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Souhrn: 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout přehled o současné bytové politice 

v České republice a ve vybraných městech. Text obsahuje popis a hodnocení současného stavu, 

právní úpravu i možnosti získávání podpor. Na příkladech jednotlivých měst ukazuje možnosti 

řešení dané problematiky a tyto hodnotí. 
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Summary: 

 

Main goal of this thesis is to provide an overview of current housing policy in the Czech 

Republic.  

The text contains description and evalution of present situation, legal regulations and also 

possible subventions. It shouws possible solutions of housing on concrete examples from 

particulat cities. 
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Úvod 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá bytovou politikou v České republice jako celku a 

na třech příkladech i implementací problematiky v jednotlivých městech. 

 

Bydlení zcela neoddiskutovatelně patří mezi základní lidské potřeby a měla by mu proto 

být věnována patřičná pozornost. Alespoň jednou v životě tento problém řeší každý z nás. 

Kvalitní bydlení je věcí nákladnou, často nedostupnou, dlouhodobou. Regulace v této oblasti je 

do jisté míry nutná a neměla by být opomíjená, neboť přiměřené bydlení je základní právo 

občana, které by mělo být státem garantováno, alespoň v určité minimální míře. Řízení bytové 

politiky se provádí ve více stupních, národním a obecním, a může být obtížné se v něm vyznat. 

Přesto je však důležité mu porozumět.   

 

Nelze opomenout ani fakt, že se v České republice s přechodem z určitého 

administrativně-přídělového systému na systém tržní dramaticky změnila situace, se kterou se 

museli vyrovnat hlavně občané, pro které bydlení přestalo představovat samozřejmost, ale i 

legislativa. Všechny tyto argumenty byly důvodem pro výběr právě tohoto tématu pro 

zpracování diplomové práce. 

 

Text vychází z odborné literatury a především z konkrétních zákonů, vyhlášek, prohlášení 

a nařízení vlády a dokumentů přijímaných jednotlivými městy.  

 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První oddíl je čistě teoretický, vysvětluje pojmy a 

souvislosti a dává tak základ pro praktickou část. Druhá kapitola se věnuje bytové politice v ČR, 

její úpravě v právních předpisech a současné situaci, formám podpory poskytované státem. Pro 

porovnání je zařazena i charakteristika a řešení problematiky v Evropské unii. Ve třetí části jsou 

uvedeny příklady bytové politiky tří měst, přičemž kritériem výběru byl počet obyvatel, všechna 

vybraná města jsou z kategorie 15 – 20 tisíc obyvatel. Jedná se o Jičín, Pelhřimov a Dvůr 

Králové nad Labem. Důvodem pro volbu právě této skupiny měst je snaha zjistit, zda i tato 

relativně malá města danou problematiku řeší a jakým způsobem. Předkládaný dokument 

posuzuje jejich činnost v této oblasti. 

 

Práce si klade za cíl zmapovat současnou situaci v oblasti bytové politiky státu, poznat 

tendence jejího vývoje v blízké budoucnosti. Dalším úkolem je zjistit, jakou stát poskytuje 
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podporu, ve kterých oblastech, za jakých podmínek a jakou formou. V neposlední řadě chce také 

poznat, jak jednotlivá města v rámci uplatňování své bytové politiky zajišťují svým obyvatelům 

dostatečné služby a jistoty. 
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1. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 
 

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb, tuto potřebu zajišťujeme 

prostřednictvím ekonomických činností. Ačkoliv je bydlení v mnoha směrech specifický statek, 

přesto nese znaky pro statek typické: 

 

• jeho nabídka je omezená – je vzácný 

• užitek ze spotřeby tohoto statku neumožňuje jeho sdílení s ostatními jedinci, jako 

je tomu u veřejných statků 

• užitek je výlučně spjat s vlastnickými či od nich odvozenými právy jednotlivců a 

je možné efektivně zajistit platby podle skutečné spotřeby, na rozdíl od spotřeby 

veřejných statků 

• velikost spotřeby je výsledkem svobodné individuální volby občana na základě 

jeho spotřebitelských preferencí a ekonomických možností. 

 

Bydlení patří mezi základní práva občana, je zakotveno v mezinárodní konvenci OSN o 

ekonomických, sociálních a kulturních právech. Právo na bydlení má zvláštní charakter. Nelze je 

totiž chápat jako nárok v tom smyslu, že jednotlivec, i když nebydlí, je oprávněn požadovat, aby 

mu stát obstaral přiměřené bydlení. Právo na bydlení má spíše charakter politické odpovědnosti 

veřejných orgánů vůči občanům. V demokratické společnosti s tržní ekonomikou platí zásada, že 

odpovědnost za obstarání bydlení má především občan. Společnosti reprezentovaná státem mu 

k tomu musí vytvářet ekonomické, legislativní a sociální podmínky, které ve svém souhrnu 

vedou k dostupnosti bydlení pro většinu občanů. 

 

1.1. Základní pojmy 

 

Bydlení 

 

Bydlení je zbožím zvláštního druhu, jeho specifičnost je dána dlouhodobou spotřebou 

nejen celoživotní, ale i vícegenerační, vázaností nemovitosti na pozemek a vysokou pořizovací 

cenou a možnou intervencí státu při jeho pořízení i provozování. 
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Na bydlení lze také nahlížet jako na soubor činností související s udržováním obydlí. 

Existuje zde vazba na celou řadu reprodukčních a rozvojových potřeb jednotlivců a rodin.  

 

Bydlení poskytuje1: 

 

• ochranu před nepříznivými vlivy přírody (nejstarší funkce obydlí),  

• prostor pro rodinný život a výchovu dětí v rodině, 

• prostor pro pasivní a aktivní odpočinek), 

• prostor pro osobní hygienu, 

• prostor pro skladování, přípravu a konzumaci potravy, 

• ochranu před nežádoucími kontakty s lidmi, 

• ochranu před negativními důsledky civilizace (znečišťování životního prostředí, 

hluk, smog…), 

• v některých případech též prostor pro profesní přípravu i vlastní výkon profese. 

 

Význam těchto funkcí roste a klesá ve vazbě na probíhající společenské změny. Obydlí 

můžeme členit na: 

 

• obydlí pro domácnosti (tvořená většinou byty), 

• jiná obydlí. 

 

Byt 

 

Bytem nazýváme místnost nebo skupinu místností, spolu s jejich příslušenstvím, určené 

k bydlení. 

 

Bytový fond 

 

Jako bytový fond označujeme všechny byty ve státě. Skládá se z bytů trvale nebo občas 

obydlených a bytů, které jsou z různých důvodů neobydlené. 

 

                                                 
1 SCHÜTZOVÁ, R., Vybrané problémy ze sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 122 s. 
ISBN 80-210-1513-6. 
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Struktura vlastnictví bytového fondu podle způsobu užívání bytu: 

 

• bydlení v nájemním sektoru: 

o nájemní bydlení v rodinných domech, 

o nájemní bydlení v činžovních domech, 

o družstevní byty, 

o státní byty. 

 

• vlastnické bydlení: 

o vlastní bydlení v rodinných domech, 

o vlastní bydlení v činžovních domech. 

 

Struktura bydlení podle forem vlastnictví: 

 

• byty v soukromém sektoru: 

o vlastní v rodinných domech, 

o nájemní v rodinných domech, 

o vlastní v činžovních domech, 

o nájemní v činžovních domech, 

• družstevní byty, 

• obecní byty, 

• státní byty. 

 

Bytový systém 

 

• administrativně-přídělový systém – byty jsou přidělovány obyvatelům subjekty 

státu, a to na základě kritérií, která jsou stanovena právními a jinými normami, 

• tržní – způsob rozdělování je podřízen tržním mechanismům – byty jsou zbožím a 

rozdělují se a základě cen2, nabídky a poptávky. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 cenou se rozumí cena domů, cena bytů při koupi do vlastnictví a cena nájemného 
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Poptávka a nabídka po bydlení 

 

Poptávka je určována především početním růstem obyvatelstva a domácností, růstem 

příjmů a životní úrovně obyvatelstva a způsobem života a z něj vyplývající požadavků na kvalitu 

bytu.  Poptávka se uplatňuje ve dvou směrech, jde buď o volbu místa bydlení ve vazbě na 

pracovaní uplatnění a jiné existenční podmínky, nebo o obstarání byt vyhovujícího druhem, 

velikostí a vybavením potřebám a finančním možnostem domácnosti. 

 

Nabídku tvoří bytová výstavba a byty uvolněné v bytových domech. V některých 

případech je za nabídku považován celý bytový fond. Předpokladem vzájemného působení 

nabídky a poptávky je uplatnění zbožně peněžních vztahů k dosažení rovnováhy. 

 

Trh s byty 

 

Bydlení je velmi heterogenní zboží a jeho nabídka je velmi rozmanitá, co do kvality, 

umístění, ceny a podobně. Z tohoto důvodu (a také proto, že trh s byty je ve skutečnosti tvořen 

soustavou lokálních trhů, které se vzájemně velmi liší, je trh s byty nepřehledný, netransparentní. 

Trhy s byty jsou ovlivňovány pozemkovými trhy, kapitálovým trhem a dalšími trhy. Trh s byty 

rozhodně neodpovídá klasickému modelu ideálního trhu, kde dochází v relativně krátkém období 

k nalezení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Pro tento trh je naopak typická nízká cenová 

elasticita poptávky i nabídky, což ztěžuje dosažení rovnovážné situace. 
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Struktura ceny bydlení 

 
Tabulka 1: Tvorba ceny bydlení a faktory, které ji ovlivňují 

 
cena za pořízení cena za užívání 
pořízení nákupem pořízení výstavbou nájemné náklady na provoz 

cenu určuje trh realit 
cenu určuje trh 
odvětví výstavby 

cenu určuje 
pronajímatel 

cenu určují 
dodavatelé služeb 

faktory: 

• nabídka 

• poptávka 

• atraktivnost 

• zainvestovanost 

• dostupnost 

• zisk prodejce 

faktory: 

• cena pozemku 

• projekt 

• materiály 

• cena stavebních 

prací 

• dopravní náklady 

• efektivnost 

stavebního procesu 

• režie a zisk 

dodavatelů 

 

faktory: 

• odpisy 

• část oprav a 

údržby 

• nabídka a 

poptávka po 

nájemním bydlení 

• zisk pronajímatele 

faktory: 

• efektivnost 

infrastruktury 

• míra regulace 

monopolu služeb 

• cena jednotlivých 

služeb 

• koupěschopnost 

odběratele  

Zdroj: Baková, L.: Bydlení 
 

1.1.1. Základní sektory bydlení 

 

Veřejný nájemní sektor 

 

Vlastníkem tohoto bytového fondu jsou až na výjimky obce. Obce splňují roli vlastníka i 

rolu subjektu, který hájí veřejný zájem a plní sociální úkoly. Ve veřejném sektoru je nejčastěji 

uplatňováno nákladové nájemné, případně nájemné, jehož výše je odvozena od příjmů nájemců a 

nedosahuje nákladové úrovně. Relativně nízké nájemné vytváří nadměrnou poptávku po tomto 

typu bydlení, která však nemůže být uspokojena. Z tohoto důvodu a také proto, aby bylo 

zachováno sociální zaměření tohoto typu bydlení, se při alokaci často uplatňuje určitá forma 

přídělového systému, nejčastěji v podobě pořadníků. 
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V tomto sektoru jsou obvykle uplatňovány nájemní smlouvy na dobu neurčitou a práva 

nájemců jsou velmi rozsáhlá. K problémům, s nimiž se veřejný nájemní sektor potýká, patří 

neadekvátní obsazení tohoto bytového fondu. Jedná se o situaci, kdy v tomto sektoru bydlí 

nájemci, kteří se v oblasti bydlení obejdou bez pomoci státu. Řešením je buď uplatnění nějakých 

doplňkových plateb, nebo ukončení nájemní smlouvy a obsazení bytu novým nájemcem z cílové 

skupiny. 

 

Neziskové nájemní bydlení 

 

Neziskové organizace poskytující nájemní bydlení mají často složitý právní rámec, 

složité také bývají jejich rozhodovací procesy, neboť tyto organizace jsou většinou silně 

provázány se  subjekty veřejné správy, zvláště s obcemi.  

 

V tomto sektoru se nejčastěji uplatňuje nákladové nájemné, které kryje kapitálové i 

provozní náklady. Bývá proto, zvláště zpočátku, vyšší než obvyklé tržní nájemné. Aby bylo 

neziskové nájemní bydlení dostupné, snižuje se nákladové nájemné buď prostřednictvím nějaké 

formy podpory výstavby a financování nebo prostřednictvím dotací na provoz domu.  

 

Poptávka po tomto bydlení obvykle převyšuje nabídku a proto je i zde nutný nějaký 

přídělový systém. V rámci tohoto sektoru se vyskytují obdobné problémy jako v rámci veřejného 

nájemního sektoru; využívání bytu nájemci, kteří již nejsou v cílové skupině, nesoulad mezi 

velikostí domácností a velikostí bytu apod. Jedním z největších problémů neziskových 

organizací je, že mají plnit sociální cíle a přitom mají usilovat o vlastní finanční nezávislost a 

soběstačnost. 

 

Soukromý nájemní sektor 

 

Vznik a nefunkčnost tohoto sektoru jsou základem vzniku moderní bytové politiky. 

