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Abstrakt (česky) 

Rigorózní práce se zabývá bytovou politikou obcí České republiky se zaměřením na 

sociální bydlení. V mezinárodním kontextu hodnotí přístupy k bytové politice evropských 

zemí a v jednotlivých postsocialistických státech popisuje současnou situaci v bytové 

politice s problematikou sociálního bydlení. Práce se v rovině hmotné také zaměřuje na 

vývoj a strukturu bytového fondu v majetku obcí České republiky, který vytváří předpoklad 

pro realizaci sociální politiky v oblasti bydlení. Analýza vývoje a struktury bytového fondu 

obcí vychází z analýzy sekundárních dat. Pro vytvoření interpretačního kontextu 

kvantitativní analýzy dat jsou kvalitativním výzkumem zmapovány názory představitelů 

samospráv na roli obcí v bytové politice. 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The rigorous thesis deals with housing policy of municipalities of the Czech 

Republic focusing on social housing. It evaluates attitudes to the housing policy of other 

European countries and describes present situation in post-socialist states in the frame of 

housing policy and social housing. The thesis also describes development and structure of 

municipal housing resources in the Czech Republic that can be used for social housing 

policy realization. Analysis of development and structure of the municipal housing 

resources is based on the secondary data analysis. The opinion of local government 

representatives to role of municipalities in the housing policy was mapped by the 

qualitative research to create the interpretation context of the quantitative analysis. 
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ÚVOD 

Proces přeměny společnosti z průmyslové na post průmyslovou probíhá v České 

republice již několik desetiletí. Společnost změnila své hodnoty, preference, vzorce jednání 

lidí a stejně tak došlo ke změně sociální stability uvnitř státu. Pozitivní očekávání z 90. let 

20. století po přechodu ze společnosti sociálních jistot ve společnost chovající se tržně 

a ekonomicky je dnes konfrontováno s tvrdou realitou chudoby, bezdomovectví, sociální 

nesouměřitelnosti uprostřed ekonomicky nejvyspělejších zemí Evropy. Téma bydlení se tak 

znovu zařadilo jako aktuální předmět řešení v programu sociální politiky státu v definovaném 

konceptu nových sociálních rizik současné společnosti.1 

Bydlení tvoří důležitý základ podmínek potřebných k uspokojení životních potřeb 

člověka a zároveň je z pohledu představitelů veřejné správy jedním z klíčových faktorů 

podmiňujících existenci dalšího rozvoje měst a regionů. Vytvořením příznivých podmínek 

pro bydlení občanů je tedy žádoucím a významným aspektem činností všech aktérů, kteří se 

na regionálním rozvoji podílejí a od kterých se také očekává pomoc vzhledem k současné, 

dnes již nepříznivé demografické struktuře obyvatel měst, a to především z hlediska jejich 

věku. Současná populace stárne, zároveň však vykazuje nízkou porodnost a situace ji tedy 

nutí příznivě ovlivnit současné migrační trendy zejména mladých a vzdělaných skupin 

obyvatel, od kterých společnost nejvíce očekává a kteří z nedostatku možností v místě rodiště 

odcházejí nastartovat své životní dráhy do zahraničí nebo do velkých měst v ČR. Odtud se 

jich převážná většina nevrací, jejich původní regiony tak ztrácejí na síle a jsou postupně 

vysídlovány.
2
 

Současná moderní demokratická společnost přinesla v politice státu postupný přesun 

odpovědnosti za vlastní bydlení ze státu na občana. Vznikly tím různé zajímavé příležitosti, 

kdy si občané volí formu a způsob bydlení podle svého uvážení, ale také negativní situace, se 

kterými si dnes nevědí rady politici, zákonodárci ani občané. Přestože nám všem právní řád 

České republiky umožňuje vycházet při volbě vlastního bydlení zcela demokraticky ze 

stejných podmínek, ukazuje se, že tyto podmínky pro občany již nejsou stejné, pokud se jen 

trochu ohlédneme na jejich výchozí statut ekonomický, sociální, zdravotní, vzdělanostní či 

společenský. Z tohoto statutu je zřejmé, že při souběhu několika nepříznivých životních 

událostí bude vždy existovat skupina osob, jež se bez pomoci ostatních občanů, obce a státu 

neobejde. Tyto osoby svou situaci, různorodě protkanou nepříznivými sociálními událostmi, 

                                                 
1
 KELLER, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: SLON, 2011, s. 12-35. 

2
 HRUŠKA-TVRDÝ, L. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů, Ostrava: 

ACCENDO, 2012, s. 115. 
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nezvládají a propadají se velmi rychle až na dno společnosti. V takových případech jejich 

další osud velmi často končí pádem do různých forem bezdomovectví, které je klasifikováno 

nadále dle typologie ETHOS3. V Česku pracuje skupina politiků a lobbistů, kteří v médiích 

občanům tvrdí, že situace není znepokojivá a není třeba ji řešit dalšími způsoby, jelikož se dle 

jejich tvrzení jedná převážně o takové osoby, jež si svou situaci způsobily samy a obce si 

s nimi poradí stejně jako doposud.
4
 

Že tomu tak není, dokládá skutečnost, kdy různorodé skupiny takto postižených 

obyvatel se každý rok zvětšují spolu s nárůstem všech průvodních jevů, které s touto 

nepříznivou situací souvisí, tzn. kriminalita, drogy, lichva, zadluženost, vyloučené lokality, 

ghettoizace společnosti a další sociopatologické jevy. Profesor JUDr. Igor Palúš, CSc.,5 k této 

sociální skutečnosti konstatuje, že pomalou spravedlnost lze hodnotit jako spravedlnost 

odmítnutou; dle jeho výkladu toto pojetí základního práva a povinností znalo již Římské 

právo. Myšlena je zde spravedlnost ve vytváření nejen všeobecných adekvátních podmínek 

bydlení pro všechny občany, ale také včasná spravedlnost v realizovaném právu na konkrétní 

bydlení, jenž je tolik citováno v mnoha dokumentech politického i právního významu. Vzniká 

tak zvláštní fakt, kdy ve světě plném idejí práv na svobodu a rovnost, zákazů diskriminace 

všeho druhu, regulací společenských vztahů demokratizací, zůstávají přesto někteří lidé bez 

finančních i jiných prostředků, osamoceni bez potřebné pomoci, téměř v postavení otroků 

závislých na momentálním celospolečenském mínění o míře jim poskytované pomoci.  

Postupná transformace celostátní bytové politiky umožnila působit vedle státu i mnoha 

dalším subjektům: krajům, neziskovým organizacím (usilujícím o uspokojující bydlení na 

určitém území nebo pro určité skupiny obyvatel), podnikatelským subjektům (zajišťujícím 

finanční služby, správu bytového fondu, bytovou výstavbu). V současnosti žel mohou také, 

paralelně k výše zmiňovaným aktérům, existovat zatím beztrestně podnikatelé provozující 

k bydlení zdravotně i sociálně nevyhovující ubytovny, jejichž prostřednictvím těží 

z ekonomicky neuspokojivé situace sociálně slabých nebo jinak znevýhodněných občanů, a to 

pomocí doplatků na bydlení, ovšem na úkor čerpání financí státu.6
 Smutnou skutečností 

zůstává fakt, že v současném systému realizované bytové politiky v ČR jsou právě tyto 

ubytovny pro výše zmiňované skupiny osob často jedinou možností, jak se neocitnout přímo 

                                                 
3
 FEANTSA. ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR [on-line]. Brusel: 

European Federation of National Associations Working with the Homeless AISBL, 2016 [cit. 19/10/2016]. 

