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SLOVNÍČEK POJMŮ 

Bezbariérové stavby – stavby, umožňující bezbariérové užívání a které splňují obecné technické 

požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, sluchovým, 

duálním) či kombinovaným postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem.

Běžné prostředí – přirozené sociální prostředí. Jde o rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost člověka a jeho sociální vazby k dalším osobám, s nimiž sdílí domácnost; dále jde o místa, 

kde lidé pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. (Viz § 3, písm. d, zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.)

Budova – nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. (Viz § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.)

Byt – soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. 

(Viz § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů). Byt je oddělený od zbytku domu, celý prostor lze uzamknout. Bydlení zajišťuje základní 

lidské potřeby, zejména bezpečí, soukromí a ochranu před nepřízní počasí.

Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

(§ 115 zák. č. 42/1964 Sb. Domácnost může tvořit také jedna osoba.

Dostupnost služby – místní, časová a finanční dostupnost služby pro klienta (kde, kdy a za kolik 

peněz). Místní dostupnost je daná jak polohou v obci, tak i stavební dispozicí objektu (přístupnost), 

možností návštěv, apod.

Místnost – část bytu splňující požadavky předepsané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (zajištění denního osvětlení, oslunění, 

dostatečné větrání venkovním vzduchem, vytápění s možností regulace vnitřní teploty), je určena 

k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m².

Ubytovací jednotka – jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny.
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VÝCHODISKA

MTS standardně popisuje: 

a) nemovitost, 

b) movité věci – materiální vybavení, pomůcky, 

c) technicko - provozní vlastnosti.

MTS se zabývá základní činností, tj. kvalitou bydlení klientů

- Je zaměřen na klienta, tzn., řeší to, co se jeho přímo týká, neřeší jiné požadavky na 

poskytovatele, na personál. 

- Řeší základní činnost a úkony sociální služby „poskytování ubytování“.

- Týká se pobytových sociálních služeb, kde klienti žijí (podle současných druhů služeb se jedná 

o chráněné bydlení).

MTS je to, co je nutnou podmínkou poskytování sociální služby (registrace) a co je žádoucí, aby bylo 

financováno (od klientů, z dotací, od zřizovatelů).

- MTS je minimální standard, vše ostatní je nadstandard a optimum není definováno.

1. MTS jako registrační podmínka: 

- Nastavení limitů pro nově registrované služby nebo při změně registrace, situace stávajících 

služeb se bude měnit postupně, na základě přechodných ustanovení. 

- Parametry vychází z vybraných právních norem, které jsou dále doplněny či nově 

specifikovány podle nároků (klientů) sociálních služeb.

2. MTS jako obsah minimální úhrady:

- Co dostane klient od poskytovatele za max. úhradu danou vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

v platném znění.

3. MTS jako uznatelný dotační náklad

- Financování služby bude možné pouze, bude-li v daném období splňovat MTS u služeb nově 

registrovaných. U služeb se stávající registrací bude dotace zohledňovat plnění MTS a dle 

toho budou uznány i poměrně náklady na službu. 
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PARAMETRY MTS

I. KAPACITA

Celkový počet klientů

Cílem sociální služby chráněné bydlení je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí 

poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli.

Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou poskytovanou jako bydlení v bytě, nejde o společné 

ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné 

zástavbě bytových domů, např. byt nebo několik bytů v bytovém domě obývaném běžnými 

domácnostmi.

Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném 

cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově. Tento rodinný 

dům nebo bytový dům musí být v běžné bytové nebo smíšené zástavbě obývané běžnými 

domácnostmi, nesmí být v bezprostřední blízkosti podobného domu nebo jiného zařízení sociálních 

služeb. Nesmí se vytvořit vyloučená lokalita ani segregovaná enkláva obývaná klienty sociálních 

služeb. 

Domácnosti klientů mohou být max. čtyřčlenné (individuální domácnosti), a to pouze v případě zájmu 

o společné bydlení obou dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního 

hospodaření.

Odůvodnění:

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče:

 Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.

 Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům 

evidentně humanizovaný. Skupinová domácnost proto ještě není a nemůže být chráněným 

bydlením.

 Přítomnost pracovníků v chráněném bydlení není trvalá za předpokladu pružného reagování na 

potřeby klientů.

 Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:

Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, bod. 1).

Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm. a, 

bod. 2).
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Počet klientů, resp. lůžek v pokoji

Standardem jsou jednolůžkové pokoje. Dvoulůžkové pokoje jsou přípustné pouze na žádost dvojice 

klientů, např. manželů, sourozenců, příbuzných, přátel; ale jen do té doby, dokud nepožádá některý 

z nich o samostatný jednolůžkový pokoj.

Nově registrované služby nesmí mít více než dvě lůžka v pokoji.

Za úhradu podle právního předpisu (210 Kč/den) dostane klient jednolůžkový pokoj, v případě 

uvedeném výše pak dvoulůžkový pokoj. 

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými 

lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro 

spaní více než dvou osob.“ Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.

II. BUDOVA (nemovitost)

Vhodnost prostor pro cílovou skupinu

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích 

právních předpisů.

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122,

odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). Kolaudační 

souhlas obsahuje mimo jiné i druh, účel stavby a vymezení účelu užívání stavby. Např. druh: rodinný 

dům, účel stavby: bydlení, vymezení účelu užívání stavby: chráněné bydlení. 

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá 

stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona. 

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška č.

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze 

z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně 

umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky 

nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).

Odůvodnění:

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních 

na osobu.

Viz také vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92 ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.
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Vybavení domácnosti

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na 

stejném principu, jako v běžné domácnosti.

Domácností chráněného bydlení je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem 

(minikuchyní) a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), záchod je buď samostatný, nebo může být 

v koupelně. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o 

jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

Minimálním standardem je tedy jednopokojový byt s koupelnou a nejméně kuchyňským koutem.

Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným 

i podzákonným předpisům ČR.

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné 

prostory mají osobní charakter. 

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro 

podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykat si skříňky nebo zásuvky pro 

své soukromé věci.

Velikost pokojů

Úprava pro chráněné bydlení:

 jednolůžkový pokoj: min. 8 m2, pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m2.

 dvoulůžkový pokoj: min. 14 m2, pro TPPO min. 18 m2.

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění 

pro specifikum pobytových služeb sociální péče.

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech (v rodinných 

domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se 

zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti 

(viz § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

Odůvodnění:

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění 

sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.

Bezbariérovost

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové používání staveb.

V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně 

přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu –

bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor 

přizpůsoben pro běžné využití atd.

Doporučení pro sociální služby chráněného bydlení v případě přítomnosti imobilních klientů: velikost 

vnitřních dveří 110 cm (šíře postele kvůli přesunům klientů).
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Odůvodnění: 

Autorský kolektiv. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. MPSV, 2012.:

„Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, 

dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku 

č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se 

projektuje i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na 

upravený terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících 

rozměrů.“

Dostupnost

Poskytovatel musí vytvořit podmínky pro dostupnost služby, pro využití veřejných služeb klienty i pro 

jejich běžný společenský kontakt, zejména udržování pozitivních vztahů s rodinou a ostatními 

obyvateli obce (např. zpřístupnění veřejné dopravy, možnost dopravy autem jako fakultativní 

činnost).

Odůvodnění: 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

§ 20 odst. 4: Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] 

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb

§ 24 odst. 2

III. VYBAVENÍ (movité věci) na 1 klienta

Pokoj

Byt (obytný pokoj) obsahuje vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a 

dělat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta.

 Postel, přikrývka, polštář

Odůvodnění: 

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována a to s ohledem na aktuální zdravotní stav. 

Zdravotní stav klienta se v průběhu pobytu mění, ale postel má stále stejnou. 

V případě zdravotních potřeb klienta je nutno volit nábytek speciální (židle, postel, pro osoby 

s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou).

Odůvodnění: 

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. 
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Koupelna

Koupelna musí být vždy uzamykatelná. Musí umožňovat umístění a instalaci pračky, pokud její 

umístění a instalace nejsou umožněny v jiném vhodném prostoru. V prostoru sprchy je nutno na zdi 

připevnit opěrná madla, podlaha musí mít protiskluzný povrch.

Dveře se otevírají ven z koupelny a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné 

blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice).

Odůvodnění: 

Vychází z hygienických požadavků technických norem pro obytné budovy ČSN 73 4301, vyhlášky č. 

398/2009 Sb., příloha č. 3 bod, 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 5.1.13 sprchové kouty a sprchové 

boxy. 