Soukromí pronajímatelé usilují o maximální zisk z pronájmu bytů, čímž se dostávají do rozporu 

se zájmy nájemců. Státy se tuto oblast snaží do určité míry usměrňovat, a to prostřednictvím 

různých forem regulace či kontroly nájemného. K hlavním formám intervence v této oblasti patří 

neomezené zmrazení nájemného bez dalších úprav nebo s následnými (většinou) náhodnými 

úpravami, zmrazení nájemného a jeho následné zvyšování (např. podle vývoje spotřebitelských 

cen), stanovení nájemného podle standardu vybavenosti, plochy bytu a dalších kritérií, využití 
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nákladového nájemného. Pokud má stát zájem uplatňovat v tomto sektoru regulaci, musí ji spojit 

s vysokou ochranou nájemců. Regulace nájemného nereagující žádným způsobem na vývoj 

situace na lokálním trhu s byty je však dlouhodobě neudržitelná a je ospravedlnitelná pouze 

v době určité krize. 

 

Vlastnické bydlení 

 

Vlastnické bydlení je v podstatě ideální formou bydlení, zvláště jsou-li splaceny úvěry 

spojené s pořízením nemovitosti. Vlastnické bydlení představuje jak vhodnou investici, tak 

obvykle komfortní způsob bydlení, je nejžádanější formou bydlení a má vysoký společenský 

status. Tento druh bydlení však může být spojen i s problémy. Dojde-li k poklesu cen 

nemovitostí před splacením úvěru, může být zůstatek dluhu vyšší, než hodnota zastavené 

nemovitosti. 

 

Družstevní sektor 

 

Pro družstevní sektor je typická participace a rozsáhlá užívací práva nájemců. Podle 

konkrétní právní úpravy týkající se především obchodovatelnosti členských podílů se toto 

bydlení blíží buď nájemnímu, nebo vlastnickému bydlení. 

 

1.2. Politika bydlení 

 

1.2.1. Obecné pojetí 

 

Bytová politika zahrnuje činnost soustavy státních orgánů a obcí, vytvářející celkové 

podmínky pro uspokojování bytových potřeb občanů, tedy činnost veřejné správy ve vztahu 

k výstavbě, provozu a péči o bytový fond. 

 

Základní podmínkou efektivní a sociálně spravedlivé bytové politiky je začlenění 

bytového hospodářství do ekonomiky země při současném zabezpečení aktuálně potřebné a 

rozumné míry intervence státu do trhu s byty.  Toto začlenění je zcela jistě procesem 

dlouhodobým. Pouze v této podobě může bytová politika účinně působit jako faktor 

ekonomického rozvoje a faktor růstu životní úrovně. Bydlení by tedy mělo být produktivním 

sektorem ekonomiky.  
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Bytová politika státu je soubor základních cílů, které stát v oblasti bydlení v daném 

období hodná prosazovat. Musí obsahovat základní principy strategie a taktiky konkretizované 

právními předpisy, ekonomickými nástroji a technickými normativy. Politika bydlení má 

dlouhodobější a širší charakter a zahrnuje i procesy průniku bydlení do sociální a technické 

infrastruktury. Bytová politika je její součástí.3 

 

1.2.2. Základní složky bytové politiky 

 

Přestože se jednotlivé bytové politiky od sebe liší, opakují se ve všech koncepcích stejné 

základní složky: 

 

1. Zajišťování bytové výstavby určitými opatřeními, která umožňují sladit veřejné a 

soukromé zájmy. Mezi ně patří tyto činnosti a nástroje: 

 
• iniciování rozvoje bytového fondu formou nové výstavby i modernizace, 

pozemkovou politikou, usměrňováním struktury bytového fondu i působnosti 

podnikatelských subjektů, 

• investice a subvence snižující náklady stavebníků a eliminující nedostatky trhu, 

• výkonný stavební průmysl, který určuje cenovou dostupnost bytů v konkurenčním 

prostředí privátních firem, 

• rozdělování bytového fondu v tržních podmínkách nebo prostřednictvím 

veřejných institucí 

• management bytového hospodářství pro fyzickou a finanční správu bytového 

fondu 

 
2. Podpora nájemníků, spočívající v usměrňování ceny nájemného, v úpravě práv a 

povinnosti nájemníků  

 
3. Trh bytů a faktory umožňující intervence státu, (pozemková politika, kapitálový trh, 

ochrana zdraví a bezpečnosti lidí, právní vztahy mezi účastníky trhu, kvalifikace 

pracovníků, informační propojení prvků bytového komplexu, účast nájemníků na správě 

domů apod.) 

 
                                                 
3 BAKOVÁ, L.,Bydlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 124 s. ISBN 80-210-1586-1. 
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1.2.3. Cíle bytové politiky 

 

Každá bytová politika musí mít jasně formulovaný cíl. Tím je především zajištění 

adekvátního a cenově dostupného bydlení pro všechny domácnosti. Tento cíl musí být přiměřeně 

kvantifikován. Kritéria, která umožní vyjádřit cíl bytové politiky, musí odpovídat ekonomické 

situaci země, situaci na trhu s byty a musí se přizpůsobovat měnící se situaci. (S růstem životní 

úrovně obyvatel rostou i nároky na kvalitu bydlení.) Kritériem je dostupnost bydlení4, kvalita 

bydlení ve smyslu určitého standardu vybavenosti, finanční dostupnost bydlení, vyjadřovaná 

jako maximální únosný podíl výdajů domácnosti na bydlení. 

 

K tomuto hlavnímu cíli jsou často formulovány další cíle (ve skutečnosti se však často 

jedná o nástroje vedoucí k naplnění hlavního cíle). Mezi ně může patřit například rozšíření 

vlastnického bydlení, podpora neziskového nájemního bydlení, zvýšení objemu nové bytové 

výstavby a další. Je však nutné uvědomit si, že některé z těchto cílů mohou být 

kontraproduktivní nebo problematické. (Nadměrná podpora rozšíření vlastnického bydlení může 

vést k tomu, že vlastníky nemovitostí se stanou i lidé, kteří nemají dost prostředků na jejich 

údržbu nebo modernizaci. Silná podpora bytové výstavby nemusí přinést očekávaný efekt, 

nedochází-li jejím prostřednictvím ke zlepšení úrovně bydlení nižších příjmových vrstev 

obyvatelstva.) 

 

Mezi další tzv. vedlejší, pomocné cíle lze zařadit například zajištění vhodné distribuce 

existujícího bytového fondu, zvýšení bytového standardu prostřednictvím nové výstavby. Je 

nutné si uvědomit, že bytová výstavba, ale i opravy a modernizace mají významné ekonomické 

souvislosti. Zvýšení výkonnosti ekonomiky, snížení nezaměstnanosti a další výhody však nelze 

chápat jako cíle bytové politiky. Stejně tak nelze nahlížet na bytovou výstavbu jako na nástroj 

pro rozvoj vybraných regionů, nelze očekávat, že nová výstavba v regionu ovlivní výši investic 

pro jeho rozvoj. 

 

1.2.4. Subjekty realizující bytovou politiku 

 

• stát: vytváří technické, legislativní a finanční podmínky pro realizaci bytové politiky a 

formuluje koncepci i cíle této politiky. Může se účastnit financování bytové výstavby, 

iniciovat vznik různých institucí a delegovat svoji působnost na nižší územní celky. 

                                                 
4 dostupnost bydlení se vyjadřuje jako obytná plocha na obyvatele 
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Určuje rámcově směry vývoje, plánování má charakter kontinuálního monitorování 

měnících se podmínek a řízením změn pomocí ekonomických nástrojů jako jsou 

například daně, půjčky, subvence, 

 
• místní správa: zapojuje se do rozvoje bydlení výkonem státní správy v územním 

plánování, stavebním řádu, sociální péči atd., samosprávě přísluší tvorba rozvojových 

dokumentů, zabezpečování technické infrastruktury, iniciování bytové výstavby, 

využívání finančních prostředků státu, formulování místní bytové politiky i organizování 

sociální pomoci, 

 
• veřejný sektor zabezpečuje racionální využití půdy, ochranu životního prostředí, 

proporcionalitu rozvoje územních celků, 

 
• soukromý sektor přebírá činnosti související s výstavbou bytů a bytové hospodářství, 

 
• jiné subjekty činné ve sféře bydlení jako ziskové instituce (banky, podnikatelé, vlastníci 

nemovitostí) nebo různá nezisková sdružení (třetí sektor) sledují svoje cíle a specifickým 

způsobem reagují na nedostatky tržního systému. Ziskové instituce představuje soukromé 

stavební firmy a peněžní ústavy, poskytující privátní zdroje pro financování bydlen 

 

1.2.5. Nástroje bytové politiky státu 

 

Jedná se o nezbytné zásahy veřejné správy a prostředky účinné v tržním prostředí, 

vedoucí k prosazení veřejných zájmů. 

 

Veřejné prostředky 

 

Veřejné prostředky vkládané do bydlení přinášejí většinou příjmový efekt, dále efekt 

přerozdělování a růstový efekt v oblasti bydlení. Užití veřejných prostředků v komplexu bydlení 

je předpokladem sociálně ekonomického rozvoje regionů, obcí i státu. 
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Intervenční politika  

 

Tato politika v oblasti bydlení zahrnuje zpravidla tyto cíle: 

• počty bytů, na které budou poskytovány subvence a limity nákladů na účelovou 

jednotku, 

• regulaci nájemného v nájemních domech veřejného i soukromého sektoru, 

• přímé individuální podpory sociálně potřebným občanů, 

• regulaci a zajištění hypotekárních úvěrů proti riziku neúměrného zatížení 

životních nákladů občanů, 

• legislativní úpravy umožňující usměrňování kvality a lokalizace bytové výstavby, 

pozemkovou politiku. 

 

Přičemž užití veřejných prostředků by mělo respektovat principy spravedlnosti, 

transparentnosti, měřitelnosti podpor a minimálních administrativních nákladů. V komplexu 

činností spojených s bydlením zajišťuje veřejný sektor zejména: 

 

• činnosti, které je schopen produkovat za ceny nižší než tržní a které proto nemá 

zájem produkovat soukromý sektor, 

• energetické zdroje a zásobovací systémy služeb potřebných k užívání bytu, jejichž 

ceny jsou regulovány v podmínkách monopolního postavení jejich provozovatelů, 

• činnosti, které soukromý sektor může zajistit, ale ne s požadovanou spolehlivostí 

a bezpečností provozu 

 

1.3. Tvorba koncepce bytové politiky 

 

Koncepce zaměřená na podpory bytové oblasti se musí skládat z těchto základních částí: 

analýza, strategická část a vlastní projekt.5 

 

1.3.1. Analýza v oblasti bydlení 

 

Každá analýza musí být založena na podrobném hodnocení jednotlivých funkčních 

složek prostředí. Vychází se z analýzy vnějších vztahů, které zahrnují oblast strategických 

                                                 
5 Moderní obec, Měsíčník vydavatelství Economia a. s.,ročník XIII. září 2007. číslo 9, str. 24,25, ISSN1211-0507 
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dokumentů, které se mohou bytové problematiky týkat na úrovni klaje nebo státu. Cílem této 

analýzy je zjistit, jaké typy bydlení jsou podporovány (na programy těchto dokumentů se 

obvykle váží i dotační tituly a další finanční zdroje, které je eventuelně možné využít pro 

uskutečnění koncepce bytové politiky na lokální úrovni.  

 

Další věc, na kterou je nutné se zaměřit, je územní a prostorové uspořádání bydlení a 

v neposlední řadě ekonomická oblast – sledování dosavadních trendu, jako je vývoj počtu 

bytových jednotek ve vlastnictví města, výdaje a bytovou jednotku, celkové výdaje na bytový 

fond. 

 

Na tento krok následně navazuje analýza vnitřních vztahů, která se soustředí na základní 

popis a analýzu sociodemografických charakteristik. Sleduje se především skladbu obyvatel 

podle věku, ekonomické aktivity či vzdělání, důležitá je také prognóza bytových potřeb města, 

která odhaduje předpokládané počty bytů. Celková potřeba bytů by měla zohledňovat 

koupěschopnou poptávku a především požadavky na rozvojové plochy. 

 

Z ekonomického hlediska se příprava koncepce musí opírat o rozbor střednědobých 

finančních zdrojů města. Nedílnou součástí je také SWOT analýza, tedy posouzení silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

 

1.3.2. Tvorba strategie 

 

Základem každé strategie je zpracování vize jako obecné představy o budoucím rozvoji 

dané oblasti. Zpracování vize je jedním z nejnáročnějších úkolů při tvorbě koncepce. Mělo by 

zde proto dojít k maximální shodě všech politických subjektů, neboť koncepce bytové politiky je 

dlouhodobá a nevytváří se na jedno volební období. 

 

Vize by měla zahrnovat dlouhodobé záměry a cíle v oblasti bydlení, neměla by chybět ani 

základní ekonomická rozvaha, finanční prostředky, které je město z rozpočtu ochotno 

dlouhodobě investovat do bydlení. 

 

Je vhodné rozdělit strategickou část koncepce na dvě oblasti, péči o stávající bytový fond 

a problematiku spojenou s novou bytovou výstavbou. 
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Ve strategické části je třeba k vytvořené vizi stanovit dlouhodobé cíle. Ty popisují stav, 

kterého by mělo být dosaženo, pokud má být naplněna vize. Dlouhodobých cílů by nemělo být 

více než pět, aby se nesnížila efektivita celého procesu. Dalším krokem je stanovení dílčích cílů, 

které jsou souborem postupných cílů, které je třeba uskutečnit, aby bylo dosaženo naplnění 

dlouhodobého cíle.  Pro každý dlouhodobý cíl je zpravidla navrženo několik dílčích cílů, jejichž 

pořadí se většinou odvíjí podle časové naléhavosti a realizace od nejbližších až po ty vzdálené. 