Dostupné z: http://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf?force=true.  
4
 ČERNÝ, A. Zákon o sociálním bydlení netřeba, osvícené obce si poradí, říká starostka. iDNES.cz [on-line]. 7. 

srpna 2016 [cit. 19/10/2016]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/starostka-kunina-novosadova-o-navrhu-

zakona-o-socialnim-bydleni-pxq-/ekonomika.aspx?c=A160805_171759_ekonomika_rny. 
5
 PALÚŠ, I. Veřejná správa ve střední Evropě. Přednášky. Zimní semestr 2016. Opava: Slezská univerzita 

v Opavě, 2016. 
6
 HRUŠKA, L. et al. Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém 

horizontu. Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2013, s. 22. 

http://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf?force=true
http://ekonomika.idnes.cz/starostka-kunina-novosadova-o-navrhu-zakona-o-socialnim-bydleni-pxq-/ekonomika.aspx?c=A160805_171759_ekonomika_rny
http://ekonomika.idnes.cz/starostka-kunina-novosadova-o-navrhu-zakona-o-socialnim-bydleni-pxq-/ekonomika.aspx?c=A160805_171759_ekonomika_rny
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na ulici. Právní vědomí či nevědomí občanů je přitom zprostředkujícím článkem mezi 

objektivním právem a právním chováním a jednáním jednotlivých osob nesoucích na svých 

bedrech veřejnou moc nebo vykonávajících podnikatelskou činnost dle vlastního uvážení.7 

Každý člověk má vlastní pohled na to, co je spravedlivé, morálně a zákonně správné. Leč ne 

vždy je tento pohled shodný s dikcí práva; zde by měl nastat celospolečenský feedback ke 

směrům a cílům, jimiž se chceme jako český národ ubírat. Rovnováhu lze hledat v teorii 

právních principů a legální legitimity.8,9
 

Tato práce je zaměřena na oblast sociální politiky České republiky v rámci bydlení, 

respektive bytové politiky obcí. V evropském kontextu také hodnotí přístupy k bytové politice 

v jednotlivých státech a zaměřuje se na její sociální aspekty. Provedením analýzy 

legislativního rámce a zmapováním bytové situace v České republice popisuje v hmotné 

rovině vývoj a strukturu bytového fondu v majetku obcí, který vytváří předpoklad k realizaci 

obecní bytové politiky. Zabývá se situací také v rovině názorů představitelů samospráv na roli 

obcí v bytové politice České republiky. Téma bytové politiky je natolik rozsáhlé, že se dotýká 

celospolečenského dění občanů ve všech směrech, zrcadlí rovinu základních životních 

standardů jednotlivců i rodin, schopnost společnosti vypořádat se s vlastními problémy, 

intenzitu empatie sociálního cítění národa současné doby. Že toto tvrzení není nijak 

nadnesené, dokládá skutečnost, kdy zkoumané téma zasahuje hned do několika oborů veřejné 

správy státu jak v oblasti právní (vlastnické vztahy, role nájemce a pronajímatele, smlouvy), 

tak v oblasti ekonomické (regulace nájemného, tržní ceny bytů), sociální (podpora bydlení, 

doplatky, vícestupňové bydlení, sociální programy), architektonické a urbanistické (bytová 

výstavba, územní plánování), dále v oblasti politické (prosazování trendů v bytové politice ve 

vztahu ke společenské potřebě) a v neposlední řadě se odráží také kulturně-duchovní tradice 

národa coby zrcadla dějin a kroniky vzájemných společenských vztahů. Tato práce nemůže 

mít ambice svým rozsahem pokrýt celou problematiku bydlení, stanovuji si tedy pouze cíle, 

se kterými budu v tématu pracovat. 

Hlavním cílem teoretické části práce je popsat současnou bytovou politiku České 

republiky se zaměřením na sociální bydlení, a to nejen na úrovni státu a krajů, ale především 

na úrovni obcí; dále popsat legislativní rámec bytové politiky v České republice v kontextu 

mezinárodního práva a zhodnotit přístupy k bytové politice v evropském kontextu se 

zaměřením na vývoj bytové politiky v postsocialistických zemích, a to včetně sociálního 

bydlení. 

 

                                                 
7
 VEČEŘA, M. a URBANOVÁ, M. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 225. 

8
 HOLLÄNDER, P. Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 56-62. 

9
 FILIP, J., SVATOŇ, J. a ZIMEK, J. Základy státovědy. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 18-20. 
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Hlavním cílem analytické části práce je identifikovat jednotlivé přístupy samospráv 

obcí ČR v současné bytové politice v obcích, zmapovat, zda mají obce dostatek bytového 

fondu pro realizaci bytové politiky, zjistit názory představitelů samospráv obcí na realizaci 

bytové politiky v obci s ohledem na sociální bydlení. 

Dílčí cíle analytické části: 

DC1: Zmapovat počet bytů v majetku obcí vhodných k realizaci bytové politiky. 

DC2: Zjistit přístupy k realizaci bytové politiky v současných podmínkách na obcích ČR.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Bydlení a jeho význam z obecného pohledu 

1.1.1 Bydlení jako sociální potřeba 

Kvalitu bydlení člověka ovlivňuje široká škála podmínek a faktorů, a to jak 

technických, tak i sociálních, bezpečnostních a pocitových. Patří sem také otázky týkající se 

kvality bytu, objektu bydlení, až po kvalitu veřejných prostranství, úrovně občanské 

vybavenosti, služeb a dopravní dostupnosti. Neméně důležitým aspektem spokojenosti je také 

společenská soudržnost v místě bydliště, tzn. sousedské vztahy, které spolu s rodinnými 

vztahy vytvářejí bohatou síť sociálních kontaktů, které z místa bydlení tvoří náš skutečný 

domov ve vnitřním i vnějším významu tohoto slova.  

V současnosti jsou vládou prosazovány změny v bytové politice obcí České republiky. 

Tyto aktivity však narážejí na skutečnost, že vlastnictví nemovitostí a bytů již není z převážné 

části v rukou státu nebo obcí; proto je také velmi obtížné změny uskutečnit. Dalším faktorem 

komplikujícím současnou situaci je z právního pohledu také zásah do soukromého vlastnictví 

fyzických i právnických osob, kdy role státu byla v minulých letech v důsledku 

demokratického řízení politiky a velkého uvolňování trhu s byty cíleně upozaděna. Za 

současných okolností, kdy je nutné provést aktuální změny v bytové politice, vyvstává spolu 

s tímto rozhodnutím také nová potřeba, a to vytvořit nejprve k takovýmto změnám prostor. 

Dle vyjádření současných zainteresovaných odborníků10
 na tuto problematiku by mělo jít 

jednak o společnou komunikaci politiků na národní úrovni, dále pak o komunikaci centrálních 

orgánů státu s obcemi a neziskovými organizacemi, komunikaci místních politiků s občany 

a s aktéry regionálního rozvoje. Dalším nutným krokem bude vytvoření společného 

společenského konsenzu na této problematice, kdy půjde o vytvoření společné komunikační 

platformy v sociální a hospodářské politice státu zaměřené na bydlení. Takto široce sestavený 

pracovní tým pomůže společně nastavit novou vizi v bydlení, rozpracovat ji do strategie 

bytové politiky tak, aby ji občané považovali za humánní, uskutečnitelnou, společensky 

legitimní a v souladu s platným právem také legální. Výsledná podoba tohoto snažení musí 

být promítnuta i do legislativních podkladů parlamentu, aby vyústila v potřebné legislativní 

změny; následovně bude teprve dobré úsilí korunováno úspěchem, tzn., půda k uskutečnění 

změn bude náležitě připravena. V opačném případě, kdy zainteresovaní aktéři spolu 

komunikují nedostatečně, vznikají často kritizované jednostranné, monoministerské 

                                                 
10

 FOLDYNOVÁ, I., ŠOTKOVSKÝ, I. a HRUŠKOVÁ, A. et al. Analýza struktury obecních bytů v ČR. Výstup 
projektu TAČR TB05MPSV008. Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 2016., s. 9 až 
10, výstup z focus groups. 
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koncepce, které se stávají příčinou celonárodních sporů a nespokojenosti všech zúčastněných 

stran, bez výrazného úspěchu v prosazování čehokoli s výjimkou prospěchu podnikajících 

jednotlivců těžících z této komplikované situace. 

