
Kontaktní místo pro bydlení
Proč potřebujeme kontaktní místo pro bydlení?
Každý desátý člověk v České republice se potýká se závažnými problémy v oblasti bydlení: je vyloučen 
ze standardního bydlení, čelí nadměrným nákladům na bydlení nebo mu hrozí jeho ztráta. Lidé, kteří mají 
problémy s bydlením, se ve většině případů nemají v současné době kam obrátit s prosbou o pomoc. Když 
se někdo vážně zraní, máme možnost přivolat mu zdravotnickou záchrannou službu, která přijede kamkoli 
v České republice do dvaceti minut. Když jedincům nebo rodinám hrozí, že přijdou o bydlení, nebo už o něj 
přišli, většinou nemají kam zavolat. 
 
Kontaktní místa pro bydlení potřebujeme, aby se všichni lidé 
mající problémy s bydlením měli na koho obrátit.

Kontaktní místo pro bydlení (KMB) je určeno všem obyvatelům 
obce, kteří potřebují pomoct či poradit při řešení své bytové 
situace s cílem udržet si stávající standardní bydlení či hledat 
nejúčinnější řešení bytové nouze (tedy vyloučení ze standardního 
bydlení). 

Výhodou KMB je, že se občan dozví potřebné informace na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé 
úřady a organizace. Lépe se tak zorientuje v mnohdy nepřehledném systému podpor. Výhodou KMB je 
i jeho nízkoprahovost – je otevřené všem, kteří mají jakýkoli problém s bydlením.

Pracovník kontaktního místa pro bydlení:
• zjišťuje informace potřebné k bližší analýze bytové situace domácnosti;
• poskytuje základní poradenství a pomoc při zorientování se v systému bytové a sociální podpory;
• zprostředkovává kontakty na návazné úřady a služby (úřad práce, sociální, dluhové, právní, energetické 

poradenství aj.);
• pomáhá s podáním žádosti o některou z dávek státní sociální pomoci nebo o příspěvek z některého 

z nadačních fondů, případně krizového fondu obce;
• radí při vyplňování žádosti o pronájem obecního bytu nebo zajistí realitní zprostředkování. 

Proč potřebujeme rozcestník a poradenství KMB? 
Proč nestačí stávající poradenská místa? 
Stigmatizace poskytovatelů / zaměření jen na úzký 
segment „sociálních“ klientů

• sociální odbor města, kontaktní pracoviště ÚP či sociální 
program NNO bývají vnímány většinovou populací jako místa 
pro „sociální případy“, bývají tedy stigmatizované; 

• informace o tom, kam se obrátit či kde co funguje, nejsou 
široce dostupné, člověk o daném poradenském místě musí 
vědět od někoho, kdo již službu využívá;

• lidé z širší populace, kteří se do nepříznivé situace dostanou 
poprvé, nevědí, kam si jít pro radu, obrátit se na známější 
místa (ÚP apod.) se zdráhají a službu raději nevyužijí. 

Stávající místa jsou zřídkakdy cílená na řešení bytové 
nouze a na širší spektrum možností

• poradenství bývá orientováno všeobecně (sociální), či 
specializovaně (dávkové, dluhové nebo právní), nezaměřuje 
se však na řešení bytové nouze. Přestože většina služeb 
uvádí, že nadpoloviční podíl zakázek klientů se týká bytové 
nouze, málokterá služba má takto zaměřené poradenství, 



a pokud ano, bývá úzce propojeno s programy dané organizace často pro specifickou cílovou skupinu 
(ne rozcestníkem ke všem možnostem na daném území).

Poradci na kontaktním místě pro bydlení:

• MAJÍ PŘEHLED INFORMACÍ A  KONTAKTŮ NA JEDNOM MÍSTĚ A  SEZNÁMÍ KLIENTY S  NÁSTROJI ŘEŠENÍ BYTOVÉ 

NOUZE

— obecní byty – přehled o nabídce bytů pro různé cílové skupiny na MHMP a na MČ – byty pro osoby 
v sociální tísni, byty pro seniory, určité profese, byty zvláštního určení apod.) vč. dražeb nájmů 

— komerční trh s byty – přehled o nabídkách volných bytů, přehled o výši nájmů, obecních podmínkách 
pronajímání

— přehled pobytových služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou apod.) a jiných sociálních 
zařízení vč. podmínek žádostí a  nabídky „ověřených“ ubytoven se schváleným provozním řádem, 
kam je možné poskytovat doplatek na bydlení 

— spektrum nástrojů podpory – přehled poskytovatelů sociálních služeb pro různé cílové skupiny vč. 
kontaktů na dluhové poradny, právní poradny, specializované služby apod.