 

Vize a strategie pro každou z oblastí by se měly dále dopracovat do podoby akčních 

programů. Ty přesně určí, které organizace se ujmou daných akcí, kdy se tak stane a určí 

finanční prostředky. 

 

1.3.3. Vlastní projekt 

 

Město by mělo využívat všechny dostupné  plánovací nástroje v oblasti plánování a 

s jejich pomocí efektivně koordinovat svoji správu. Realizace projektu je záležitostí 

dlouhodobou, přesto by se nemělo zapomínat na pravidelné kontroly jeho naplňování a plnění 

dílčích cílů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. BYTOVÁ POLITIKA V ČR 
 

Bydlení, jako jedna z nejdůležitějších lidských potřeb, vyžaduje také určitou koordinaci 

státu. Vláda schválili dne 16. března 2005 usnesením č. 292 Koncepci bytové politiky. Návrh 

vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu6 . Této koncepci předcházela Koncepce 

bytové politiky z roku 1999. 

 

Oblast bydlení patří jednoznačně k prioritám vlády. Bydlení je považováno za „důležitou 

součást životní úrovně a celkové kvality života obyvatelstva.“ Koncepce bytové politiky je 

závazný politický dokument, v němž jsou stanoveny základní směry vývoje i konkrétní cíle 

v oblasti bydlení, koncepce má střednědobý charakter a týká se období let 2005-2010. Koncepce 

bytové politiky respektuje roli státu v oblasti bydlení, která je v evropských zemích obvyklá a 

která je zakotvena v mnoha mezinárodních dokumentech (např. Všeobecná deklarace lidských 

práv, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropská sociální 

charta). Je zde obecně formulované právo občanů na přiměřené bydlení, za jehož naplňování 

jsou vlády jednotlivých zemí odpovědné. Právo na bydlení však není chápáno jako nárokové a 

proto úloha státu v oblasti bydlení nespočívá v přímém poskytování bydlení, nýbrž ve vytváření 

takové situace, kdy si lidé buď sami, nebo s určitou pomocí státu, zajistí odpovídající bydlení.  

 

Tato koncepce se také musela vypořádat s novými faktory, které přineslo začlenění České 

republiky do Evropské unie. Podle Smlouvy o Evropských společenstvích je poskytování veřejné 

podpory komunitárním právem až na výjimky obecně zakázáno. Pod pojmem veřejná podpora se 

rozumí poskytnutí finančních prostředků z jakéhokoli veřejného rozpočtu (tedy i krajských a 

obecních). Pod tento pojem spadají všechny formy, dotace, půjčky s výhodným úročením, 

příspěvky na úhradu úroků, záruky za úvěry, osvobození od daně, snížení příspěvků na sociální 

zabezpečení, pronájem nemovitosti ve vlastnictví stát (kraje, obce) za sníženou cenu a podobně. 

 

V evropských zemích panuje shoda v tom, že v oblasti bydlení musí být ponechán 

dostatečný prostor pro působení tržních mechanismů, tyto však musí být v přiměřené míře 

korigovány právními a ekonomickými nástroji tak, aby bylo zajištěno naplnění sociálních cílů, 

které jsou s oblastí bydlení neodmyslitelně spjaty. Tyto skutečnosti znamenají uvést systém 

                                                 
6 Na základě zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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podpor směřujících do bydlení do souladu s uvedenými pravidly veřejné podpory, která platí 

v Evropské unii v rámci komunitárního práva. Poskytování podpory je podle těchto pravidel 

zakázáno či omezeno, respektive podmíněno schválením Evropské komise, jestliže jsou 

naplněna tato stanovená kritéria: 

 

• jedná se o transfer státních prostředků, který zahrnuje prostředky obcí, krajů, 

státní banky, veřejných nadací, státu apod., a to nejen ve formě dotací, ale i záruk, 

daňových úlev, odpisů, kapitálových investic apod. 

• některým subjektům vzniká ekonomická výhoda, např. tím, že nabývají majetku 

za nižší než tržní cenu (nebo prodej za vyšší než tržní cenu, přístup 

k infrastruktuře bez poplatků aj.) 

• podpora je poskytována selektivně, takže ovlivňuje rovnováhu mezi příjemci 

podpory a jeho konkurenty. 

• podpora má, nebo může mít vliv na hospodářskou soutěž či obchod mezi 

členskými zeměmi, s výjimkou podpory malého rozsahu, kde se má za to, že 

taková podpora nemá na hospodářskou soutěž vliv. 

 

Úkolem státu v oblasti bydlení je tedy udržování rovnováhy mezi ekonomickou 

výkonností trhu s byty na straně jedné a sociální spravedlnosti na straně druhé. Je uznáván 

význam trhu pro rozvíjení ekonomiky, trh sám o sobě však neřeší naléhavé sociální problémy 

společnosti, vyžaduje promyšlenou a účelnou korekci vhodnými nástroji, aby nedocházelo 

k nadměrné polarizaci bohatství a bídy. 

 

Důstojné bydlení je základní životní potřebou, ale zároveň mimořádně nákladnou 

záležitostí, mnohdy přesahující aktuální možnosti obyvatel. Stát proto musí vytvářet podmínky 

pro usnadnění přístupu k bydlení všem potřebným. 

 

2.1. Současná situace v oblasti bydlení 

 

Současná koncepce navazuje na Koncepci bytové politiky z roku 1999, která byla v roce 

2001 aktualizována. Jejím hlavním cílem bylo vytvoření takové situace, kdy si každá domácnost 

bude moci nalézt odpovídající bydlení z hlediska prostoru, kvality a ceny a také zvýšení celkové 

dostupnosti a především finanční dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo. 
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Bytový fond zahrnoval podle sčítání lidu k 1. březnu 2001 celkem 4 366 293 bytů, z toho 

3 828 000 trvale obydlených bytů, tedy v průměru 427 bytů na tisíc obyvatel7 a 374 trvale 

obydlených bytů na tisíc obyvatel. Z celkových 539 000 trvale neobydlených bytů je 22 % 

obydleno přechodně, tyto byty však často fakticky slouží k trvalému bydlení. V celkovém pojetí 

tedy neexistuje plošný bytový deficit, nicméně atraktivní lokality jsou charakteristické velkými 

rozdíly mezi poměrně širokou nabídkou a výdajovými možnostmi značné části domácností. 

Hlavním problémem je tedy nedostatek přiměřených a současně cenově dostupných bytů. 

 

Následující graf ukazuje struktury bytového fondu podle typu bydlení z hlediska právního 

důvodu užívání bytu: 

 

Graf 1: Struktura bytového fondu 
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Zdroj: Koncepce bytové politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, sekce Bytové politiky, 2005 

  

 

Vybavenost obyvatelstva bytovým fondem se postupně dále zlepšuje a zvyšuje se rovněž 

kvalita bydlení. Zlepšování bytové situace je dáno vlivem rostoucí nové výstavby i modernizace 

bytového fondu. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Příloha č. 1: Počet bytů na 1000 obyvatel v zemích EU 
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Graf 2: Počet dokončených bytů v letech 1993 – 2007 
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Průměrná cena 1 m2 užitné plochy bytu stále roste. U rodinných domů přesahuje částku 

20 tis. Kč, u bytů v bytových domech je částka vyšší, pohybuje se kolem 27 tis. Kč.  (Bydlení 

v nástavbách je ovšem výrazně levnější).8 Hlavními cenotvornými faktory jsou opotřebení 

nemovitosti, velikost obce a v Praze a velkých městech umístění nemovitosti. S rostoucím 

zájmem o nákup bytů se snižuje poptávka po pronájmech. Postupně začínají klesat i volně 

smluvené nájmy. 

 

Ukazatel podílu výdajů na bydlení z celkové konečné spotřeby všech domácností, v němž 

jsou zahrnuty také imputované nájmy9 za vlastnické bydlení, se postupně snižuje (z 23,36 % 

v roce 2002 na 19 % v roce 2007). 

 

Zátěž spotřebními výdaji na bydlení domácností bydlících v nájemních bytech je 

v současné době v průměru nepatrně vyšší než v jiných formách bydlení. Za velkou finanční 

zátěž považuje vydání na bydlení téměř 37 % domácností, pro polovinu domácností jsou tyto 

náklady přijatelnou zátěží a necelým 9 % domácností nečiní placení výdajů na bydlení žádné 

potíže.10 

 

Naprostá většina domácností je se svým současným bydlením spokojena. S vlastní 

bytovou situací není vůbec spokojeno pouze 6 % osob žijících ve městech a zhruba 4 % osob 
                                                 
8 Příloha č. 2: Relativní cena bydlení v zemích EU 
9 Imputované nájemné (hypotetické nájemné) představuje odhad spotřeby bydlení za byty užívané jejich vlastníky. 
10 Příloha č. 3: Výdaje na domácnost v zemích EU 
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z venkova. Přitom za jevy zhoršující kvalitu bydlení jsou považovány zejména nedostatečná 

velikost bytu a jeho špatný stavebně technický stav. Se spokojeností s vlastním bydlením 

kontrastuje značná nespokojenost s celkovou situací v oblasti bydlení, tedy nespokojenost 

s bytovou politikou státu. Tato nespokojenost se objevuje především u mladých lidí, kteří jsou 

nuceni poptávat bydlení na volném trhu. 

 

Problémem je rostoucí skupina lidí, kteří si nejsou schopni zajistit nebo udržet 

odpovídající bydlení ani při využití stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. Obce ne vždy 

dostatečně využívají sociální služby přispívající k prevenci ztráty bydlení a posilující schopnost 

ohrožených skupin domácností si bydlení udržet. Začíná tak docházet k vytěsňování 

znevýhodněných skupin osob mimo dosah standardních podpůrných nástrojů, prohlubování 

jejich sociální a prostorové segregace a s tím souvisejícímu rozšiřování některých sociálně 

patologických jevů. Dalším z problémů je nesoulad mezi preferencemi domácností a existující 

nabídkou bydlení. Tato nerovnováha je ovlivňována i nesouladem mezi nabídkou bydlení a 

trhem práce, se jeví jako neuspokojená poptávka po bydlení obecně a projevuje se především 

v existenci černého trhu s nájemními byty a ve vysoké úrovni tržního nájemného. 

 

Nejdůležitější změny, k nimž v posledních letech došlo, jsou: 

 

• vlivem pokračující privatizace bytového fondu došlo k rozšíření sektoru 

vlastnického bydlení a také sektoru družstevního bydlení 

• rozvinul se systém financování bydlení (stavební spoření, hypoteční úvěrování) 

včetně souvisejících podpůrných nástrojů, využití těchto nástrojů při pořízení 

bydlení či opravách a modernizacích bytového fondu se významně zvýšilo. 

• pokračovala diverzifikace trhu s bydlením, zejména se prohlubovaly rozdíly 

v situaci na lokálních trzích mezi velkými a atraktivními městy a malými sídly 

• pokračoval růst v oblasti nové výstavby 

 

2.2. Současná bytová politika státu 

 

Právní rámec bydlení je poměrně složitý, roztříštěný a v některých případech zastaralý. 

Komplikace přináší také absence některých důležitých právních norem, obtížná vymahatelnost 

práva. Současná koncepce si klade za cíl dotvořit úplně spektrum tržně konformních nástrojů 

slučitelných s pravidly EU, které umožní každému občanovi podle schopnosti jeho vyšší či nižší 
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účasti využít nástroj k pořízení bydlení a pro občany, kteří nejsou objektivně takového 

participace schopni, zajistit důstojné přiměřené sociální bydlení. 

 

Možnost naplňování záměrů státu je ztěžována také nevyjasněnou rolí obcí v oblasti 

bydlení. tato skutečnost přináší problémy zejména ve vztahu k úkolům, které vyplývají z přijetí 

Evropského sociálního programu a stanovení společních cílů v boji proti chudobě a sociálními 

vyloučení, k jejich plnění se Česká republika zavázala. Obce mají v současné době zvláštní roli: 

na jedné straně mají s „péčí řádného hospodáře“ maximalizovat výnos ze svého majetku tak, aby 

se účinně naplňovala příjmová stránka obecního rozpočtu, na druhé straně mají za úkol pečovat o 

rozvoj podmínek pro své občany, včetně podmínek bydlení. Obce tak stojí před problémem, zda 

přenechat byt osobě, u níž je vysoké riziko, že nájem nebude řádně platit (a tím ohrozit výnosy 

ze svého majetku), anebo se o sociálně znevýhodněné domácnosti nepostará (a nezajistí tak 

rozvoj podmínek pro své občany). Obec se musí sama rozhodnout, které z obou hledisek bude 

upřednostňovat. 

 

Jedním z problémů také je, že obce nejsou zavázány poskytovat pomoc skupinám osob, 

které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením, a stát nemá nástroje k prosazení plnění 

těchto úkolů. K řešení sociálních problémů by měl přispět sociálně zacílený bytový fond, ale 

také různá úsporná ubytovací zařízení, která mohou přispět k odstranění akutních problémů. 