Obec, kterou v této práci sledujeme, má v rukou ve vztahu k hospodaření s byty jisté 

prostředky. Týká se to nejen hospodaření s majetkem, v tomto případě bytovým fondem, 

který stát v minulosti převedl bezúplatně na města, ale i budoucí bytové výstavby. 

V minulosti s převodem vlastnictví bytů na obce nebylo všem zainteresovaným aktérům, 

vzhledem k převratnosti doby a změně sociálního systému z totalitního na demokratický, 

pravděpodobně zřejmé, že byly převedeny i jisté nehmotné povinnosti definované sice z části 

zákonem nebo z něho vyplývající, ovšem v jakési mlhavé podobě, která dala prostor k tomu, 

aby si mnohý zastupitel dané doby vyložil situaci různě. Ne každý ze zastupitelů obcí si 

uvědomil, že ze státní moci převedené na obce a svěřené jim k samosprávné činnosti bude 

mimo jiné vyplývat nutnost řešit budoucí vzniklé sociálně nepříznivé situace s občany obce 

stejně jako dříve, kdy tyto záležitosti řešil stát. Některé obce však mají možnosti v zásobě, 

kupříkladu si nechaly část bytového fondu ve vlastnictví obce a pro takovéto situace nyní mají 

řešení k dispozici.
11

 

Ekonomičtí a političtí optimisté 90. let s možností návratu sociálních rizik z počátku 

19. století vůbec nepočítali, naopak dle dobových scénářů12,13
 jsme se dnes měli rovnat 

velmocím západního střihu, což se také stalo, ovšem z jiné strany než tito vizionáři očekávali. 

Ztráta bydlení spolu s opětovným objevením se staronových sociálních rizik coby hořkých 

plodů tržní ekonomiky nebyla v postsocialistickém Česku už známa ani očekávána. 

Takovýmto reálným a hrozivým predikcím sociologů14
 nebyl nikdo ochoten naslouchat, byly 

tedy zatlačeny do podvědomí národa jako vzpomínka na zašlé časy našich předků, které se 

v demokratické společnosti již jakoby samozřejmě nemohou vrátit. Bohužel v současné 

situaci, navzdory mnoha pozitivním ekonomickým očekáváním, čelíme neuspokojivému 

socioekonomickému postavení nikoli sice všech, nicméně mnoha obyvatel Česka, což lze dát 

do souvislosti s rozpadajícími se vizemi společné, přátelské a bezpečné Evropy.15
 Zatím bez 

odpovědi zůstává otázka, co se bude v přerozdělování finančních statků a moci v Evropě dále 

odehrávat. Rozhodnutí přinesou pravděpodobně mocenské tlaky velkých a silných 

                                                 
11

 např. Bohumín nebo obvod statutárního města Ostrava-Jih viz FOLDYNOVÁ, I. et al. Podkladová analýza ke 
Koncepci bydlení statutárního města Ostrava. Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 
2015, s. 66. 
12

 DYBA, K. Otevřenost české ekonomiky a vnější rovnováha: konec 90. let: sborník textů. Praha: CEP - 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. č. 8, s. 9-25. 
13

 ŽÍDEK, L. Česká ekonomika v 90. letech. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 105. 
14

 KELLER, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: SLON, 2011, s. 35–41 a dále pak s. 51–56. 
15

 MAREŠ, P. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In SIROVÁTKA, T. (ed.) 
Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 15–24. 
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evropských sousedů působících na náš malý stát v celosvětové globální politice, jíž jsme 

součástí a ze které na nás dopadají důsledky, stejně jako již mnohokrát v historii Evropy. 

Podhoubí příčin, z nichž vyrůstají staronové sociální problémy nejen s bydlením, je dnes již 

příliš velké na to, aby zůstalo jako doposud nepovšimnuto tou úspěšnější skupinou obyvatel, 

která díky demokracii třímá v rukou veřejnou moc lidu, tedy možnost i povinnost s tím něco 

dělat. 

Prodej bytového fondu, jak je z výše uvedených skutečností zřejmé, donedávna 

probíhal v obcích zcela nekoncepčně a ve většině případů bez předchozí řádné analýzy 

finanční, sociální či demografické. Vytvořila se tím další půda pro rozvinutí současné sociálně 

obtížně řešitelné situace, jak již bylo výše uvedeno. Vize vedoucích představitelů politických 

stran tedy nepočítaly s neúspěchem tržní ekonomiky, respektive s úspěchem jen pro některé 

v menším zastoupení; Česko měl dnes obývat úspěšný, konkurenceschopný, ekonomicky 

soběstačný obyvatel asi ve valné většině.16
 Odtud pravděpodobně plyne i doposud nejasný 

postoj centrálních orgánů České republiky k bytové politice, který souvisí také s nesourodým 

občansko-společenským postojem k řešení mnoha jiných politických otázek nejen v oblasti 

bydlení. Informovanost občanů v otázkách hospodářské, sociální a politické situaci ve státě je 

nízká, lidé se neorientují v nárocích na uplatňování neustále se měnících regionálních, 

národních či mezinárodních politik, situace je pro průměrného nebo i vzdělaného občana 

nepřehledná, nepředvídatelná. Postupný rozpad společných národních kulturně-duchovních 

hodnot zmítá v Česku názorovou nesourodostí od kulturně-duchovních hodnot po názory na 

hodnoty hmotné povahy a rozložení jejich priorit. 

Společným jmenovatelem nízkého zájmu velké části společnosti o politické dění ve 

státě, a tím i nedostatečného tlaku na politiky a dále na centrální orgány státu s cílem postavit 

se k těmto otázkám účinně, se zdá být všude převládající tvrzení o tom, jak účinně a efektivně 

se společnost od 90. let změnila ku prospěchu všech; dle médií dokonce ekonomika roste. 

Občané politikům ovšem nevěří, neboť jejich možnosti se kvůli nízkým příjmům, 

zadluženosti a ztrátě zaměstnání zužují. Neochota zhodnotit to, co jsme po převratu získali, co 

jsme ztratili, jaké nás čekají hrozby, jaká podstupujeme další rizika, to vše nám znemožňuje 

porozumět možnostem obyvatel naší malé země, která si musela svůj status vždy těžce 

obhajovat právě vůči vyspělým evropským zemím, vůči jejich expanzivním tržním politikám 

doprovázeným líbivými projevy.  

 

                                                 
16

 KELLER, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: SLON, 2011, s. 94–95. 
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V souvislosti s potřebou bydlení můžeme dle Šilhánkové rozlišit tři základní funkce 

bydlení: 

1. „Biosociální funkce bydlení poskytuje: 

 ochranu člověka před nepříznivými vlivy přírody i nežádoucími vlivy civilizace; 

 zajišťování výživy (prostor pro skladování, přípravu a spotřebu jídla); 

 prostor pro rodinný život a výchovu dětí v rodině; 

 prostor pro pasivní i aktivní odpočinek; 

 prostor pro osobní hygienu, péči o čistotu a zdraví.  

2. Socioekonomická funkce bydlení umožňuje: 

 navazovat sousedské vztahy a společenské kontakty; 

 přípravu na práci, studium, zvyšování kvalifikace; 

 intelektuální pracovní aktivity, drobné podnikání realizované v obytném prostředí aj. 