Toaleta

Toaleta je uvnitř bytu. Může být umístěna v koupelně. Dveře se otevírají ven a mají možnost 

nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice).

Odůvodnění: 

Jedná se o bydlení, tedy není důvod k odděleným toaletám

Vychází z hygienických požadavků (pozn.: technických) norem pro obytné budovy ČSN 73 4301 a ČSN 

73 4108

Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2 – 8

Přístup k vybavení

Televizní a rozhlasový přijímač

Klient si může vybavit svůj byt televizním či rozhlasovým přístrojem, a to na vlastní náklady včetně 

koncesního poplatku. 
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PC – internet

Klient má buď svůj počítač s připojením na internet (na vlastní náklady), anebo má možnost použití 

internetu v souladu se standardy kvality např. ve veřejné knihovně. Poskytovatel umožní použití 

počítače a připojení k internetu jako fakultativní činnost.

Chladnička

Klienti si mohou vybavit svůj byt chladničkou.

Kuchyň 

Byt je vybaven kuchyní, kuchyňským koutem nebo tzv. minikuchyní.

      

Odůvodnění: 

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno jako „přístup k“ 

s předpokladem přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně 

je třeba zohlednit rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.

Ve všech prostorech, kde je povoleno kouřit, musí být instalovány textilní záclony, závěsy a 

čalouněné materiály vyhovující z hlediska zápalnosti. V ostatních případech se jejich instalace 

doporučuje.

Ve všech prostorech, kde je povoleno kouřit, musí být umístěny popelníky, které budou vyhovovat 

uživateli a jeho omezením tak, aby nedopalek cigarety nemohl způsobit požár.  

Odůvodnění:

Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů je nedopalek cigarety, který v daných souvislostech může 

mít fatální následky. 

Hasicí přístroj

V bytě, nebo jeho nejbližším okolí musí být dostupný hasicí přístroj.

Odůvodnění:

Zařízení jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a tudíž se jedná o objekty 

s činností se zvýšeným požárním nebezpečím a ty dle § 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. musí být vybaveny 

věcnými prostředky požární ochrany.

Úklid

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta

jednou denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby. 
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Odůvodnění: 

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou 

definovány § 10 odst. 1 Vyhlášky č. 306/2012 Sb. a mají se provádět denně na vlhko, v případě 

potřeby i častěji. Může řešit i klient.

Praní, drobné opravy a žehlení

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1× za 14 dní a dále 

v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). 

Poskytovatel zajišťuje jako hlavní činnost drobné opravy ošacení a žehlení.

Odůvodnění:

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.

IV. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Teplota 

Topení musí být regulovatelné klientem. 

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu 

svitu (např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji (prostoru pro klienty) v teplém období 24 

stupňů (–2 stupně) a v chladném 22 (–2 stupně). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota 

venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 stupňů a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 

stupňů.

Odůvodnění: 

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb.

Denní větrání a osvětlení 

Dostatečné větrání venkovním vzduchem, viz § 11 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Oslunění, viz § 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Voda 

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody.
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Odůvodnění: 

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.

Odběr elektřiny klientem

V běžné zástavbě má každý byt běžnou elektroinstalaci a svůj elektroměr.

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky (platí pro stávající služby).

Odůvodnění: 

Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními 

pravidly poskytovatele.

Návrh fází plnění materiálně technického standardu pro stávající služby, registrované před 

účinností této vyhlášky:

Do dvaceti let od vyhlášení ve Sbírce zákonů snížit kapacitu stávajících chráněných bydlení na max. 

12 lůžek v domě za podmínky zachování počtu do dvou lůžek na pokoji a příslušných metrů 

čtverečních na osobu.
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Zdroje
Klíčová aktivita 3 projektu Podpora procesů v sociálních službách

Výklady registrátorů KÚ k registračním podmínkám

Podklady TRSS: 

Kritéria komunitních služeb, kritéria transformace pro transformační plány, 

Technické normy: 

ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy, 

ČSN 73 4108:2013 Šatny, umývárny a záchody, 

ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

Právní normy: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Vyhláška č.306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhláška č. 92/2012 Sb. ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obec. tech. požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

hygienické předpisy – Vyhláška č. 6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické 

limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby – základní vybavení cel

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

„typizovaná směrnice MPSV pro ÚSP“ používaná před zákonem o sociálních službách