 

Pokud jde o základní rámec právních nástrojů pro zajištění bydlení, pak se počítá s tím, 

že: 

• pro občany s příjmy nad průměrným příjmem jsou dostupné nástroje hypotečního 

financování vlastnického bydlení, 

• pro občany se středními příjmy je určeno stavební spoření a nově koncipovaná 

pravidla výstavby nájemních bytů bytovými družstvy za podpory z prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení, 

• pro občany s nižšími příjmy je určen nově koncipovaný sektor neziskového 

bydlení zajišťovaného obcí prostřednictvím neziskových bytových společností, 

• pro občany s nízkými příjmy a na okraji společnosti je určena výstavba obecních 

bytů podporovaných ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj a SFRB se 

speciálním určením a stávajícími nájemními byty obce. 
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2.2.1. Situace v jednotlivých sektorech bydlení 

 

Sektor vlastnického bydlení 

 

Tento sektor tvoří zhruba 47 % bytového fondu a ve srovnání s dalšími sektory se nejvíce 

rozvíjí, zahrnuje nejen rodinné domy na venkově i ve městech, ale také jednotlivé byty ve 

vlastnictví fyzických osob. Jeho růst je podporován státem a jeho zdrojem je nejen nová 

výstavba, ale i převádění družstevních bytů do vlastnictví a privatizace obecního bytového fondu 

do vlastnictví nájemců bytů. Pořízení vlastnického bydlení, zejména nově postaveného, je 

vzhledem k příjmům většiny domácností velmi nákladné, a proto se na něj orientují především 

domácnosti se středními a vyššími příjmy, které mohou využít hypoteční úvěr. V důsledku 

deformací nájemního sektoru je řada domácností se středními příjmy nucena se orientovat na 

vlastnický sektor, zatímco v prostředí fungujícího trhu s nájemními byty by svou bytovou 

potřebu uspokojovaly nájemním bytem. 

 

Družstevní sektor 

Družstevní sektor je tvořený z velké části domy postavenými panelovou technologií ve 

vlastnictví bývalých stavebních bytových družstev. Zaujímá zhruba 17 % bytového fondu a 

funguje bez větších problémů. Vzhledem k legálním úplatným převodům členských práv a 

povinností se bydlení v družstevním bytě velmi blíží vlastnického bydlení. (Tomu odpovídá i 

cena zvláště ve větších městech, která je téměř shodná s cenou vlastnického bydlení. V důsledku 

toho se družstevní byty ocitají mimo dosah domácností se středními příjmy, jimž byly původně 

určeny. 

 

Nová bytová družstva vznikají při privatizaci obecního bytového fondu. Výstavba 

družstevního bydlení v současné době není státem podporována. 

 

 

Soukromý nájemní sektor 

 

Jedná se o velmi malý sektor tvořený jen asi 12 % bytového fondu. Jeho fungování je 

negativně ovlivňováno důsledky regulace nájemného11 a některými prvky současné právní 

úpravy nájmu bytů. Důsledkem je zejména chybějící levné nájemní bydlení pro domácnosti 

                                                 
11 Regulace nájemného byla Ústavním soudem zrušena v březnu 2003 
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s nižšími příjmy, které si nemohou dovolit finančně se podílet na pořízení vlastnického bydlení a 

pro které je hrazení tržního nájemného ve větších a atraktivních sídlech příliš nákladné. 

Výstavba v tomto sektoru však až na výjimky neprobíhá, především z důvodu silné právní 

ochrany nájemců a proto, že pro potenciální investory je zajímavější vlastnické bydlení spojené 

s rychlou návratností vložených prostředků. 

 

Část nově postavených bytů v developerské výstavbě, které jsou rozprodávány do 

vlastnictví je pronajímána na základě nájemních smluv, většinou jen na dobu určitou několika 

let. Podle analýz je tak 30 - 40 % těchto bytů užíváno nájemním právem, protože řada kupců 

investuje do nákupu bytů z jiných důvodů, než je uspokojení vlastní bytové potřeby (např. 

„odložená potřeba“ (pro děti), uložení finančních prostředků apod.). 

 

Sektor obecních nájemních bytů 

 

Sektor obecních nájemních bytů tvoří zhruba 17 % trhu s byty a jeho fungování je 

negativně ovlivňováno důsledky dřívější regulace nájemného a občanskoprávní úpravnou nájmu 

bytu. Role tohoto sektoru je nevyjasněná. Obecní byty plní jak sociální tak zcela komerční 

funkci (v závislosti na rozhodnutí jednotlivých obcí a v důsledku uplatňované nájemní politiky). 

Bytová výstavba, která zde probíhá, je masivně podporovaná státem, jejím výsledkem však 

dosud bylo především „quasi-vlastnické“ bydlení stavěné s finanční účastí jeho uživatelů. 

Zacílení této podpory na domácnosti s vymezenými příjmy a na osoby, které jsou znevýhodněny 

ze zdravotních, sociálních a jiných důvodů, je realizováno teprve od roku 2003. 

 

Jednou ze zásadních dominant bytové politiky je využití bytového fondu, záchovná péče, 

rekonstrukce a renovace s aspektem zlepšení kvality bytů, jejich energetické náročnosti. Tato 

oblast je bohužel velmi ovlivněna dlouhodobou nekoncepčností v bytové politice, regulací, 

státními zásahy v letech 1948 – 1989 a centrálně řízenou bytovou koncepcí. To vše 

v ekonomickém rozměru znamená potřebu investovat do této oblasti až 500 miliard Kč. (Jen pro 

rekonstrukci panelových domů by bylo potřeb a350 miliard Kč.) Další finanční prostředky jsou 

potřeba pro malá venkovská sídla, která byla z velké části vylidněna a nyní jsou využívána pouze 

pro rekreaci obyvatel velkých měst.  
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2.3. Střednědobá koncepce bytové politiky do roku 2010 

 

2.3.1. Východiska koncepce bytové politiky 

 

Koncepce bytové politiky platící v současné době pokrývá období let 2005-2010. 

Koncepce předpokládá, že během tohoto období dojde k ukončení transformačních kroků 

zahájených na začátku 90. let minulého století a k nastolení situace, kdy bude trh s byty fungovat 

tak jako ve vyspělých evropských zemích. 

 

Tomu se samozřejmě musí přizpůsobit i bytová politika státu, jejímž hlavním úkolem má 

být trvalé monitorování situace v oblasti bydlení a na základě průběžných analýz následná 

úprava nezbytného právního a ekonomického rámce, včetně zdůvodněných tržně konformních 

podpůrných či regulačních nástrojů tak, aby byla zajištěna co nejširší dostupnost kvalitního 

bydlení pro obyvatele. 

 

Ukazuje se, že k zajištění co nejširší dostupnosti kvalitního bydlení je intervence státu 

v této oblasti nepostradatelná. Je však nesmírně důležité udržet rovnováhu mezi vysokou 

ekonomickou výkonností a sociální spravedlností, jako předpokladu fungování tržně 

orientovaného bytového systému, který má podporu a důvěru občanů, investorů i dalších 

subjektu angažovaných v této oblasti. 

 

Vyrovnanost výkonnosti a sociální spravedlnosti je předpokladem pro rozvoj tržně 

orientovaného bytového systému. Vysoká výkonnost znamená, že by měla existovat bytová 

výstavba, včetně bytů za co nejnižší ceny s rozumnou mírou veřejné podpory, ale za takových 

podmínek, aby požívání veřejné podpory nebylo zneužíváno, či nebylo nemotivujícím faktorem 

pro skupiny obyvatel, které s ohledem na svoji příjmovou úroveň jsou schopny dosáhnout na 

neregulované bydlení. Výkonnost vyžaduje tržní prostředí a svobodnou konkurenci. Oproti tomu 

sociální spravedlnost žádá formulaci sociálních cílů bytové politiky. Těch však nemůže být 

dosaženo, jestliže realizace bytové politiky není trvale sledována občany a subjekty soukromými 

i veřejnými. Sociální aspekt by měl být průvodním znakem všech navrhovaných opatření 

legislativního i nelegislativního charakteru. 
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Regulační pravidla jsou často vztahována jen k nájmu bytů. Státní intervence se však 

projevuje i v oblastech výstavby, užívání bytového fondu nebo v pozemkové politice.  

 

Současná koncepce směřuje k vytvoření moderní bytové politiky, která má být založena 

na těchto třech základních pilířích: 

 

První pilí ř  

 

Vytváření pravidel, kterými se řídí subjekty působící v oblasti bydlení12. Jedná se 

zejména o právní rámec upravující nejen záležitosti přímo spojené s vlastnictvím nemovitostí a 

nakládání s nimi, ale i navazující záležitosti, např. financování bydlení, sociální aspekty bydlení 

a podobně. 

 

Druhý pilí ř 

 

 Vytváření adekvátního ekonomického prostředí a systému podpůrných a regulačních 

nástrojů, jejichž cílem je sblížit nabídku bydlení s poptávkou a zajistit tak co nejširší dostupnost 

kvalitního bydlení pro obyvatelstvo. 

 

Třetí pilíř 

 

 Třetím pilířem je „sociální doktrína“, na jejímž základě jsou vytvořena opatření 

zaměřená na občany, kteří se při zajišťování standardního bydlení neobejdou bez pomoci státu. 

Intervence státu má v této oblasti podobu zejména adresných sociálních dávek, zajištění nabídky 

finančně dostupného nájemního bydlení a sociálních služeb. 

 

Aby byl tento přístup rozvinut, musí jednotlivé subjekty působící v oblasti bydlení 

akceptovat role, které v tomto systému mají: 

 

• pro občana musí být zajištění bydlení pokud možno vlastními silami prioritou, 

• pro subjekty nabízející č zprostředkovávající bydlení musí být vytvořeno vhodné 

ekonomické prostředí, aby měly o tuto oblast zájem a nabízely bydlení či služby 

spojené s bydlením v dostatečném objemu i kvalitě, 

                                                 
12 občané, obce a kraje, stavební firmy, realitní kanceláře, finanční instituce apod. 
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• veřejný sektor (zejména stát) bude vytvářet odpovídající právní a ekonomický 

rámec bydlení a intervenovat do trhu s byty tak, aby zvýšil dostupnost kvalitního 

bydlení pro obyvatelstvo. 

 

2.3.2. Základní záměry koncepce bytové politiky 

 

Z hlediska občanů je hlavním cílem bytové politiky: 

 

• zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo, 

• zvyšování nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové bytové 

výstavby, 

• zvyšování kvality bydlení zejména prostřednictvím pomoci vlastníkům pří správě, 

údržbě, opravách a modernizaci stávajícího bytového fondu, 

• trvalá funkce nástrojů dostupných pro většinu příjmového spektra obyvatelstva, 

průběžný monitoring jejich účinnosti a efektivity a jejich případná korekce, 

• aplikace pravidel společného trhu Evropské unie, zejména podmínek slučitelnosti 

veřejných podpor. 

 

K dosažení těchto cílů mají podle koncepce být i nadále využívány podpůrné ekonomické 

nástroje sloužící ke sblížení nabídky a poptávky po bydlení. Při dotváření skupiny podpůrných 

nástrojů by měly být respektovány ekonomické možnosti státu, včetně omezení vyplývajících 

z reformy veřejných financí. 

 

K nejdůležitějším úkolům bytové politiky pro období let 2005 – 2010 tedy bude patřit: 

 

1. zajištění dostatečné nabídky finančně dostupného nájemního bydlení pro domácnosti se 

středními a nižšími příjmy, 

2. důraz na využití existujícího bytového fondu, záchovná péče, rekonstrukce a renovace 

s důrazem na zlepšení kvality bytů včetně jejich energetické náročnosti a životního 

prostředí,  

3. dotvoření právního rámce bydlení, zejména prostřednictvím nového uzákonění 

soukromého práva, tj. občanského a obchodního zákoník, která významně zasáhne do 

mnohých oblastí, které jsou dnes upraveny speciálními zákony a které bude třeba 

následně upravit. 



35 
 

 

Podpůrné nástroje by měly být postupně upraveny tak, aby co nejlépe zohledňovaly 

diferencované možnosti jednotlivých skupin obyvatelstva při zajištění vhodného bydlení, 

zejména pak poskytovaly větší pomoc těm domácnostem, které si nemohou zajistit vhodné 

bydlení vlastními silami: 

 

• domácnosti s vyššími příjmy: předpokládá se u nich orientace zejména na 

vlastnické bydlení, budou podporovány prostřednictvím daňových úlev pojených 

se splácením hypotečních úvěrů. Pokud to bude nutné, budou ve prospěch této 

cílové skupiny poskytovány i úrokové dotace snižující splátky hypotečních 

úvěrů13. Možnost využití státem podporovaného stavebního spoření zůstane 

zachována. 

 

• domácnosti se středními příjmy: budou se orientovat především na družstevní a 

nájemní bydlení. Získání takového bydlení bude usnadněno především 

prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a dotací poskytovaných bytovým družstvům 

a dalším subjektům. Další pomoc bude pro tyto domácnosti i nadále představovat 

státem podporované stavební spoření. 

 

• domácnosti s nižšími příjmy: domácnosti, které nemohou na zajištění svého 

bydlení finančně participovat ani si dovolit platit nákladové nájemné, budou moci 

využívat výhod obecního nájemního bydlení, ať již existujícího, nebo nově 

stavěného s podporou státních dotací. 

 

Kromě těchto základních cílových skupin bude i nadále poskytována zvláštní podpora 

těm osobám, jejichž možnost zajistit si odpovídající bydlení je nějakým způsobem ztížena. 