— informace a  konzultace k  vyplnění žádosti o  příspěvek nadačního fondu či k  možnosti požádat 
o sociální dávky na úřadu práce

• ODKRYJÍ KRIZOVÉ SITUACE, ZDRAVOTNÍ A JINÉ PROBLÉMY (MEZILIDSKÉ VZTAHY / DOMÁCÍ NÁSILÍ) 

— prvotní kontakt na KMB můžou navázat lidé, kteří sice přijdou s dotazem ohledně bydlení, ale ukáže 
se, že fakticky řeší krizovou situaci či potřebují sociální či zdravotní podporu (např. lidé s duševním 
onemocněním)

• POMŮŽOU S UDRŽENÍM STÁVAJÍCÍHO BYDLENÍ 

— poradenství při uplatňování práv souvisejících s  bydlením a s určováním nájemného, při výkladu 
ustanovení nájemních smluv, posouzení plnění povinností pronajímatele a  pomoc s  orientací 
v právech a povinnostech nájemce

— pomoc při komunikaci s pronajímatelem, při vyhotovení jednoduchých podání soudům, stavebnímu 
úřadu, hygienické stanici či jinému orgánu veřejné správy, jejichž účelem je dosažení a  udržení 
bydlení a jeho kvality

— nasměrování na úřad práce – podání žádosti o odpovídající sociální dávku/dávky, příspěvek nadačního 
fondu, pomoc s vyjednáváním 

— nasměrování na energetické poradenství

Aktuálně jsou KMB realizována v těchto obcích ČR:

Brno, Ostrava, Otrokovice, Most, Liberec, Plzeň, České Budějovice, 
Písek, hl. m. Praha a městské části Praha 3, Praha 7, Praha 12 
a Praha 14.

KMB budou také nově zřízena v Chomutově, Starých Křečanech 
u Rumburka, Moravské Třebové a také na Jesenicku, kde uspěli 
s  podáním svých projektů do výzvy z  Operačního programu 
Zaměstnanost plus. Projektové žádosti na zřízení KMB se podávají 
i v dalších městech.



Kontaktní místo pro bydlení (KMB) – 
tak jak jej navrhuje Zákon o podpoře v bydlení
Zákon stanovuje, že každý obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) má nově vykonávat v přenesené 
působnosti agendu „podpory v oblasti bydlení“ (obdobně jako vykonává agendu sociálně-právní ochrany 
dětí). Zákon o podpoře v bydlení obsahuje speciální úpravu, kde činnosti prováděné KMB nejsou výkonem 
sociální práce a  neřídí se zákonem o  sociálních službách, a  to ani v  případě, kdy je pro danou pozici 
požadována kvalifikace sociálního pracovníka dle ZoSS.

Navržená agenda „podpora v bydlení“ dle zákona o podpoře v bydlení vždy a povinně zahrnuje:

A) POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ v  oblasti bydlení komukoli, kdo se na KMB obrátí (široká veřejnost) – viz 
agenda poradenství na KMB

B) Ve vztahu k domácnostem v bytové nouzi nebo domácnostem vážně ohroženým:
• VYHODNOCENÍ SITUACE DOMÁCNOSTI a rozhodnutí o uznání stavu bytové nouze nebo vážného ohrožení 

bytovou nouzí 
• VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PODPORY V BYDLENÍ , který obsahuje volbu řešení 
• ROZHODOVÁNÍ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH (na základě individuálního plánu) 

Podpůrná opatření: 
— mimořádná okamžitá pomoc (MOP) - vydání stanoviska v  rámci řízení o  přiznání dávky MOP za 

účelem úhrady jistoty (kauce) nebo jako dávky nezbytné pro udržení bydlení
— bydlení s garancí (soukromé byty)
— obecní podporované bydlení
— asistence v bydlení 

• PRAVIDELNÉ PŘEHODNOCOVÁNÍ SITUACE a rozhodování o (ne)pokračování ve využívání podpůrných opatření 