3. Sociokulturní, zájmová a rekreační funkce bydlení umožňuje: 

 zájmové aktivity, sportovně rehabilitační činnost, kulturní rozvoj, aj.“17
  

1.1.2 Formy bydlení  

V České republice jsou základní formy bydlení definovány dle právního řádu, 

prostřednictvím vlastnických a uživatelských práv k nemovitosti. Dále jsou blíže 

specifikovány osobou vlastníka nebo funkcí daného typu bydlení na trhu s byty. V praxi 

nalézáme dvě základní formy: sektor vlastnický a sektor nájemní. Historicky, tzn. původně, 

je vlastnické bydlení zastoupeno vlastníky rodinných domů. Klasické nájemní bydlení 

provozují převážně obce pronajímající bytový fond stanovenému počtu nájemců. 

Pronajímatelem bytů zůstává u nás také stát a vedle něj různí soukromí vlastníci bytového 

fondu, jako např. podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také restituenti. Další 

formou bydlení je tzv. bydlení družstevní, které se může uskutečňovat způsobem nájemním 

anebo také vlastnickým. Bydlení vlastnické je situováno v bytových domech, v nichž dochází 

ke kombinaci reálného vlastnictví bytu a ideálního spoluvlastnictví společných částí domu. 

 

                                                 
17

 ŠILHÁNKOVÁ, V. Koncepce bytové politiky pro malá a střední města. Hradec Králové: Civitas per Populi, 
2006, s. 10. 
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„Podle způsobu využívání bytů můžeme "bydlení" dělit i následujícím způsobem: 

a) byty v nájemním sektoru: 

 nájemní v rodinných domcích; 

 nájemní v činžovních domech; 

 družstevní byty; 

 státní byty; 

b) vlastnické bydlení: 

 vlastní v rodinných domcích; 

 vlastní v činžovních domech. 

Podle forem vlastnictví: 

a) byty v soukromém sektoru: 

 vlastní v rodinných domcích; 

 nájemní v rodinných domcích; 

 vlastní v činžovních domech; 

 nájemní v činžovních domech; 

b) družstevní byty; 

c) obecní byty; 

d) státní byty.“ 18
 

 

1.1.3 Základní druhy nájemního bydlení v České republice 

Základní charakteristikou této formy bydlení je právní skutečnost, že osoba užívající 

byt (nájemce) není jeho vlastníkem a není odpovědná za správu domu a jeho společných částí. 

Základním právním dokumentem je zde nájemní smlouva. Právní úpravu nájemní smlouvy 

obsahují především § 2235 až § 2301zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Druhy nájemního bydlení: 

 obecní nájemní bydlení; 

 soukromé nájemní bydlení; 

 družstevní nájemní bydlení. 

 

 

                                                 
18

 Tamtéž, 21, zvýraznění textu tučně není v originále. 
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Obecní byty  

Vlastníkem bytového domu je obec. O možnostech nájmu obecního bytu a podmínkách 

nájemní smlouvy se mohou občané informovat na obecním úřadu či v městské části 

požadované lokality.  

Majitelé bytových domů  

Vlastníkem bytového domu je fyzická nebo právnická osoba, která pronajímá jednotlivé byty 

nájemcům. Informace o možnostech nájmu bytů jsou nejčastěji k dispozici na realitních 

serverech či v nabídkách realitních společností.  

Majitelé jednotlivých bytů či bytových jednotek  

Vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě, nejčastěji v domech, kde vzniklo společenství 

vlastníků jednotek.  

Družstevní nájemní bydlení  

Vlastníkem domu je bytové družstvo, případně je vlastníkem bytových jednotek, např. 

v rámci společenství vlastníků jednotek. O možnostech nájmu družstevního bytu se lze 

informovat u bytového družstva, na realitních serverech a v nabídkách realitních kanceláří. 

Nabídka označena jako „prodej družstevního bytu“ je zpravidla převodem družstevního 

podílu ve vlastnictví, tudíž jde o nepřesné označení. 

1.1.4 Bytová politika obcí 

V současnosti neexistuje v České republice žádný obecně platný model bytové 

politiky. Pravděpodobně je to také z toho důvodu, že po sametové revoluci, při přechodu 

státní politiky po roce 1989 z plánované na tržní ekonomiku, jde o nepřetržitý proces 

vytváření názoru a hledání kompromisu mezi volným trhem a jeho regulací tak, aby 

nedocházelo k poškozování zájmu občanů, což se však mnohdy již nezvratně stalo.
19

 

V dostupných koncepcích bytové politiky se opakují napříč naší zemí především tyto 

složky: Popis stávající evidence v oblasti bytového fondů s pasportizací bytů, 

sociodemografická analýza obyvatel a popis struktury osídlení, rozložení bytového fondu. Po 

analýze těchto jevů následují návrhy a opatření, které na městech zpracovávají pověřené 

                                                 
19

 MACHÁČEK, R. Kauza BYTY OKD – největší finanční kauza současnosti [online]. Ostrava: Sdružení 
nájemníků BYTYOKD.CZ, 15. červen 2010 [cit. 19/10/2016]. Dostupné z: http://www.bytyokd.cz/?q=kauza-

byty-okd-nejvetsi-financni-kauza-soucasnosti. 

http://www.bytyokd.cz/?q=kauza-byty-okd-nejvetsi-financni-kauza-soucasnosti
http://www.bytyokd.cz/?q=kauza-byty-okd-nejvetsi-financni-kauza-soucasnosti


17 

pracovní skupiny; závěr každé koncepce bývá často aktualizován vzhledem k měnícímu se 

společenskému mínění a potřebě obyvatel promítající se až do nutnosti změny legislativy.  

Složky bytové politiky obce: 

a) zajišťování bytové výstavby potřebnými opatřeními, která umožňují sladit veřejné 

a soukromé zájmy v daných lokalitách;  

b) podpora nájemníků, která spočívá v usměrňování ceny nájemného, v úpravě práv 

a povinností nájemníků i v náležitostech týkajících se nájemních smluv; 

c) popis stávajícího trhu s byty a faktory umožňující nebo také vynucující si intervenci 

státu;20
 

d) řešení dopravní dostupnosti veřejných služeb, občanská vybavenost okolí zástavby; 

e) vytváření sítě sociálních služeb zajišťujících řešení problémů občanů v oblasti 

sociální, zdravotní, ekonomické. Patří sem problémy seniorů, samoživitelů, zdravotně 

postižených, dětí odcházejících z dětských domovů, občanů odcházejících z výkonu 

trestu; 

f) vytváření programů sociálních služeb týkajících se řešení problémů občanů 

v bezdomovectví, v oblasti sociálního vyloučení, nepřiměřeného bydlení na 

ubytovnách, patří sem také programy pro občany, kteří se ocitli v krizové situaci 

způsobené neovladatelnými silami životního prostředí.21
 

1.1.5 Nástroje bytové politiky 

Při volbě nástrojů bytové politiky mají vlády možnost výběru mezi dvěma strategiemi, 

a to strategií poptávkovou a strategií nabídkovou. Znamená to, že tvůrci bytové politiky se 

mohou rozhodnou jednak pro podporu investorů (a to jak těch, kteří realizují zisk, tak těch 

neziskových), jednak pro podporu spotřebitelů, nebo kombinují oba typy strategie. 

Za nejpoužívanější nástroje poptávkové strategie jsou považovány individuální 

subvence poskytované domácnostem po zjištění jejich sociální potřebnosti. Mezi hlavní 

nástroje v této oblasti patří: 

Sociální dávky (např. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení) – na základě příjmové 

situace je poskytnuta peněžní dávka, která částečně nebo zcela hradí náklady na bydlení 

rodinám či jednotlivcům. 