Příjemci této zvláštní pomoci budou: 

 

• mladí lidé, u nichž je řešení bytové situace ztíženo souběhem začátku pracovní 

kariéry a zakládání rodiny, 

• osoby, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení dané jejich věkem, 

zdravotním stavem apod., nebo jejichž možnost zajistit si vhodné bydlení je 

ztížena zhoršenými sociálními okolnostmi jejich dosavadního života. 
                                                 
13 Počet a objem poskytnutých hypoték v letech 2002-2007 viz Příloha č. 4 
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2.3.3. Záměry týkající se jednotlivých sektorů bydlení 

 

Vlastnický sektor 

 

Sektor vlastnického bydlení, tvořený jak rodinnými domy, tak byty ve vlastnictví, se 

bude plynule rozšiřovat, především prostřednictvím nové výstavby a částečně prostřednictvím 

privatizace bytového fondu. Na pořízení vlastnického bydlení se budou orientovat především 

domácnosti se středními a vyššími příjmy. 

 

Ke zvýšení dostupnosti vlastnického bydlení přispějí zvýhodněné úvěry a úrokové dotace 

k hypotečním úvěrům určené mladým lidem do 36 let. 

 

Družstevní sektor 

 
 

V České republice existuje široká vrstva potenciálních uživatelů družstevního bydlení 

(domácnosti se středními příjmy), které se mohou finančně podílet na pořízení svého bydlení, 

jsou schopné platit nákladové nájemné, avšak nemají dostatečné příjmy na to, aby mohly 

financovat vlastnické bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru. Z koncepce bytové politiky 

vyplývá, že státní podpora bude moci být poskytnuta jednomu družstvu na výstavbu 12 – 15 

nových bytů v období 3 let. 

 

Soukromý nájemní sektor 

 

Tento sektor by měl zajišťovat nabídku bydlení pro osoby požadující mobilitu a 

flexibilitu v oblasti bydlení, pro osoby hledající spíše krátkodobé řešení své bytové situace, či 

pro ty, kteří hledají kvalitní bydlení s odpovídajícími službami a nechtějí se zabývat povinnostmi 

spojenými s výkonem vlastnického práva. Smluvní nájemné, korigované v případě nedohody 

smluvních stran v místě obvyklým srovnatelným nájemným, které by v tomto sektoru mělo být 

uplatněno, bude zavedeno postupně, s ohledem na nájemce. 
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Obecní nájemní sektor 

 

Současná koncepce si klade za cíl zajistit, aby obecní nájemní byty sloužily především 

k naplňování veřejného zájmu, tedy aby byly využívány především těmi občany, kteří si 

nemohou obstarat bydlení na volném trhu.  Bude usilováno o to, aby obecní bytový fond byl co 

nejefektivněji využíván a aby hospodaření s ním nebylo ztrátové.  Existující bytový fond, jeho 

část bude podle uvážení jednotlivých obcí privatizována, bude doplňován novou výstavbou, 

která bude podporována státem. 

 

Neziskový nájemní sektor 

 

Cílem tohoto sektoru bude zajistit nabídku cenově dostupného nájemního bydlení 

především pro domácnosti, které nejsou schopné se na pořízení svého bydlení finančně podílet. 

Poskytovatelem neziskového nájemního bydlení budou právnické osoby dodržující zásady 

obecné prospěšnosti, na jejichž činnosti se budou moci podílet i obce, např. tím, že pro výstavbu 

poskytnou pozemky. Podpora výstavby těchto nájemních bytů bude vyšší než v případě 

družstevního bydlení. 

 

2.4.  Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro 

místní rozvoj v roce 2008 

 

2.4.1. Podpora regenerace panelových sídlišť 

 

Cílem tohoto podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště 

o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Řídí se nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, v platném znění. 

 

Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště, má vydaný 

územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště. Pokud se podílí na financování úprav 

nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů a pokud na úpravy nebyla poskytnuta státní 

finanční podpora podle zvláštních právních předpisů. Dotace na tentýž druh úprav může být 

v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou, přičemž dotaci lze poskytnout i na úpravy již 

zahájené. 
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Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené 

v žádosti o její poskytnutí. 

 

2.4.2. Podpora výstavby technické infrastruktury 

 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu 

bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.14  

 

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí pozemní 

komunikace místní (III. a IV. třídy a účelové komunikace), vodovod a kanalizace (místní 

vedení), pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí. 

 

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí 

na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše je 50 000 Kč na jeden byt následně 

postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto programu. Dotaci lze poskytnou 

pouze obci, na jejímž území bude provedena výstavba technické infrastruktury a následná 

výstavba příslušného počtu bytů, bude výstavbu výlučně financovat a realizovat, finanční 

prostředky na výstavbu obec nesdruží s žádnou fyzickou ani právnickou osobou s výjimkou jiné 

obce. 

 

2.4.3. Podpora výstavby podporovaných bytů  

 

Tento podprogram si klade za cíl výstavbu podporovaných bytů pro osoby, které mají 

ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu 

nebo sociálních okolností jejich života. 

 

Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž 

cílem je výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních titulů. Výše dotace se 

vypočítá jako součin počtu podporovaných bytů a finanční částky, která se liší podle typu 

bydlení. Příjemcem dotace je vždy obec. 

 

                                                 
14 Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, pro které je technická infrastruktura budovaná. 
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Měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu nesmí překročit limit, 

který je platný ke dni vyhlášení programu. (Pro rok 2008 tato částka činí 52,70 Kč). 

Podporovaný byt musí být užíván osobami z cílové skupiny po dobu nejméně 20 let. 

 

Pečovatelský byt 

 

Cílem je zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo 

prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně umožnění efektivního poskytování 

terénní služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé situaci, jejichž snížená 

soběstačnost je způsobena věkem nebo zdravotním stavem. 

 

Vstupní byt 

 

Výstavbou vstupního bytu se zajišťuje bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim 

byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Cílovou skupinou rozumíme osoby, které v důsledku 

nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a to ani při využití všech stávajících 

nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou schopné plnit povinnosti vyplývající 

z nájemního  vztahu. 

 

2.4.4. Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

 

Cílem je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů a tím 

snížení obsahu olova v pitné vodě. Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu 

s domovními olověnými rozvody nebo společenství vlastníků jednotek. 

 

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům. Dotace se poskytuje 

na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě a to nejvýše částkou 20 000 Kč na 

jeden byt v domě, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu. Opravou 

se rozumí pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody. 

 

Akce, na kterou je v rámci podprogramu poskytnuta dotace, musí být zrealizována v roce 

2008.  
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2.5. Podpory poskytované Státním fondem pro rozvoj bydlení 

pro rok 2008 

 
2.5.1. Státní fond rozvoje bydlení 

 

Státní fond rozvoje bydlení je jedním z nástrojů realizace státní bytové politiky. Byl 

zřízen zákonem č. 211/2000 Sb.. Jeho úkolem je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční 

prostředky určené na podporu investic do bydlení a používat je v souladu se zákonem na 

podporu především ve třech směrech: 

 

1. na podporu výstavby bytů, z toho především bytů nájemních 

 

2. na podporu oprav bytového fondu, z toho především na podporu oprav domů 

vystavěných panelovou technologií 

 

3. na podporu výstavby technické infrastruktury v obcích, a tedy na zainvestování 

pozemků vhodných pro budoucí bytovou výstavbu. 

 

SFRB je řízen výborem Fondu, v jehož čele stojí ze zákona ministr pro místní rozvoj. 

Ostatní členové výboru jsou jmenování vládou. 

 

2.5.2. Úvěr 300 

 

Tento úvěr je pro rok 2008 jedinou poskytovanou podporou. Jedná se o nízko úročený 

úvěr na pořízení bydlení poskytovaný mladým lidem do 35 let. Vychází z nařízení vlády             

č. 616/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. 

 

Úvěr se poskytuje mladým lidem, kteří: 

 

• žijí v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti 

nedosáhne ještě 36 roku věku, přitom není rozhodující, který z manželů podá 

žádost o úvěr, 

• samostatným osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou věku 36 let, pokud 

trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. 



41 
 

 

Úvěr se poskytuje do výše 300 000 Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma 

procenty ročně. Fond požaduje některou z forem zajištění splácení úvěru, nejčastěji formou 

závazku ručitele. 

 

Úvěr je možné použít k financování: 

 

• výstavby bytu dle zákona o vlastnictví bytů, 

• výstavby bytu v rodinném domě, 

• výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně 

kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení, 

• koupě bytu, 

• koupě rodinného domu s jedním bytem, 

• úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se 

příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu, 

• úhrada členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru 

nájemcem družstevního bytu. 

 

Velikost bytu nebo rodinného domu přitom není limitována. Úvěr se neposkytuje, pokud 

je žadatel nebo jeho manžel/manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo 

nájemce družstevního bytu, neposkytuje se opakovaně, nebo na výstavbu či pořízení bytu, na 

který byl úvěr SFRB již poskytnut. 

 

Příjemcům úvěru určených na výstavbu nebo koupi bytu či rodinného domu, jimž se 

v době od uzavření úvěrové smlouvy narodí dítě, je poskytnut bonus ve formě snížení aktuálního 

zůstatku úvěru o částku 30 000 Kč. 

 

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že více než dvě třetiny příjemců investuje peníze do 

výstavby bytu či rodinného domu, čtvrtina do koupě bytu či domu a 7 % peníze použije pro 

převod členských práv a povinností. 
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Graf 3: Poskytnuté úvěry podle způsobu použití 
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Zdroj: www.sfrb.cz 
 
 

Graf 4: Poskytnuté úvěry podle jednotlivých kraj ů 
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Do roku 2008 byly poskytovány i úvěry ve výši 200 tis. Kč, a 150 tis. Kč, v tomto roce 

s nimi již počítáno není. 
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2.5.3. PANEL 

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií  

 

Tento program nebyl pro rok 2008 původně z fondu financován, od 2. dubna však lze  

nové žádosti opět podávat. Podporu poskytuje Státní fond rozvoje bydlení (dotace na úhradu 

úroků) a Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s. (pro bankovní záruky). 

 

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých 

bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů 

postavených panelovou technologií15. 

 

Podporu může přijmout: 

 

• fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem 

panelového domu, 

• fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu 

nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů, 

• společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o 

vlastnictví bytů. 

 

Podporu mohou příjemci získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav 

panelového domu, k získání podpory je nutné splnit mimo jiné následující podmínky: 

 

• panelový dům je na území České republiky, 

• panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav 

(tyto jsou vymezeny SFRB), 

• předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických 

poruch a zlepšení technických vlastností, 

• žádost o dotaci na úhradu úroků musí být podána nejpozději do 6 měsíců od 

uzavření smlouvy o úvěru, 

• po dobu poskytování podpory nesmí být provedena změna účelu užívání 

panelového domu, 

                                                 
15 dále jen panelový dům 
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• dodavatel stavby musí mít zaveden a certifikován systém řízení jakosti ČSN EN 

ISO 9001 nebo EN ISO 9001 

 

Zvýhodněná záruka na úvěr  

 

Příjemcům podpory lze poskytnout zvýhodněnou záruku na úvěr ve výši maximálně 

80 % jistiny úvěru. Cena za poskytnutí záruky činí max. 0,4 % p. a. z hodnoty záruky, čímž 

příjemce podpory získává veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí   

1,8 % p. a. z předkládaného zůstatku záruky. Výše zaručovaného úvěru je v tomto případě 

omezena částkou 10 mil Kč. 

 

Dotace na úhradu úroků 

 

Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru 

až o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše však do výše úrokové 

sazby uvedené ve smlouvě o úvěru. Dotace se poskytuje pouze k části úvěru určené na 

financování oprav stanovených SFRB, jehož výše nepřekročí částku 5 500 Kč na 1 m2 podlahové 

plochy bytů v opraveném panelovém domě. Dotace bude vyplácena postupně v pololetních 

splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o 

dotaci. 

 

2.6. Hodnocení systému poskytování podpor 

 

Systém poskytování podpor funguje již několik let a zcela jistě má své nezastupitelné 

místo v celé problematice. Stát nemůže oblast bydlení pouze regulovat. Každý z programů má 

svůj smysl a jeho realizace je velmi důležitá.  Především podpora obnovy panelových domů a 

sídlišť by bez přispění státu pravděpodobně nemohla proběhnout. Přes všechny nesporné klady 

celé soustavy je i zde co zlepšovat. Následující text není kritikou současného stavu, jde pouze o 

několik málo připomínek. 

 

Existence dvou institucí poskytujících podpory je poněkud matoucí. Zvlášť v případě, 

kdy jedna je v podstatě zřizovatelem druhé. Neliší se ani povaha poskytovaných prostředků.  
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Stát v žádném ze svých programů nezohledňuje ekologické hledisko staveb. I v jiných 

oblastech je podporována činnost ohleduplná k životnímu prostředí a zde se ta možnost přímo 

nabízí. Bylo by poměrně jednoduché podmínit poskytnutí některých druhů dotací tím,  že budou 

použity materiály ekologicky nezávadné, vedoucí k lepší tepelné izolaci,  úspoře energií nebo 

vody a podobně. 

  

V předchozích letech byly kromě Úvěru 300 poskytovány i Úvěry 150 a 200. Ty pro 

letošní rok nemají žádné prostředky přiděleny. Přitom právě vyšší půjčka a tedy i větší splátky 

mohou některé žadatele odradit. Poskytované peněžní prostředky na pořízení bytu či domu 

většinou nepostačí a musí se kombinovat například s hypotečním úvěrem. Kombinaci obou 

splátek potom žadatelé nemusí být schopni splatit. Při poskytnutí nižší částky je nižší i splátka a 

spojení obou druhů financování může zvládnout více obyvatel. 

