kaucí, 
▪ nájemné za 1 m2 podlahové plochy nesmí překročit částku 57,50 Kč, 
▪ minimálně 50% ubytovaných osob musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15-64 let, 
▪ nájemce prokáže, že jeho průměrný čistý měsíční příjem 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, 
▪ nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na dva  
   roky s možností jejího opakovaného prodloužení, 
▪ po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve  
   formě sociální práce. 
 



 
 

Zaměření programu 

● Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše            
dvanáct bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než             
dvanáct bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.  

Způsobilé výdaje  

● Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu  
o nákup bytů,  
o nákup budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně            

pozemku na kterém budova stojí),  
o zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov,  
o přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor,  
o pořízení základního vybavení bytové jednotky,  
o Při nákupu pozemku včetně budovy musí být ze znaleckého posudku jasně patrná            

cena určená zvlášť pro pozemek a zvlášť pro budovu. Cena pozemku musí být do 10               
% celkových způsobilých výdajů projektu.  

o Rekonstruovat lze i společné prostory objektu, jako je střecha či chodby. Společné            
prostory jsou uznatelným nákladem vždy v takovém poměru, jaký tvoří sociální byty            
z celkové podlahové plochy objektu bez společných prostor. Jestliže jsou tedy v            
objektu 4 bytové jednotky  o celkové podlahové ploše 160 m2, z nichž budou 3 byty               
o podlahové ploše 120 m2 sloužit sociálnímu bydlení, bude rekonstrukce společných           
prostor způsobilá ze 75 %. Jestliže budou všechny byty v bytovém domě sloužit             
sociálnímu bydlení, bude rekonstrukce společných prostor způsobilá ze 100 %. 

● Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu  
o technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,  
o projektová dokumentace,  
o studie proveditelnosti,  
o pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace          

zadávacích a výběrových řízení),  
o povinná publicita.  

Nezpůsobilé výdaje  

● opravy a údržba,  
● náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady,  
● vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,  
● výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů,  
● výdaje bez přímého vztahu k projektu,  
● jakýkoli výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými             

doklady,  
● výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,  
● náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné             

hrazené zaměstnavatelem,  
● cestovní náhrady,  
● provozní a režijní výdaje,  
● výdaje na nepovinnou publicitu,  
● výdaje na řízení a administraci projektu,  



● výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie           
proveditelnosti,  

● výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu             
nemovitosti, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru           
nemovitostí,  

● DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve                
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

● jiné daně,  
● úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,  
● pokuty,  
● manka a škody,  
● výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí,  
● dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze            

procentem z celkových nákladů projektu,  
● výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky,  
● sankce a penále,  
● kurzové ztráty,  
● rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,  
● provize,  
● celní, správní a ostatní poplatky,  
● výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního              

poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,  
● výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,  
● odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,  
● výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,  
● výdaje na audit projektu,  
● další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů.  

Upozornění a omezení  

● Způsobilými žadateli z řad státní správy a samosprávy jsou pouze obce.  
● Za způsobilé žadatele z řad NNO jsou považovány:  

o spolky,  
o ústavy,  
o nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
o obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných           

společnostech,  
o zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené          

nestátní neziskové organizace;  
● Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné z            

oblastí:  
o podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,  
o sociální služby či aktivity sociálního začleňování.  

 

● Pořízení bytů sociálního bydlení formou nové výstavby není podporováno.  
● Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.  
● Parametry sociálního bydlení v IROP:  

o Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy         
budov pro bydlení,  



o sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez           
nábytku (byt bude vybaven umyvadlem, sprchou, nebo vanou, WC, kuchyňskou          
linkou a varnou deskou a troubou),  

o sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, tj. osoby v bytové nouzi,  
o sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle           

územního plánu  
o sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny,  
o pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být umístěny v           

běžné zástavbě s občanskou vybaveností a musí být dostupné MHD,  
o projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechny níže uvedená kritéria občanské          

vybavenosti.  
o Občanskou vybaveností se míní:  

▪ Školská zařízení:  
▪ mateřská škola, v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru       

lokality;  
▪ základní škola v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru       

lokality;  
▪ Zdravotní a sociální péče:  

▪ služba praktického lékaře (i občasná) v obci, nebo v dostupné          
vzdálenosti odpovídající charakteru lokality;  

▪ sociální služby podporující sociální začlenění cílové skupiny v obci,         
nebo v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru lokality;  

▪ Nákupy a služby:  
▪ možnost nákupu základních potřeb, prodej základních potravin v        

obci;  
▪ prodej základního nepotravinářského zboží v obci.  

▪ Doprava:  
▪ veřejná doprava (železnice nebo autobus nebo MHD) v obci, nebo v           

docházkové vzdálenosti.  
● Podmínky pro nakládání se sociálními byty  

o Příjemce nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků         
(např. kauce)  

o Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní            
smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 57,50           
Kč. Limit nájemného je možno upravit, jestliže růst měsíčního úhrnného indexu           
spotřebitelských cen za domácnosti celkem (podle údajů Českého statistického         
úřadu) za období od posledního stanovení limitu překročí 5 %.  

o Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny,              
kdy minimálně 50 % členů užívající domácnost musí být v ekonomicky produktivním            
věku (tj. ve věku 15 až 64 let).  

o Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v              
ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 %             
členů užívajících domácnost je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64              
let). Při uplatňování této podmínky se nezapočítávají děti a mládež do 14 let věku              
včetně.  

o Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý            
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy           
nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy (dle údajů ČSÚ).  

o Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být              
uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů           
domácnosti za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy          
nepřesáhl:  

1. 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;  



2. 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;  
3. 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;  
4. 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více             

členy.  
o 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, užívající domácnost, nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy          
sociálního bydlení. Při obnovení nájemní smlouvy není přihlíženo k minimálnímu          
počtu ekonomicky produktivních obyvatel ve společné domácnosti.  

o Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou            
nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví, spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt,           
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny             
osoby užívající danou domácnost sociálního bydlení.  

o Po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech           
dostupná podpora ve formě sociální práce. Sociální prací je myšleno poskytování           
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., nebo další sociální práci, jejímž            
gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník. Předpoklady pro výkon povolání         
sociálního pracovníka stanovuje zákon č. 108/2006 Sb.  