                                                 
20

 ŠILHÁNKOVÁ, V. Koncepce bytové politiky pro malá a střední města. Hradec Králové: Civitas per Populi, 
2006, s. 33.  
21

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Daňové úlevy – formou slev na dani z příjmu nebo snížení základu daně o úroky z půjček 

poskytovaných na pořízení bydlení. Dále se může jednat o stavební spoření občanů se státním 

příspěvkem, dlouhodobé hypoteční úvěry a investiční úvěry. 

Za hlavní nástroje nabídkové strategie jsou považovány: 

1/Programy podporující výstavbu bytů určených nízko a středně příjmovým skupinám 

obyvatelstva a podpory soukromým investorům ziskového i neziskového typu. V rámci těchto 

programů je obvykle využíváno subvencí, které mají zajistit takové náklady na bydlení, které 

by nepřesahovaly rozumnou úroveň bydlení tak, aby bylo dostupné pro všechny. 22
 

1.1/Podpora družstevní výstavby 

Poskytovatel podpory je Státní fond rozvoje bydlení. Příjemcem je družstvo dle zákona č. 

378/2005 Sb. Podpora se skládá z dotace 100 tisíc Kč na 1 bytovou jednotku a úvěru max. 

700 tisíc Kč s 20letou splatností. Podpora je zaměřena na obnovu družstevní bytové výstavby 

neziskovými družstvy. Od roku 2008 nebyl program z důvodu nedostatku finančních 

prostředků na straně SFRB otevřen.  

1.2/Dotace na výstavbu nájemních bytů 

Poskytovatelem podpory bylo MMR v letech 1995 – 2005 a od roku 2001 také SFRB.  

Příjemcem podpory je obec. Podpora je určena ke krytí části nákladů spojených s výstavbou 

bytů pro příjmově vymezené osoby, poskytování dotace na novou bytovou výstavbu. Dotace 

na bytovou výstavbu v této oblasti jsou od roku 2009 řešeny podporou na výstavbu sociálních 

bytů.  

1.3/Dotace na výstavbu sociálních bytů 

Poskytovatelem podpory je Státní fond rozvoje bydlení. Příjemcem je investor bez ohledu na 

právní charakter. Podpora výstavby dostupných bytů pro "skupinu obyvatel, která si není 

schopná z důvodů svého nízkého příjmu pořídit nebo udržet bydlení v tržním sektoru". Dotace 

je poskytována nejen na zcela novou výstavbu, ale i na pořízení bytů změnou existujících 

staveb (nástavby, přístavby a změna nebytového objektu na bytový), která je v mnoha 

případech finančně méně nákladná. Výsledkem však musí být vždy podporovaný sociální byt. 

1.4/ Podpora výstavby podporovaných bytů 

Poskytovatelem je MMR. Příjemcem této dotace je obec. Je to nevratná účelová investiční 

dotace. Dotace z tohoto programu jsou určeny na výstavbu nájemních bytů pro osoby 

v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobena věkem nebo 

zdravotním stavem.  

 

                                                 
22

 KREBS, V. et al. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI 2007, s. 373–408. 
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1.5/ Podpora mladým 

Poskytovatelem podpory je Státní fond rozvoje bydlení. Příjemcem jsou mladí lidé, kteří 

v roce podání žádosti nedovrší věk 36 let. Podstatou programu je poskytnutí nízkoúročeného 

úvěru na krytí nákladů spojených s pořízením či modernizací bydlení. 

1.6/ Podpora stavebního spoření 

Jde o nevratný příspěvek ke stavebnímu spoření, který umožňuje řešit bytové potřeby občanů 

formou úvěrů na koupi, výstavbu, rekonstrukci či modernizaci bytu nebo rodinného domu. 

 

2/Podpora oprav bytové výstavby a její regenerace 

2.1/Podpora oprav bytové panelové výstavby – program NOVÝ PANEL 

Poskytovatelem podpory je kromě SFRB (dotace na úhradu úroků) také Českomoravská 

záruční a rozvojová banka, a. s. (pro bankovní záruky). Příjemcem je vlastník či spoluvlastník 

panelového domu (fyzická i právnická osoba). Jedná se o nevratnou účelovou dotaci, která 

byla vyčerpána již v roce 2009. Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu 

k úvěrům poskytnutým bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav 

a modernizace bytových domů.  

 

2.2/Program Zelená úsporám  

Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí. Příjemcem podpory jsou vlastníci 

rodinných a bytových domů. Je to nevratná účelová dotace. Program byl zaveden v roce 2009 

a podporuje kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhradu neekologického 

vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů 

do nízkoenergetických novostaveb a také výstavbu v pasivním energetickém standardu. 

 

2.3/Podpora regenerace panelových sídlišť  

Poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Příjemcem dotace je obec, která má 

panelové sídliště s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt regenerace 

panelového sídliště. Je to nevratná účelová dotace. Program je určený k revitalizaci veřejných 

prostranství v panelových sídlištích.  

 

2.4/Úvěry na modernizaci bytů 

Poskytovatelem podpory je Státní fond rozvoje bydlení. Příjemcem je obec. Nepřímá vratná 

investiční a dočasná výpomoc. Úvěr je určen ke krytí části nákladů spojených s opravami 

a modernizacemi bytů a je poskytován smlouvou. 
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1.2 Legislativní rámec ČR 

1.2.1 Mezinárodní smlouvy, ke kterým se ČR připojila 

Právo na bydlení, jako jedno z lidských práv, je formulováno v řadě mezinárodních 

dokumentů, ke kterým se připojila i Česká republika a tímto se k jejich dodržování zároveň 

zavázala. Dle čl. 1 odst. 2 Ústavy Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva. Mezi první dokumenty z časového hlediska se řadí Všeobecná 

deklarace lidských práv (Universal Declaration of Human Rights), která byla přijata valným 

shromážděním OSN v prosinci 1948; v článku 25 se uvádí, že „...každý má právo na životní 

úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svému i své rodiny, včetně výživy, ošacení, bydlení, 

lékařské péče a nezbytných sociálních služeb“.
23

 Přestože je deklarace spíše doporučujícím 

dokumentem, Ústavní soud zdůraznil, že má nesporně značný právně interpretační význam 

i význam pro formulaci univerzálních standardů lidských práv.24
  

V Deklaraci práv dítěte (Declaration of the Rights of the Child), přijaté v listopadu 

1959, se v zásadě č. 4 uvádí, že „dítě má právo na přiměřenou výživu, bydlení, odpočinek 

a lékařskou péči“.
25

 Je-li však někde definováno právo bydlet, musí být zmíněna také právní 

povinnost popisující, jak funkci takového práva zaručit, jinak pracujeme s nevymahatelnými 

pojmy, což se také v realizaci práva na bydlení často projevuje, jelikož právě specifikace 

povinností v dokumentech obvykle chybí. I v dalších mezinárodních dokumentech, 

zaměřených na eliminaci rasové diskriminace26
 či diskriminace žen,

27
 je zmíněno právo na 

bydlení.  

Deklarace o sociálním pokroku a rozvoji (Declaration on Social Progress and 

Development), přijatá v prosinci 1969, v části II článku 10 uvádí, že „...základních svobod lze 

dosáhnout mj. opatřeními zaměřenými na přiměřené bydlení a na zajištění komunálních 

služeb pro všechny, zejména osoby s nízkými příjmy a početné rodiny.“28
 

V roce 1961 byla v Turíně podepsána Radou Evropy tzv. Evropská sociální charta 

(angl. European Social Charter), která byla v roce 1996 revidována. Jedná se 
                                                 

23
 OSN. Všeobecná deklarace lidských práv [online]. New York: OSN. Usnesení Valného shromáždění č. 

DE01/48, schváleno dne 10. 12. 1948, [cit. 28. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/39238_1_1/, 

článek 25.  
24

 POSPÍŠIL, D; SOKAČOVÁ, L.; OPLETALOVÁ, M. et al. Závěrečná zpráva z Hodnocení dopadů regulace 
(RIA): zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Praha: MPSV, 2016, s. 42. 
25

 OSN. Deklarace práv dítěte [online]. New York: OSN, 20. 11. 1959 [cit. 28. 11. 2016]. Dostupné z: 
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-prav-ditete.pdf, zásada č. 4. 
26

 OSN. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace [online]. New York: OSN, 1966 [cit. 

28. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-

odstraneni-vsech-forem-rasove-diskriminace-17715/, v článku 5. 
27

 OSN. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. New York: OSN, 1979, v čl. 14, odst. 2, písm. h. 
28

 OSN. Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti [online]. New York: OSN, 1969 [cit. 28. 11. 2016]. 

Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-o-pokroku-a-rozvoji-v-socialni-

oblasti.pdf. 

http://www.msmt.cz/file/39238_1_1/
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-prav-ditete.pdf
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-rasove-diskriminace-17715/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-rasove-diskriminace-17715/
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-o-pokroku-a-rozvoji-v-socialni-oblasti.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-o-pokroku-a-rozvoji-v-socialni-oblasti.pdf
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o nejvýznamnější nástroj ochrany sociálních práv na evropské úrovni. Evropská sociální 

charta (v revidované verzi) v části I, bodu č. 16 uvádí: „Rodina jakožto základní jednotka 

společnosti má právo na vhodnou sociální, právní a hospodářskou ochranu k zajištění jejího 

plného rozvoje“.
29

 S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je 

základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat hospodářskou, právní 

a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová 

opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávky novomanželům a jiné vhodné prostředky. 

V roce 1976 se konala první celosvětová konference OSN o lidských sídlech, tzv. 

HABITAT I, které se tehdejší Československo zúčastnilo. Na závěr konference byla přijata 

tzv. Vancouverská deklarace o lidských sídlech, v níž se v části III článku 8 uvádí, že 

"přiměřené přístřeší a služby jsou základním lidským právem, a tím je povinností vlády zajistit 

jejich dostupnost pro všechny lidi.“ 30
 

V Globální strategii bydlení do roku 2000 (Global Strategy for Shelter to the Year 

2000) přijaté OSN v listopadu 1988 byla redefinována role státu, který by se měl zaměřit 

především na vytváření právního a ekonomického prostředí včetně tvorby koncepcí pro 

zajištění bydlení a vymezení vztahů mezi účastníky na trhu s byty, tj. občany, nevládními 

organizacemi a soukromým sektorem.
31

 

Na celosvětové konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru v roce 

1992 byl přijat zásadní dokument Agenda 21, který v článku 7.6 uvádí: „Dostupnost 

bezpečného a zdravého bydlení je základem pro osobní fyzické a psychické zdraví 

i ekonomický blahobyt.“32
 

V roce 1996 se konala druhá celosvětová konference OSN o lidských sídlech, tzv. 

HABITAT II. Na této konferenci byly přijaty dva dokumenty – Agenda Habitat a tzv. 

Istanbulská deklarace o lidských sídlech. Agenda Habitat je tvořena 241 paragrafy a zabývá 

se dvěma hlavními okruhy otázek – problematikou práva na přiměřené bydlení pro 

všechny33
 a problematikou trvale udržitelného rozvoje lidských sídel v urbanizujícím se 

světě. 

Ze současných aktivit je nutno uvést třetí celosvětovou konferenci OSN o bydlení 

a rozvoji měst, tzv. HABITAT III, konanou v Quitu v říjnu 2016, které předcházela oficiální 

                                                 
29

 Rada Evropy. Revidovaná Evropská sociální charta [online]. Štrasburk: Rada Evropy, 1996 [cit. 28. 11. 

2016]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1221/esch_1996.pdf, část I, bod č. 16. 
30

 OSN. The Vancouver Declaration on Human Settlements [online]. Vancouver: OSN, 1976 [cit. 28. 11. 2016]. 

Dostupné z: http://habitat.igc.org/vancouver/van-decl.htm, část III, čl. 8. 
31

 OSN. Global Strategy for Shelter to the Year 2000 [online]. New York: OSN, 1988 [cit. 28. 11. 2016]. 

Dostupné z: http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r181.htm. 
32

 OSN. Agenda 21 [online]. Rio de Janeiro: OSN, 1992 [cit. 28. 11. 2016]. Dostupné z: 
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400&menu=35, článek 7.6. 
33

 OSN. The Habitat Agenda [online]. Istanbul: OSN, 1996 [cit. 28. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.un-

documents.net/hab-ag.htm, Kap.1 Preambule, čl. 11. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1221/esch_1996.pdf
http://habitat.igc.org/vancouver/van-decl.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r181.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400&menu=35
http://www.un-documents.net/hab-ag.htm
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přípravná regionální konference „Evropský Habitat“, která se konala v Praze na jaře roku 

2016. Tématem bylo „Bydlení v životaschopných městech“. Výstupem konference je 

dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace)34
.  

Klíčovým dokumentem OSN je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

z roku 1966, ke kterému se Česká republika připojila v červnu 1994. V článku 11 je uvedeno, 

že: „Státy uznávají právo každého na přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu, 

včetně přiměřené výživy, ošacení a bydlení a na trvalé zlepšování životních podmínek.“ 35
 

Tento mezinárodní pakt vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv (viz výše) a svou 

povahou je mezinárodní smlouvou, která je ve smyslu čl. 10 Ústavy36
 součástí právního řádu 

České republiky. Na podporu realizace závazků tohoto mezinárodního paktu byla Výborem 

OSN pro lidská práva vypracována četná doporučení, výklady a komentáře. Právo „na 

přiměřené bydlení“ je tedy trvale předmětem mezinárodních pracovních jednání expertů 

a výsledky jejich práce by měl znát každý politik i na lokální úrovni, je-li v tomto sektoru 

zaměstnán a pověřen státem takovéto služby občanům prokazovat, zvláště je-li stát, ve kterém 

působí, k těmto úmluvám vázán. Rozporuplné názory politiků a pracovníků veřejné 

správy v této oblasti napříč státem jsou jednak důkazem neznalosti právě těchto 

mezinárodních dokumentů a jednak neochotou je naplnit jak v principech, tak v konkrétních 

krocích. V roce 2009 je právu na bydlení v rámci tohoto mezinárodního paktu OSN věnován 

„Fact Sheet No. 21“, v němž jsou formulovány jednotlivé aspekty práva na přiměřené 

bydlení37
: 

1. právní jistota vlastnictví (držby) – zahrnující např. i opatření proti nucenému 

opuštění majetku; 

2. dostupnost služeb, potřebných materiálů a infrastruktury – zahrnující přístup 

k přírodním zdrojům – tj. pitné vodě, kanalizaci, energii, vytápění a osvětlení apod.; 

3. cenově dostupné bydlení – zahrnující zejména takovou úroveň cen bydlení, která by 

zaručila naplnění základních potřeb v oblasti bydlení; včetně možnosti získat sociální 

podporu v těch případech, kdy je toto naplnění vlastními silami rodiny nedostupné; 

tato opatření se vztahují jak na vlastnické tak na nájemní bydlení; 

                                                 
34

 OSN. Europe Regional Meeting - Prague Declaration [online]. Praha: OSN, 2016 [cit. 28. 1. 2017]. Dostupné 
z: https://habitat3.org/documents. 
35

OSN. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech [online]. New York: OSN, 1966 

[cit. 28. 1. 2017]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-

hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf, čl. 11. 
36

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
37

 OSN. Fact Sheet No. 21, The Human Right to Adequate Housing [online]. New York: OSN, 2009 [cit. 28. 1. 