 

 

2.7. Bytová politika v Evropské unii 

 

Bytová politika zaujímá v systému Evropské unie autonomní postavení, vyplývající ze 

skutečnosti, že instituce EU nemají v oblasti bytové politiky přímé kompetence. Proto se ministři 

členských zemí odpovědní za bydlení nesetkávají v rámci Rady ministrů, nýbrž na tzv. 

neformálních schůzkách, během nichž je kladen důraz zejména na výměnu zkušeností a 

srovnatelnost statistických dat. Fakt, že neexistuje společná bytová politika ovšem v žádném 

případě neznamená, že vývoj v EU neovlivňuje sféru bydlení. Důsledkem celkového 

integračního procesu je řada společných vývojových trendů. 

 

Jedním z hlavních trendů je omezování veřejných výdajů na bydlení. Konkrétněji o jejich 

přesouvání ze strany podpory jinam. Osvědčila se státní podpora formou adresného příspěvku na 

bydlení. Pro tuzemský trh je toto opatření zatím zbytečné, situace se může řešit jen za 

předpokladu, že se začne razantně uvolňovat, tedy zvedat, nájemné. Tím se odblokuje trh s byty 

a v důsledku toho začne nájemné klesat. 

 

Dále lze sledovat vzrůstající oblibu vlastnického bydlení na úkor nájemních bytů. 

Vlastnické bydlení je podle dostupných statistik na trhu EU zastoupeno 57 %. V Česku lze 

pozorovat stabilní příklon domácností k této formě, ačkoli ještě nedosahuje takového podílu jako 

v západních zemích.  
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V důsledku ekonomické transformace u nově přistoupených zemí a především 

liberalizace cen v průběhu devadesátých let došlo k výraznému nárůstu cen stavebních prací a 

materiálů, a tím i k nárůstu cen nové bytové výstavby a oprav bytového fondu. Příjmy 

domácností za toto období rostly výrazně pomaleji. Kvůli této disproporci přetrvává nízká 

dostupnost nové bytové výstavby – za průměrný hrubý měsíční plat nelze většinou získat ani 

jediný metr čtvereční nového bydlení, zatímco v původních zemích EU je tento poměr přesně 

opačný, za průměrnou hrubou mzdu lze pořídit 1,3 – 2 m2 nového bytu. Růst nájemného pak 

předbíhá růst indexu spotřebitelských cen. 

 

Zhruba dvě stě tisíc českých domácností (tj. cca 5,3 % všech českých domácností) nemá 

vlastní byt a sdílí bydlení s jinou domácností. Přes podpůrné kroky státu v oblasti bytové politiky 

je počet nově stavěných bytů na počet obyvatel ve srovnání se země, o EU stále podstatně nižší. 

 

Deformace v nájemním sektoru mají celkový negativní vliv například na distribuci 

bydlení. Vazba mezi příjmovou úrovní domácností a typem bydlení je kvůli přetrvávajícím 

cenovým deformacím oslabena, takže v obecním bytovém fondu, kde převládá regulované 

nájemné, jsou rovnoměrně zastoupeny všechny příjmové skupiny, a nikoli jen domácnosti s 

nižšími či středními příjmy, jak je tomu obvyklé v členských zemích EU. Jiným závažným 

důsledkem dosud neodstraněné regulace nájemného je snížení účinnosti podpůrných nástrojů, 

kterými stát podporuje výstavbu nájemních bytů či pořízení bydlení.  

 

Česká republika si zachovala velký poměr nájemních bytů a jejich privatizace probíhá 

postupně. Ostatní země střední a východní Evropy s transformující se ekonomickou dnes mají, 

především díky masivní a rychlé (překotné) privatizaci bytů počátkem devadesátých let, jen 

několik procent nájemných bytů. I na Slovensku, které mělo srovnatelnou strukturu bytového 

fondu, je dnes pouhých 6 % nájemních bytů. 

 

Z uvedených trendů a ze závěrů konferencí ministrů odpovědných za bytovou politiku 

tedy vyplývá několik hlavních cílů a úkolů, které jsou celé EU společné. 

 

Je třeba klást důraz na integrované strategie zahrnující management bydlení, údržbu, 

kroky k úspoře energií, rozvoj měst a sociální přístup, které budou uplatňovány při revitalizace 
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sídlišť. Klíčová role připadá finančně zdravému bydlení, jak nájemního, individuálního 

soukromého i družstevního vlastnictví. 

 

V nových členských státech musí buď vzniknout vhodné instituce pro politiku bydlení, 

nebo je třeba zvýšit kvalitu existujících. V souvislosti s tím je třeba zahrnout do revitalizačních 

projektů i paralelní sociální programy, jejichž smyslem je předcházet sociálnímu napětí, jakmile 

se celý proces rozběhne. 

 

K rekonstrukci výškových obytných budov a revitalizaci jejich okolí je třeba přistupovat 

z perspektivy dlouhodobé udržitelnosti, stejně jako brát v úvahu konstrukční, sociální a 

ekonomické i ekologicky účinné aspekty. 

 

Je třeba navrhnout pravidla, jimiž se budou řídit programy obnovy měst a to tak, aby tyto 

programy odpovídaly specifickým regionálním potřebám, především co do: 

finanční proveditelnosti 

vhodnosti zaváděných technických řešení 

 

Podle některých názorů by se pro rozvoj bytové politiky měly použít evropské fondy, 

zejména při spolufinancování revitalizace obytných kapacit, včetně výškových domů, hlavně 

v nových členských státech ze střední a východní Evropy. 

 

Evropská unie jako celek zahájí pilotní projekt zaměřený na energeticky úsporné 

modernizace a komplexní revitalizaci obytných budov. 

 

Od roku 2004 platí usnesení, podle kterého sociální příspěvky na bydlení nejsou 

předmětem povinného vykazování, protože se jedná o lokální službu, která nemá významný 

dopad na obchodování na vnitřním trhu, zatímco její přidaná hodnota pro sociální soudržnost 

(kohezi) uvnitř EU je výrazná. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

2.7.1. Bytová politika v Rakousku 

 

Jako příklad uplatňování bytové politiky se můžeme podívat například na Rakousko. Tam 

v současné době vypadá systém financování bydlení a podpor z veřejných zdrojů zhruba takto: 

 

Bylo dosaženo vysoké dostupnosti a sociální stability v bydlení. Téměř všechny 

domácnosti nalézají bez velkých potíží úměrné (standardní) bydlení, bydlí v bytech samostatně, 

bez vynuceného soužití. 

 

Podpory z veřejných zdrojů sehrávají důležitou úlohu, aniž by potlačily tržní principy. 

Podílejí se při posílení dostupnosti bydlení na nákladech a výdajích obyvatel na bydlení. 

 

Za stále významnou je pokládána činnost vzájemně prospěšných bytových společností, 

do systémů podpor jsou však zapojovány i soukromé fyzické a právnické osoby pracující na 

ziskovém principu i podniky, jejichž hlavní zaměření je mimo oblast bydlení. 

 

V podporách zcela převládají úvěrové formy. V současné době se stabilně rozděluje 

kolem 2 mld EUR. Zhruba asi 670 mil. EUR je získáno z tzv. zpětných toků (splátky úvěrů a 

úroky), asi 125 mil. EUR poskytují v sumě spolkové země. Od roku 1945 byla podpořena 

výstavba cca 3/4 dokončených nájemních bytů a 45% bytů vlastnických. Zvláštní zvýhodnění se 

v poslední době používá ve výstavbě bytových objektů využívajících obnovitelnou energii, 

energeticky úsporných. 

 

Na financování bydlení se podílí významně úvěry získané ze stavebního spoření. V roce 

2000 se podílely 30,6% na celkových úvěrech v sektoru bydlení. Průměrné zatížení domácností v 

podmínkách tohoto úvěru činí zhruba 22% průměrného příjmu. 

 

Podle zdrojů 34% financování připadalo na vlastní prostředky, 6,5% na dotace a 59,5% 

na úvěrové prostředky. 
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3. KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY VYBRANÝCH 

MĚST 
 

3.1. Jičín 

Obrázek 1: Poloha a znak města Jičín 
 

                                                        
 

Město Jičín leží 90 km od Prahy směrem na severovýchod v Královéhradeckém kraji, 

v podhůří Krkonoš, na okraji Českého ráje. Bylo založeno na přelomu 13. a 14. století, přičemž 

největšího rozmachu dosáhlo v době Albrechta z Valdštejna. 

 

Jičín je městem s rozšířenou působností. Má 12 městských částí16. Podle posledního 

sčítání žilo ve městě 16 489 obyvatel. Další demografické údaje shrnuje následující tabulka: 

 

Tabulka 2: Demografické údaje – město Jičín 
 

Počet obyvatel 16 489 

- z toho muži 8037 

- z toho ženy 8 452 

Průměrný věk  

- muži  36,8 

- ženy 40,6 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel 8 917 

Počet ekonomicky neaktivních obyvatel 7 572 

Počet žadatelů o přidělení bytu 76 

Počet trvale obydlených bytů 6 344 

Počet trvale neobydlených bytů 463 

 

                                                 
16 Grafické zobrazení městských částí viz Příloha č. 2 
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3.1.1. Bytová politika města Jičín 

 

Bytovou politiku města upravuje dokument Bytová politika města Jičín, Koncepce 

rozvoje nájemního bydlení a přechodného ubytování pro občany města Jičína. 

 

Město poskytuje pomoc občanům formou nájemního bydlení od roku 1998. Je určena pro 

ty, kteří se z různých důvodů dostali do složité životní situace spojené se ztrátou bydlení, 

s nevyhovujícím bydlením, s nepříznivým zdravotním stavem nebo s nepříznivou sociální 

situací.  

 

Od roku 1994 probíhá rozsáhlá privatizace městských bytů. V první etapě do roku 2004 

bylo prodáno zhruba 400 bytů. I přesto však městu zůstalo velké množství bytů (cca 1300). 

Přistoupilo se tedy k dalšímu prodeji, tentokrát se jednalo o 644 bytů v panelových domech. 

V plánu je i další etapa, ve které by mělo být prodáno dalších 304 bytů a 2 domy jako celek.  

 

Po realizace prodeje bytů zůstane městu ve vlastnictví celkem 361 nájemních bytů, 124 

bytů v domech s pečovatelskou službou a 5 bytů zvláštního určení. Toto množství však nedokáže 

občanům města zajistit výše popsanou pomoc, její zajištění je úkolem současné koncepce bytové 

politiky. Následující tabulka ukazuje situaci na trhu s byty v Jičíně podle posledního sčítání 

obyvatel: 

 

Tabulka 3: Situace na trhu s byty v Jičíně 
 

Počet žadatelů o přidělení bytu v DPS17 41 

Počet žadatelů o přidělení bytu  76 

Počet trvale obydlených bytů 6 344 

Počet neobydlených bytů 463 

Průměrný počet osob na obytnou místnost 8m2 
a více 

0,97 

 

 

 

 

                                                 
17 DPS – dům s pečovatelskou službou 
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V současné době má město ve vlastnictví 33 bytových domů s těmito byty: 

 

Tabulka 4: Skladba bytů podle velikosti 
 

Typ bytu podle 
velikosti 

Počet bytů 

1 + 0 110 

1 + 1 159 

2 + kk 2 

2 + 1 87 

3 + 1 108 

4 + 1 18 

5 + 1 6 

Celkem 490 

 

Dále město Jičín vlastní ubytovnu v obci Čejkovice, ve které je 17 lůžek v šesti obytných 

pokojích. 

 

3.1.2. Priority m ěsta Jičín 

 

• zachování bytového fondu ve vlastnictví města Jičín: 

o nájemní byty pro rodiny s dětmi a osoby z důvodu veřejného zájmu, 

o nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené občany, 

o nájemní byty pro těžce zdravotně postižené občany, 

o byty pro osoby do 26 let věku, 

o ubytovna Čejkovice, 

• pořízení nového bytového fondu ve vlastnictví města: 

o malometrážní nájemní byty, 

o azylový dům. 
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Nájemní byty pro rodiny s dětmi a osoby z důvodu veřejného zájmu 

 
Jedná se o byty určené pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou 

bydlení, s nevyhovujícím bydlením, nebo v důsledku nepříznivé sociální situace, a pro osoby 

potřebné pro zajištění poskytování veřejných služeb (jako je například zdravotnictví a školství). 

 

Těchto bytů vlastní město Jičín celkem 355, nejvíce jsou zastoupeny byty 1+1 (105 bytů) 

a 3+1 (103 bytů). 

 

Nájemní byty pro seniory a zdravotně postižené osoby 

 

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určené pro zdravotně postižené osoby a 

seniory, kteří se dostali z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu do tíživé situace 

spojené s nevyhovujícím bydlením a potřebou pomoci se zajištěním svých běžných životních 

potřeb. 

 

Město vlastní 124 bytů ve třech bytových domech, nejčastěji se jedná o  byty 1+0 nebo 

1+1. 

 

Nájemní byty pro těžce zdravotně postižené osoby 

 

Jedná se o bezbariérové byty speciálně upravené pro potřeby těžce zdravotně postižené 

osoby. Ve vlastnictví má město celkem 5 bytů, ve velikostech 1+1, 2+kk a 2+1. 

