
 

 

 

 

 

 

MMR - PODPORA BYDLENÍ 
 

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování 

sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený 

přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, 

zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. 

 

Příjem žádostí: od října 2018 
Doba realizace: realizace musí být zahájena do konce roku 2019 

Výše dotace: 

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů a finanční částky na jeden byt: 

1. Pečovatelský byt / vstupní bezbariérový byt = max. 600 000 Kč na jeden byt.  
2. Komunitní dům seniorů = max. 600 000 Kč na jeden byt.  
3. Vstupní byt = max. 550 000 Kč na jeden byt. 

PODPOROVANÉ DOTAČNÍ TITULY: 

1. PEČOVATELSKÝ BYT (PČB) 
Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny 

tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně 

umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. 

Cílová skupina:  
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v 

období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek 

průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné 

domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: 

• věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+), nebo 

• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. 

Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2. 

 

2. VSTUPNÍ BYT (VB) 
Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby 

jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.  

Cílová skupina:  

A) Osoba v nepříznivé sociální situaci, která prokáže, že je jí poskytována opakovaná dávka 

v hmotné nouzi nebo že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních 

měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy. 

B) Osoba, která kromě nízkých příjmů podle odstavce A) doloží, že:  

a) její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu 

nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, nebo  

b) žije v jiné tíživé sociální situaci (např. ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla 

plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští 

ústav sociální péče v rámci transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační 

program a opouští azylový dům nebo dům na půl cesty, má statut uprchlík atp.). 

Podlahová plocha vstupního bytu nesmí překročit 80 m2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ (KODUS) 
Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro 

osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a 

nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské 

výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého 

jedince.  

Cílová skupina:  
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v 

období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek 

průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné 

domácnosti. 

V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů. 

Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2. 

Plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel Komunitního domu 

seniorů, minimálně však musí činit 40 m2. 

Pronájem cílové skupině: 

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy 

nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto 

programu činí 57,20 Kč/měs. 
Limit nájemného může ministerstvo upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu 

spotřebitelských cen za domácnosti celkem (zjištěného z údajů Českého statistického úřadu) za 

období od posledního stanovení limitu překročí 5 %. 

Udržitelnost: 

Příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a 

podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy 

byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání, nebo v případě pořízení bytu ode dne 

zápisu vkladu do katastru nemovitostí. 

Oprávnění žadatelé: 

• Právnické osoby (vč. obcí). 