2017]. Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/479477400.html, s. 3–4. 
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4. obyvatelné bydlení – zahrnující odpovídající prostorový standard včetně ochrany 

před chladem, vlhkem, větrem apod. včetně zdravotní nezávadnosti bydlení; 

5. dostupné bydlení zejména pro ohrožené a znevýhodněné osoby – tj. seniory, děti, 

zdravotně postižené osoby, oběti přírodních a jiných katastrof apod.; 

6. umístění – zahrnující opatření k podpoře dostupnosti pracovních míst, zdravotních 

zařízení, škol apod. včetně kritérií kvality životního prostředí; 

7. kulturně přiměřené bydlení – definované jako bydlení, které umožňuje vyjádřit 

kulturní identitu obyvatel a jejich specifika. 

1.2.2 Role Evropské unie v oblasti bydlení 

V oblasti bytové politiky nemají instituce Evropské unie téměř žádné přímé 

kompetence. V dokumentech EU je obsaženo obecně formulované právo občanů na 

přiměřené bydlení, které vychází především z mezinárodních dokumentů uvedených v kap. 

1.2.1. Ze současného průběhu integračního procesu lze pozorovat snahu o zvýšení vlivu EU 

na sféru bydlení, a to přímým i nepřímým způsobem
38

: 

1/ Přímý vliv EU na oblast bydlení, např. podpora bydlení u specifických skupin/oblastí 

prostřednictví Evropských strukturálních a investičních fondů;
39

 vymezení služeb 

obecného zájmu v kontextu poskytování bydlení a jeho možné podpory (je nutné prokázání 

tržního selhání, tj. nemožnost osob z cílové skupiny obstarat si odpovídající bydlení za 

tržních podmínek); pravidla pro zadávání veřejných zakázek; zjišťování dopadu 

investičních činností na životní prostředí; ochrany zdraví a bezpečnosti a únosné míry 

hluku v bydlení i ve stavebním procesu; předpisů o stavebních výrobcích a materiálech 

apod. 

2/ Nepřímé vlivy posilují dlouhodobě, v důsledku postupné integrace, jejíž součástí je 

i rozšiřování oblastí, do nichž EU zasahuje a které s bydlením více či méně souvisí. Jedná 

se především o sociální, regionální a celkovou hospodářskou politiku.  

V sociální oblasti se jedná především o opatření zaměřená na specifické skupiny obyvatel, 

která jsou podporována prostřednictví Evropských strukturálních a investičních fondů. 

V oblasti regionální politiky jsou podporovány ekonomicky slabé regiony a regiony se 

                                                 
38

 ŠILHÁNKOVÁ, V. Koncepce bytové politiky pro malá a střední města. Hradec Králové: Civitas per Populi, 
2006, s. 44–45. 
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 Například Investiční priorita EU v IROP 06.2.56: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které 
přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, 
podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem 
od institucionálních ke komunitním službám. (viz MMR. Výzva č. 34 Sociální bydlení. Integrovaný regionální 
operační program [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2016 [cit. 19/11/2016]. 
Dostupné z: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni). 
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sociálně vyloučenými lokalitami. Celková hospodářská politika ve vztahu k bydlení je 

zaměřena na podporu bytové výstavby, sbližování některých forem financování a fiskálních 

postupů (např. daň z přidané hodnoty ve stavebnictví). V rámci procesů integrace se vytváří 

politicko-právní rámec, který ovlivňuje jinak autonomní sféry bydlení v jednotlivých 

členských zemích40
 (více kapitola 1.4). 

1.2.3 Role státu v bytové politice 

Činnost státu v oblasti bytové politiky lze obecně rozdělit na koncepční a realizační. 

Primární povinností centrálních orgánů je formulovat bytovou politiku a zajistit nezbytné 

nástroje pro její realizaci. V České republice je stát v oblasti bytové politiky reprezentován 

Parlamentem ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj (sekce bytové politiky), 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí. Pravomoci a působnost 

jednotlivých institucí upravuje kompetenční zákon.
41

 

Stát vytváří technické, legislativní, finanční i sociální podmínky pro realizaci bytové 

politiky. Formuluje koncepci i cíle této politiky. Může se zúčastnit financování bytové 

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

Určuje rámcově směry vývoje, přičemž plánování má charakter nepřetržitého monitorování 

měnících se podmínek řízení změn pomocí ekonomických nástrojů (daně, půjčky, subvence 

atd.). Podle dosavadní bytové politiky ČR role státu spočívá v tom, že stát vytváří takové 

podmínky, aby jednotlivci i rodiny mohli reálně usilovat o naplnění potřeby bydlení, dále pak 

umožňuje zajistit dostupnost bydlení těm, kteří si je nejsou schopni zajistit ze soukromých 

zdrojů.42
 

Realizační role státu se projevuje formou veřejných výdajových programů 

zabezpečujících např. investiční výstavbu bytů, regeneraci sídlišť a dále v rámci sociální 

politiky ve formě výplaty dávek spojených s bydlením (více rozvedeno v kapitole 1.3.1). 

Koncepční role státu je prováděna tvorbou a naplňováním koncepcí, které jsou schvalovány 

vládou ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož kompetenci je komplexní bytová 

politika,
43

 připravilo – podle osnovy stanovené Výborem OSN pro lidská práva – Koncepci 
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 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.). 
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 KREBS, V. et al. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI 2007, s. 373–408.  
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bydlení České republiky do roku 2020.
44

 Revidovanou verzi této koncepce schválila vláda 

ČR svým usnesením a pověřuje mimo jiné ministry i ministryni práce a sociálních věcí 

zabezpečit plnění uvedených úkolů.45
 Taktéž MPSV bylo usnesením vlády České republiky 

ze dne 12. 3. 2014 č. 153 pověřeno přípravou Koncepce sociálního bydlení do roku 2025, 

která bude řešit problematiku sociálního bydlení u jakkoliv sociálně znevýhodněných osob. 

MPSV na základě tohoto úkolu ustavilo širokou platformu odborníků, kteří se podíleli na 

koncepci a dále na přípravě zákona o sociálním bydlení. Tato koncepce (respektive zákon, 

který je na jejím základě připravován), je nyní předmětem ostré kritiky z mnoha politických 

stran a stále není jasné, nakolik bude skutečně přijata a realizována. Její další projednávání 

stále probíhá. V současnosti jsou tedy zpracovány dvě koncepce dvěma ministerstvy – MMR 

a MPSV. 

V Koncepci bydlení České republiky do roku 2020,
46

 zpracované MMR, je vložena 

základní teze, že zajištění konkrétního bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce, 

přičemž dostupnost a kvalita bydlení v přiměřeném uspokojování této potřeby je 

předpokladem obecné ekonomické prosperity, příznivého sociálního rozvoje, ale také nutnou 

podmínkou pro zachování a udržení právního a demokratického řádu včetně politické 

stability. Témat v oblasti sociálního bydlení se dotýká koncepce jen velmi okrajově 

a zaměřuje se především na své základní strategické cíle. Základní poslání státu je v Koncepci 

vytyčeno ve vytváření stabilního prostředí, jako posilujícího faktoru odpovědnosti občanů 

a jejich motivace k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami.  
Obrázek 1.1 Strategické cíle 

 
Zdroj: MMR, Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, (revidovaná verze), s. 38. 
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Druhý dokument, Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025,
47

 

zpracovaná MPSV, dokládá, jak mnozí občané za stávajících podmínek v ČR nejsou schopni 

vlastními silami dosáhnout na své bydlení. Koncepce identifikovala hlavní sociální problémy 

v oblasti:  

 Nedostatku finančně dostupného bydlení pro některé skupiny osob. 

 Diskriminaci některých cílových skupin v přístupu k dostupnému a důstojnému 

bydlení. 

 Rostoucí počet osob bez domova nebo osob ohrožených ztrátou bydlení. 