 

Byty pro osoby do 26 let věku 

 

Tyto byty představují přechodné ubytování určené pro mladé lidi do 26 let věku, kteří po 

dosažení zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě 

pro uživatele jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny 

z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 

 

Pro tyto účely byl zřízen Dům na půl cesty Jičín, ve kterém je k dispozici šest bytů, čtyři 

ve velikosti 1+0 a dva o velikosti 1+1. 
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Ubytovna Čejkovice 

 

Ubytovna poskytuje přechodné ubytování určené pro nepřizpůsobivé osoby, které žijí 

problémovým způsobem života a ocitly se bez přístřeší. V ubytovně je šest pokojů (dohromady 

17 lůžek), společenská místnost a sociální zařízení. Pro rok 2008 jsou naplánovány opravy 

nezbytné pro další fungování ubytovny. Náklady na ně jsou odhadovány na cca 500 000 Kč a 

uhradí je město. 

 

Malometrážní nájemní byty 

 

Tyto byty jsou určeny pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci s nevyhovujícím 

bydlením, nebo v důsledku nepříznivé sociální situace.  

 

Realizace výstavby bytů je plánována na období let 2008-2012, přičemž investiční výdaje 

dosáhnou zhruba 33 750 000 Kč. Projekt bude financovat město a počítá se s dotací ze státního 

rozpočtu. Mělo by vzniknou třicet bytových jednotek o velikosti do 45 m2 (1+1). Doba užívání 

bytu bude omezena na 1 rok.  

 

Azylový dům 

 

Azylový dům poskytne přechodné ubytování rodin s dětmi a osob v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení.  Ubytování bude poskytováno maximálně na dobu jednoho 

roku. 

 

I realizace tohoto projektu je plánována na roky 2008-2012. Náklady by měly dosáhnout 

18 750 000 Kč, financován bude z prostředků města a ze státních dotací. Vznikne 20 bytových 

jednotek o velikosti 0+1, plocha bytů se bude pohybovat v rozmezí 25 – 45 m2. 
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3.1.3. Hodnocení bytové politiky města Jičín 

 

Kladné stránky 

 

Bytová politika města je obsažena v jediném dokumentu, Koncepce rozvoje nájemního 

bydlení a přechodného ubytování pro občany města Jičína18. Není rozložena do několika různých 

pramenů čímž je zamezeno vzniku nejasností, překrývání jednotlivých plánů (situace kdy 

existuje více dokumentů, ve kterých se město zabývá stejnými problémy). 

 

Město chce zajistit pomoc s ubytováním pouze osobám, které to skutečně potřebují a 

přistoupilo proto již před časem k rozsáhlé privatizaci bytů.  V Koncepci jsou přesně určeny 

skupiny obyvatel, pro které je pomoc určena.  

 

Je poskytováno ubytování i pro osoby nepřizpůsobivé, žijící problémovým způsobem 

života, které se ocitly bez přístřeší. 

 

Koncepce pamatuje i na tzv. malometrážní bydlení a azylový dům pro rodiny s dětmi, 

které plánuje vystavět. 

 

Záporné stránky 

 

Město si i po privatizaci ponechalo velké množství bytů označených „nájemní byty pro 

rodiny s dětmi a osoby z důvodu veřejného zájmu“, ty jsou ve skutečnosti původní nájemní byty, 

jsou trvale obydlené a neslouží pro poskytování pomoci potřebným osobám v dohledné době. 

Tyto byty jsou přidělovány pouze pokud se původní nájemník sám rozhodne vystěhovat. 

 

V Koncepci jsou plány do roku 2012, kdy by měla skončit realizace výstavby tzv. 

malometrážního bydlení a azylového domu, výhled na delší období však chybí. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 dále jen Koncepce 
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3.2. Pelhřimov 

Obrázek 2: Poloha a znak města Pelhřimov 
 

                

 

Město Pelhřimov leží na jihovýchodě Čech, v západním výběžku Českomoravské 

vrchoviny. Pelhřimov vznikl ve 12. století, přičemž největší růst zaznamenal v 19. století. 

V současné době je přirozeným střediskem regionu s rozvinutou průmyslovou výrobou. Od roku 

2003 je městem s rozšířenou působností. 

 

Podle posledního sčítání obyvatel žilo v Pelhřimově 16 537 obyvatel, přičemž město 

očekává jejich nárůst. Složení obyvatel podle věku uvádí tabulka: 

 

Tabulka 5: Složení obyvatel Pelhřimova podle věku 
 

Věk Procentní 

zastoupení 

Počet 

obyvatel 

0-14 17,4  2 877 

15-59 65,7  10 865 

60 a více 16,9  2 795 

 

Průměrný věk obyvatel se pohybuje kolem hodnoty 38 let. (Věkový průměr v České 

republice je 38,5 let.). Počet obydlených bytů se pohybuje kolem šesti tisíc. 

 

3.2.1. Bytová politika města Pelhřimov 

 

Politiku bydlení upravuje dokument Bytová koncepce města Pelhřimova, vydaná v roce 

2003 s následnou úpravou v roce 2007, která platí od roku 2008. Dále se této oblasti věnuje 

Strategický plán rozvoje města Pelhřimov, vydaný v roce 2004. Jedná se o Problémový okruh A: 

Sociální infrastruktura, vzdělání, konkrétně Priorita A.1: Zkvalitnění životních podmínek pro 

obyvatele, Opatření A.1.1 Zlepšení podmínek pro bydlení , modernizace a opravy bytového a 
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domovního fondu a Opatření A.1.2 Rozvoj bydlení. Hlavním předpisem však zůstává první 

jmenovaný dokument. 

 

Bytová koncepce města Pelhřimova si klade za cíl stanovit postup v bytové politice města 

a navrhnout pro město zásady řešení bytové problematiky pro delší období.  

 

Základním cílem bytové politiky je vytvoření takové situace, kdy si každá domácnost 

bude moci nalézt odpovídající bydlení z hlediska prostoru, kvality a ceny. Předpokladem 

dosažení tohoto cíle je zvýšení dosud nedostatečného objemu finančních prostředků plynoucích 

do oblasti bydlení, tj. hlavně péče o stávající bytový fond i do nové výstavby. Město si 

uvědomuje, že je třeba využít vícezdrojové financování, tedy podporovat partnerství veřejného a 

soukromého sektoru. 

 

3.2.2. Zásady bytové politiky 

 

Město Pelhřimov si je vědomo potřeby zachování minimálního počtu městských 

nájemních bytů a počtu budov ve svém vlastnictví za účelem zajištění určité sociální a bytové 

stability a za účelem zachování určitých činností a služeb pro své občany. Přitom počet 

stávajících bytů ve vlastnictví města je považován za minimální pro možnost zajištění a plnění 

bytové a sociální politiky. 

 

Město Pelhřimov nabízí širokou škálu možností pro uspokojení všech svých obyvatel, jde 

například o regulované nájemné, smluvní nájemné, podporu výstavby nových bytů, pozemky pro 

individuální výstavbu, nebo fond rozvoje bydlení. Je také podporována rekonstrukce a výstavba 

specifických bytů (chráněné byty, byty na půli cesty, vstupní byty). 

 

Nakládání s budovami a byty ve vlastnictví města 

 

Město Pelhřimov vlastní 581 bytů, většinou I. kategorie, tento bytový fond je tvořen 

zejména byty ve starší zděné zástavbě města. V letech 1995 – 1998 proběhla rozsáhlá privatizace 

bytů, bylo prodána přes 1 300 bytových jednotek. S další privatizací již město nepočítá. 

 

Ve stávajících bytech platí regulované nájemné dle vyhlášky. V bytech nově přidělených 

mohou nastat dvě varianty: 
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a) nový nájemník platí smluvní nájemné ve výši dvojnásobku regulovaného 

nájemného, od roku 2008 pak platí smluvní nájemné v maximální cílové výši 

vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj, následně zvýšené o oficiální míru 

inflace, 

b) nový nájemník platí smluvní nájemné formou výběrového řízení s nejnižším 

podáním ve výši dvojnásobku regulovaného nájemného. 

 

Město Pelhřimov dále poskytuje tyto specifické druhy bydlení: 

 

• Rozjezdové (startovací) byty – jedná se o 17 bytů 1 + 1, a 7 bytů 1 + 0. Toto 

bydlení je určeno zejména pro mladé rodiny. Nájem se poskytuje na dobu 

maximálně pěti let. Přičemž po uplynutí této doby město pomůže zajistit vlastní 

bydlení s regulovaným nájemným. 

 

• Služební byty – tyty byty jsou poskytovány zaměstnancům města, jedná se 

celkem o 16 bytů nejčastěji ve velikosti 3 + 1. Jde například o tzv. školnické byty 

atd., požadavky pro přidělení bytu nebo jakákoliv bližší specifikace však chybí. 

 

• Ubytovna a chráněné bydlení – obytné místnosti sloužící k trvalému bydlení. 

Obyvatelé ubytovny platí regulované nájemné. 

 

• Byty a ubytovna „Balkův“ mlýn – jde o byty a obytné místnosti pro 

nepřizpůsobivé občany a pro neplatiče nájemného. I v těchto prostorách platí 

uživatelé regulované nájemné. 

 

• Domy s pečovatelskou službou – město vlastní celkem čtyři takové domy. Dva 

poskytují ubytování v samostatných bytech (11) či garsoniérách (41). Další dva 

potom nabízí ubytování v celkem dvaceti obytných místnostech. 

 

• Bezbariérové byty – v současnosti jde o šest bytů 1 + 0 a jeden byt 1 + 1. Město 

Pelhřimov počítá s nárůstem požadavků. V koncepci však není uvedeno řešení, 

ani podmínky pro získání stávajícího bytu. 

 



58 
 

Uvažuje se i o výstavbě malometrážních nájemních bytů (do 80 m2) a domu pro seniory. 

Ve městě zcela chybí: 

 

• azylový dům pro matky s dětmi, 

• denní stacionář pro děti a dospělé s kombinovanými vadami, 

• denní stacionář pro seniory, 

• nouzové ubytování (jeden byt pro případ krizových stavů). 

 

Přidělování bytové náhrady pro občany porušující své povinnosti vůči městu je 

zajišťováno přednostně, a to byty, které podle možnosti budou menší, méně vybavené a případně 

i nižší kategorie. Přestěhování může nastat až po nabytí právní moci rozsudku u soudu. 

 

Výstavba nových bytů 

 

Konkrétní plány výstavby město neuvádí. Konstatuje, že ze strany investorů není zájem o 

výstavbu nových nájemních bytů. Důvodem jsou vysoké úroky, které nelze z nájemného pokrýt. 

Z tohoto důvodu se soukromí investoři zaměřují na oblast výstavby bytů do vlastnictví. Přesto 

však trvá zájem ze strany občanů o nájemní byty s přijatelnou výší nájmu. Jejich výstavbu město 

bude provádět, ale především s využitím státních dotací. 

 

3.2.3. Strategický plán rozvoje 

 

Oblasti bydlení se věnuje také dokument Strategický plán rozvoje, zaměřuje se především 

na zlepšení podmínek bydlení a rozvoj bydlení ve městě. 

 

Zlepšení podmínek bydlení, modernizace a opravy bytového a domovního fondu 

 

Většina domů ve vlastnictví města je starší 25-ti let a je proto nutné se zabývat jejich 

rekonstrukcí a modernizací. Systematický přístup je třeba uplatnit především v případě 

panelových sídlišť, neboť řada panelových domů je v havarijním stavu a na hranici své 

životnosti. Dále jsou specifikovány aktivity pro naplnění tohoto záměru: 

 

• oprava a modernizace stávajícího bytového a domovního fondu, 

• podpora další existence Fondu rozvoje bydlení, 
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• získávání finančních prostředků na opravu domů postavených tzv. panelovou 

technologií,  

• střešní nástavby na vytipovaných obytných domech, 

• podpora procesu suburbanizace (zaváděním nových linek do příměstského 

prostoru). 

 

 Realizace těchto aktivit je naplánována na rozmezí let 2004 -2013, finanční zdroje chce 

město získat u Ministerstva pro místní rozvoj (Program regenerace panelových sídlišť) a u 

Státního fondu rozvoje bydlení. 

 

Rozvoj bydlení 

 

Tato část Strategického plánu rozvoje je zajišťována Městským úřadem Pelhřimov, 

konkrétně Komisí výstavby. Měla by být financována ze zdrojů MMR (Státní program podpory 

bydlení), Státního fondu rozvoje bydlení a Krajského úřadu Vysočina. Uskutečnění se plánuje 

stejně jako v předchozím bodě na roky 2004 – 2013. Jsou naplánovány tyto aktivity: 

 

• implementace koncepce bytové politiky města, 

• deregulace nájemného, 

• využívání dotačních prostředků na budování finančně dostupného bydlení 

(zejména pro mladé rodiny, byty pro svobodné matky atd.), 

• podpor individuální výstavby, 

• zasíťování stavebních pozemků technickou a dopravní infrastrukturou, 

• nabídka pozemků pro individuální bytovou výstavbu, 

• vytvoření informačního systému bydlení (burza bydlení). 

 

3.2.4. Hodnocení bytové politiky města Pelhřimov 

 

Kladné stránky 

 

Město má vypracovanou a aktualizovanou koncepci bytové politiky (vypracovaná v roce 

2003 a aktualizovaná k roku 2008) i strategický plán rozvoje. Ve městě proběhla rozsáhlá 

privatizace, v bytech, které si město Pelhřimov ponechal, se platí regulované nájemné. 
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Jsou poskytovány a podporovány „speciální“ druhy bydlení, jako jsou tzv. rozjezdové a 

bezbariérové byty. Město poskytuje nepřizpůsobivým občanům bydlení v ubytovně. 