Dále KMB:
• vede evidenci domácností se statusem osoby v bytové nouzi
• utváří místní sítě podpůrných služeb a  nástrojů v  oblasti bydlení – vedení seznamu poskytovatelů 

asistence, garancí a bytů podporovaného bydlení vč. kapacit
• má přístup do databází (OK systém a další) – nahlíží do evidence bytů zapojených do systému (obecních 

i soukromých)
• kontroluje kvalitu bytů a definované standardy poskytování asistence k bydlení a bydlení s garancí (ve 

spolupráci s krajským úřadem)
• sdílí informace vymezené zákonem
• periodicky zpracovává analýzu bytové nouze a  doporučení pro rozvoj podpory v  bydlení pro daný 

správní obvod

Na každém KMB v ORP budou zřízeny následující pozice: 
A) Poradce pro bydlení – poskytuje poradenství v oblasti bydlení (navigátor kontaktního místa pro bydlení)
B) Koordinátor pro podporu v bydlení – vyhodnocuje situaci domácnosti, schvaluje status bytové nouze 

a navrhuje individuální plán podpory
C) Vedoucí KMB – zodpovídá za správní rozhodování

Tyto pozice doporučujeme zřídit v rámci sociálního nebo bytového odboru, zařazení je ale čistě v kompetenci 
obce.



Přínosy a dopady pro obce – KMB a další nástroje podpory (podporované bydlení, 
bydlení s garancí, asistence v bydlení) 

Zapojení obcí do systému podpory v bydlení je dobrovolné a podpořené finančním krytím. 
Veškeré náklady spojené s výkonem agendy KMB budou hrazeny ze státního rozpočtu skrze nový finanční 
tok – prostřednictvím státního příspěvku nebo nárokové dotace (nikoli stejným typem dotace, jakým je 
financována sociální práce na obcích v rámci přenesené působnosti).

Spolupráce
Obec spolupracuje s KMB na příslušném obecním úřadě – její obyvatelé tam mohou žádat o pomoc, když 
jim hrozí ztráta bydlení nebo když bydlení nemají.

Podporované bydlení v rámci obecního bytového fondu
V návaznosti na výsledky mapování bytové nouze může obec v  rámci svého obecního bytového fondu 
vytvářet systém podporovaného bydlení, na který může čerpat příspěvek od státu (kraje).

Informování
Obec informuje KMB o  svých disponibilních bytech. KMB jí doporučuje prověřené žadatele o  bydlení, 
včetně doporučení asistence v bydlení.

Poslední slovo
Finální výběr klienta a přidělení bytu zůstává v kompetenci obce.

Asistence a sociální pracovníci
V rámci svého sociálního odboru nebo příspěvkové organizace může obec zažádat o pověření k výkonu 
asistence v bydlení a zaměstnat své sociální pracovníky, na které bude čerpat příspěvek.

Role garanta
Obec se může stát garantem (např. přes svou příspěvkovou organizaci a sjednávat dohody se soukromými 
majiteli). Mezi vlastníka a pronajímatele bytu vstupuje garant, který dostane příspěvek na získání bytu 
do systému ve výši jednoho obvyklého nájmu, dále finance na garanci úhrady nájmu a služeb a  řešení 
škod. Garantované bydlení tak zpřístupňuje soukromý bytový fond domácnostem aktuálně vyloučeným 
z realitního trhu.

Přínosy KMB pro domácnosti 

Udržení klienta ve stávajícím bydlení
• poradenství k dávkám na bydlení – informace o možnostech získání příspěvku a doplatku na bydlení, 

o mimořádné okamžité pomoci (MOP) pro řešení nečekaného výdaje spojeného s bydlením
• pomoc s podáním žádosti o dávky a případný doprovod na úřad
• zprostředkování služeb dluhové nebo právní poradny

Pomoc s hledáním bytu na volném trhu
• pomoc s podáním žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) na kauci

Zajistit klientovi obecní podporované bydlení
• pomoc s podáním žádosti o byt z fondu obecního podporovaného bydlení 
• při získání nájmu v obecním bytě je zajištěna asistence v bydlení, pokud ji klient potřebuje 

Zprostředkování bytu od soukromého majitele s garancí
• napojení na garanta, který zajistí pronájem bytu v systému bydlení s garancí
• kdyby přišla nějaká krizová situace, garant ji vyřeší: daný subjekt (garant) garantuje finance na úhrady 

nájmu a služeb a řešení škod

Je potřeba, aby fungovalo dostatečné množství kontaktních míst pro bydlení, aby se lidé čelící závažným 
problémům v oblasti bydlení měli na koho obrátit.