 

Je naplánována rozsáhlá rekonstrukce panelových sídlišť a starší zástavby. Finanční 

prostředky pro oblast bydlení jsou shromažďovány ve Fondu pro rozvoj bydlení, nelze je tedy 

použít na jiné účely. 

Město chce podporovat individuální výstavbu, a to hlavně tím, že nabídne k prodeji 

vlastní pozemky pro tyto účely, své stávající pozemky chce zasíťovat technickou a dopravní 

infrastrukturou. 

 

Záporné stránky 

 

K problematice bytové politiky se vztahují dva dokumenty, Bytová koncepce města 

Pelhřimova a také v některých svých částech Strategický plán rozvoje města Pelhřimov, tento 

fakt činí celou problematiku méně přehlednou. 

 

Město si uvědomuje, že na jeho území chybí určité služby (například azylový dům) 

neuvádí však řešení. 

 

I po privatizaci si město ponechalo ve vlastnictví velké množství bytů, které se nachází 

většinou ve staré zástavbě, jejich údržba bude finančně velmi náročná (vzhledem ke stáří bytů 

lze očekávat stoupající potřebu investování do oprav). S další privatizací město nepočítá 
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3.3. Dvůr Králové nad Labem 

 
 

Obrázek 3: Poloha a znak města Dvůr Králové nad Labem 
 

                    

Město Dvůr Králové nad Labem se nachází v Královéhradeckém kraji. 

 

Ve městě podle posledních údajů (1.3.2008) žije 16 338 obyvatel, z toho 7 937 mužů a 

8 401 žen. Počet obyvatel od roku 1980 mírně klesá. Průměrný věk dosahuje 41,60 let.  

Tabulka 6: Složení obyvatel Dvora Králové nad Labem podle věku 
 

Věková 
kategorie 

Procentní 
zastoupení 

Počet 
obyvatel 

0-20 20,75 3 395 
20-60 59,55 9 742 
60  a více 19,70 3 222 

 

Nezaměstnanost se pohybuje mírně pod celorepublikovým průměrem. 

 

3.3.1. Bytová politika města Dvůr Králové nad Labem 

 

Bytová politika města se řídí Vnitřním předpisem Města Dvůr Králové nad Labem          

č. 16/2007, Dodatek č. 1 k Pravidlům pro hospodaření s městskými byty, ze dne 21.8.2007. Dále 

tuto problematiku upravuje dokument strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Tato pravidla stanovují postup při výkonu vlastnických práv pronajímatele bytů ve 

vlastnictví města tak, aby byla zajištěna objektivita, transparentnost a zákonnost19 takového 

postupu. Pravidla stanovují postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města, s výjimkou 

bezbariérových bytů, působnost odborů městského úřadu a výběrové komise, dále také další 

postupy při hospodaření s byty. 

                                                 
19 zákonností je myšleno dodržení ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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Pronájem bytů 

 

Byty město pronajímá jako: 

 

• byt náhradní, jehož zajištění je uloženo rozhodnutím soudu městu nebo jím 

pověřené organizace, nebo k jehož zajištění se město zavázalo, 

• byt služební pro nájemce, který bude pro město pracovat, 

• byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, 

• byt určený jako bezbariérový nebo jinak přístupný pro tělesně postižené, 

• byt bez předběžného určení. 

 

Výběr nájemníků probíhá tzv. obálkovou metodou. Ze všech nabídek je vybrána 

nejvýhodnější nabídka. Jediným kritériem výběru je nabídnutá výše měsíčního nájemného. 

 

Byty ur čené pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 

 

Takovým bytem je pro město byt, v němž se platí nájemné ve výši regulovaného 

nájemného. Takový byt lze pronajmout pouze občanům s trvalým pobytem ve Dvoře Králové 

nad Labem po dobu nejméně 3 roky, doba nájmu je maximálně dva roky. V některých závažných 

případech je možné smlouvu prodloužit na další období. V současné situaci město pronajímá 10 

takových bytů. 

 

Bezbariérové byty 

 

Tyto byty ve vlastnictví města jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro 

bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občany, kteří jsou v základních životních 

úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního 

stavu pomoc jiné osoby. 

 

Přidělování bezbariérových bytů řeší odbor školství, kultury a sociálních věcí na základě 

doporučení sociální komise. Město vlastní čtyři bezbariérové byty pro dvojice a stejný počet 

bytů pro jednotlivce. 
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Domy s pečovatelskou službou 

 

Město Dvůr Králové nad Labem je provozovatelem dvou domů s pečovatelskou službou, 

celkem disponuje 53 byty pro jednotlivce a 23 byty pro dvojice. Všechny tyto byty jsou 

obsazeny. 

 

Ve městě fungují také dva domovy pro seniory. 

 

3.3.2. Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 

 

Tento dokument vypracovalo město v loňském roce a platí až do roku 2016. V rámci třetí 

prioritní oblasti: Kvalita života ve městě, konkrétně ve specifickém cíli 3.3: Kvalitní a dostupné 

bydlení ve všech kategoriích, se věnuje také bytové politice. 

 

Zaměřuje se především na rozvoj a zkvalitnění bytového fondu ve městě a na řešení 

problematiky s bydlením. Město se totiž potýká s nedostatečnou nabídkou bydlení pro mladé 

rodiny s dětmi a pro další cílové skupiny obyvatel. Kromě toho je část bytového fondu zastaralá 

a vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukce. 

 

Jako řešení je ve Strategii rozvoje navrženo: 

 

• vybudování startovacích a sociálních bytů, 

• rozšíření možností pro rozvoj bytové výstavby, 

• údržba stávajícího bytového fondu. 

 

Od naplnění těchto cílů (přičemž ve strategii chybí konkrétní kroky pro jejich 

uskutečnění) si město slibuje především: 

 

• rozšíření variantní nabídky bydlení ve městě, 

• zvýšení dostupnosti bydlení pro příjmově slabší kategorie obyvatel a pro 

specifické cílové skupiny, 

• příliv nových obyvatel, 
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• rozšíření vhodných rozvojových ploch pro bytovou výstavbu a jejich 

připravenosti a napojení na infrastrukturní sítě, 

• zvýšení individuální výstavby objektů pro bydlení, 

• zvýšení počtu startovacích a sociálních bytů, 

• zvýšení počtu rekonstruovaných objektů pro bydlení 

• zlepšení technického stavu staršího bytového fondu a humanizace prostředí 

obytných částí. 

 

Město dále hodlá navýšit počet bezbariérových bytů pro občany využívající služby 

zvýšené péče o 17 bytů rekonstrukcí bývalého domu s pečovatelskou službou a nadále hledat 

vhodné městské byty, které by bylo možno přebudovat na bezbariérové. 

 

3.3.3. Hodnocení bytové politiky města Dvůr Králové nad Labem 

 

Kladné stránky 

 

Město poskytuje ubytování osobám v mimořádně tíživé životní situaci, i bydlení 

bezbariérové, tuto službu hodlá město rozšířit. 

 

Pro zdravotně postižené a staré občany nabízí město ubytování v domech s pečovatelskou 

službou nebo domech pro seniory. 

 

Do budoucna město chce oblast bydlení podporovat například zlepšováním prostředí 

obytných částí, rozsáhlou rekonstrukcí, novu výstavbou. V plánu je vznik tzv. startovacích bytů, 

zvýšení dostupnosti bydlení pro příjmově slabší kategorie obyvatel a pro specifické cílové 

skupiny. Je vypracován výhled na delší období. 

 

Záporné stránky 

 

Město nemá vypracovanou koncepci bytové politiky. Tato problematika je nedostatečně 

vyřešena Vnitřním předpisem Města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2007, Dodatek č. 1 

k Pravidlům pro hospodaření s městskými byty. Tato pravidla se věnují pouze výkonu 

vlastnických práv města v bytech a stanovují postup při pronajímání bytů. Bytové politice jako 

takové se věnuje pouze Strategie rozvoje města (třetí prioritní oblast). Ve strategii však úplně 
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chybí jakékoli konkrétní kroky, které by měly vést k uskutečnění cílů, včetně alespoň přibližného 

časového harmonogramu, případně zdroje financování. Uvedené cíle jsou definovány jen 

obecně. 
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Závěr 
 

Bydlení je základní lidskou potřebou a zároveň základním právem každého občana. 

Z toho vyplývá nutnost regulace této oblasti. Nástrojem této regulace je bytová politika, 

zahrnující činnost soustavy státních orgánů a obcí, vytvářející celkové podmínky pro 

uspokojování bytových potřeb občanů. Jedná se tedy o činnost veřejné správy ve vztahu 

k výstavbě, provozu a péči o bytový fond. Pro uplatnění bytové politiky jsou používány různé 

nástroje, především veřejné prostředky a intervenční politika. Dokument shrnující cíle, nástroje a 

prostředky bytové politiky nazýváme konceptem bytové politiky. 

 

Základním textem upravujícím tuto problematiku v České republice je Koncepce bytové 

politiky, vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, které je ústředním orgánem státní správy 

ve věcech bydlení.  

 

Stát zodpovídá za přiměřené bydlení všech svých občanů. Jeho úkolem je udržení 

rovnováhy mezi ekonomickou výkonností trhu a sociální spravedlností. 

 

Vybavenost bytovým fondem se v České republice postupně zlepšuje. Od roku 1995 roste 

počet nově vzniklých staveb, v posledním roce tento počet překročil hranici čtyřiceti tisíc. 

 

Problémem zůstává nevyjasněná role obcí v celém systému. Na jedné straně musí obce se 

svým majetkem hospodařit tak, aby dosahovali maximálního zisku, zároveň však musí pečovat o 

rozvoj podmínek bydlení pro své občany. Záleží pak pouze na ní, kterou cestu si zvolí. Tento 

rozpor by měl být brzy vyřešen, měly by být stanoveny minimální podmínky, které obec musí 

v obou těchto rovinách splnit.  

 

Koncepce bytové politiky rozlišuje čtyři sektory, nejvíce zastoupený sektor vlastnického 

bydlení, družstevní sektor, obecní nájemní sektor a soukromý nájemní sektor, který se stále 

potýká s problémem regulovaného nájemného.  

 

Bytová politika České republiky stojí na třech pilířích: vytváří pravidla, podporuje 

adekvátní ekonomické prostředí, posledním pilířem je takzvaná sociální doktrína. 
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Stát prostřednictvím svých ústředních orgánů poskytuje obcím, občanům či 

podnikatelským subjektům různé druhy podpor. Ministerstvo pro místní rozvoj garantuje pro rok 

2008 čtyři takové programy, jedná se především o příspěvky na regeneraci panelových sídlišť, 

technickou infrastrukturu, výstavbu podporovaných bytů či opravu rozvodů. Dalším orgánem 

poskytujícím podporu je Státní fond rozvoje bydlení. Mladým rodinám se poskytují zvýhodněné 

úvěry na pořízení vlastního bydlení. Dále je přispíváno na opravu domů stavěných panelovou 

technologií. 

 

I obce mají možnost uplatňovat vlastní bytovou politiku. Většinou se tak děje 

prostřednictvím koncepcí bytové politiky města, oblast by měla být upravena i v strategickém 

plánu města. Záleží ale na rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev, zda a jakou formou budou 

svým obyvatelům poskytovat v dané oblasti pomoc. Jako příklad byla vybrána tři města, 

kritériem výběru byl počet obyvatel, ten je ve všech městech téměř shodný. 

 

Město Jičín přijalo dokument Bytová politika města Jičín, Koncepce rozvoje nájemního 

bydlení a přechodného ubytování pro své občany. Město chce zachovat stávající bytový fond, 

který má ve svém vlastnictví po provedené privatizaci a tento ještě rozšířit o nový.  

 

Druhým vybraným městem je Pelhřimov. I zde byla vypracována Koncepce bytové 

politiky, v některých bodech se vychází i ze Strategie rozvoje města. Hlavním cílem je stanovení 

postupu v bytové politice a navrhnout pro město zásady řešení bytové problematiky pro delší 

období. 

 

Dvůr Králové nad Labem je zástupce měst, které nemají oblast bydlení zpracovaný 

koncept. Tento fakt však v žádném případě neznamená, že požadované služby nejsou 

poskytovány. To, že neexistuje jeden dokument, může někdy působit poněkud chaoticky. 

Vnitřním předpisem je upraven pouze postup při pronájmu bytů, některých oblastí se dotýká 

Strategie pro rozvoj města Dvůr Králové nad Labem, přijatá v loňském roce. 

 

Na závěr můžeme shrnout, že stát plní svou funkci, reguluje danou oblast vydáváním 

jednotlivých předpisů, poskytuje podporu pro výstavbu nového bydlení i rekonstrukci stávajícího 

a to formou peněžních dotací, nízko úročených úvěrů či záruk.  
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V budoucnosti by měl v dané činnosti pokračovat a nadále ji zlepšovat. Podporována by 

měla být především regenerace panelových sídlišť, na kterou stále není uvolňováno dostatečné 

množství peněžních prostředků. Také v případě pomoci mladým rodinám by mělo být 

poskytováno více typů podpory než je současná jedna možnost, která nemusí všem potenciálním 

žadatelům vyhovovat. Na druhou stranu nelze očekávat, že stát bude svým občanům zajišťovat 

bydlení. Za hlavní úkol státu lze tedy považovat nalezení všeobecně přijímaného kompromisu.  

 

  I relativně malá města jsou schopna svým obyvatelům zprostředkovat dostatečné služby, 

ať už na základě jasně definované koncepce, nebo formou jednotlivých, na sobě nezávislých 

kroků.  
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