 Rezidenční segregace, rozšiřování sociálně vyloučených lokalit. 

 Roztříštěná spolupráce jednotlivých aktérů (stát, kraje, obce, neziskové organizace, 

církev aj.). 

 Další bariéry pro udržení nebo získání bydlení (např. zadluženost, kauce) atd. 

Koncepce sociálního bydlení je zpracována vybranými odborníky a v plné míře 

ukazuje, že problematika sociálního bydlení má v pozadí multifaktoriální sociální problém. 

Narušuje tím vizi ekonomicky schopného státu, který má problémy svých občanů pod 

kontrolou. Zároveň se ukazuje nedostatečná komunikace mezi MMR a MPSV zdůvodňovaná 

nejasnými kompetencemi.48
 Další jev v pozadí politických nesouhlasů s nastavením zákona 

o sociálním bydlení poukazuje na ideový boj liberálně smýšlejících politiků s politiky 

s rozvinutým sociálním cítěním. Stížnosti na nejasné kompetence poukazují na nestejné cíle 

politických stran promítající se i do práce ministerstev.  

Je zřejmé, že oblast bydlení proto musí zůstat předmětem soustavné pozornosti vlád 

všech vyspělých demokratických států, pokud se tak nadále chtějí nazývat. Poznání 

a zkušenosti z posledních 20 let různých společenských transformací vyústily v existenci 

nového socioekonomického uspořádání Evropy s novou dělbou veřejné moci ve státech. Dále 

se ukázalo, že důstojné bydlení v ČR ani v žádné jiné evropské zemi nezabezpečil samotný 

trh, ale jedině trh regulovaný, který se ovšem v žádné zemi neobešel bez zásahů státu. Politiku 

v oblasti bydlení tedy v současnosti již nelze chápat pouze jako tradiční bytovou politiku, již 

má v gesci MMR, ale součástí této politiky musí být i politika sociálního bydlení 

v součinnosti s politikou fiskální, obchodní, hospodářskou. Z hlediska státu tedy spočívá 

princip a cíl bytové politiky zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního 

                                                 
47

 MPSV. Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 až 2025 [online]. Praha: MPSV, 2015 [cit. 19/11/2016]. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf. 
48

 Kompetenční zákon č. 2/1969 Sb., § 9, odstavec 1: „Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním 
orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní 
vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči a 
pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a dětí, péči o občany, kteří 
potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky“. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf


27 

a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty, pro občany by však měl 

zabezpečit také sociální ochranu před nepříznivými životními událostmi. Stát by sice neměl 

překážet ekonomickému fungování trhu s byty, jak aktéři trhu rádi zdůrazňují, ovšem zároveň 

by se neměl připravit o zbývající možnosti státu regulovat bytové rezervy ve prospěch 

občanské potřebnosti tak, aby mohl činit podpůrné kroky zaměřené na ty cílové skupiny 

domácností, které se samy o své bydlení na trhu postarat nemohou. Tuto skutečnost se snaží 

definovat MPSV pomocí Koncepce sociálního bydlení 2015-2025 (více v kapitole 1.3.2). 

Seznam základních právních předpisů v oblasti bydlení, dalších vyhlášek a nařízení 

vlády je obsažen v Příloze č. 1. Kompetence jednotlivých subjektů v oblasti bydlení v České 

republice nejsou nikde jasně a přehledně vymezeny. Jediný dokument, který tyto kompetence 

částečně vymezuje, je „Hodnocení dopadů regulace (RIA): Zákon o sociálním bydlení 

a o příspěvku na bydlení“49
. Kompetence jsou uvedeny v příloze č. 2.  

1.2.4 Role krajů v bytové politice 

Kraje jako vyšší celky územní správy nemají kompetence v oblasti bydlení dostatečně 

vymezeny. Neznamená to však, že by se v oblasti bytové politiky vůbec neměly angažovat. 

V rámci své působnosti se kraje musejí starat o rozvoj svého území prostřednictvím vydávání 

různých rozvojových koncepcí kraje, ve kterých se problematiky bydlení dotýkají alespoň 

nepřímo. Nejdůležitější rozvojovou koncepcí v rámci kraje je Program rozvoje kraje,
50

 který 

bud přímo nebo nepřímo obsahuje opatření ovlivňující bydlení v územním obvodu kraje. 

Program rozvoje kraje stanoví zaměření podpory (zejména finanční) na rozvoj kraje 

prostřednictvím konkrétních opatření v určitém území kraje a ve vymezeném časovém 

období, pro které budou finanční zdroje poskytnuty. Konkrétní aktivity v oblasti bydlení jsou 

například tyto: monitorování stavu v oblasti bytové politiky a možnosti podpory bydlení na 

území kraje, spolupráce s městy a obcemi v oblasti přípravy i realizace záměrů v oblasti 

bydlení. Dále zabezpečují a koordinují jednotný postup v činnosti obcí jako místních orgánů 

územního plánování při pořizování, zpracování a schvalování územně plánovací 

dokumentace, územně plánovacích podkladů, aktualizace plánu investiční výstavby 

v souladu s rozvojem kraje. Kraje tedy fungují jako určité mezičlánky mezi přijatou 

koncepcí státní bytové politiky a její realizací na úrovni obcí. Proto je k dostatečnému 

zajištění efektivního fungování bytové politiky nutná spolupráce a propojenost všech tří 

úrovní (stát, kraj, obec), podmínkou je ovšem též dostatečná politická vůle.  
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Krajské úřady mají také povinnost sledovat vývoj bytového fondu a souvisejících 

charakteristik ve svém územním obvodu, a to v rámci přenesené působnosti v oblasti 

krajského územního plánování. Dále pořizují potřebné dokumenty zahrnující krajské územně 

analytické podklady.
51

 V současné legislativní úpravě musí kraje pravidelně vyhodnocovat 

informace v kontextu rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) v následujících jevech 

v oblasti bydlení: 

jev č. 11. výstavba domů a bytů; 

jev č. 12. podíl neobydlených bytů na celkovém fondu;  

jev č. 13. struktura bytového fondu;  

jev č. 14. místně obvyklé nájemné;  

jev č. 37. další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických 

aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí. 

1.2.5 Role obce v bytové politice 

Základní legislativní předpis pro formulování obecní bytové politiky je zákon 

o obcích.52
 Vytvoření podmínek pro bydlení občanů je jednou z funkcí obce v samostatné 

působnosti, jak ji definuje zákon o obcích v § 35odst 2. Dále je obec dle § 38 tohoto zákona 

povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec patří taktéž mezi subjekty 

působící na trhu s byty. Cílem obecní bytové politiky je zavedení a realizace účinných 

opatření a nástrojů, jež by postupnými kroky řešily problémy obce v oblasti bydlení občanů. 

Patří sem: 

 péče o bytový fond, jeho včasnou a kvalitní údržbu, modernizaci; 

 podpora nové bytové výstavby a tím nasycení bytové potřeby obyvatel a dosažení 

rovnovážného stavu na místním trhu s byty; 

 optimální využití bytového fondu; 

 vytvoření podmínek pro řešení souvisejících otázek finančních, sociálních atd.; 

 vytvoření podmínek pro sociální bydlení dle návrhu zákona o sociálním bydlení po 

jeho přijetí.  

 

Pro zajištění působnosti zaváděných opatření a programů je důležité stanovit pro obec 

taktéž závazný rámec činnosti v této oblasti – Koncepci obecní bytové politiky. Prosazení 

závazného rámce obecní bytové politiky by mělo být jedním z úkolů organizací k tomuto 
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účelu založených, například Svazu měst a obcí ČR nebo Sdružení místních samospráv ČR. 

Obce v samostatné působnosti v oblasti bytového hospodářství zřizují a ruší příspěvkové 

organizace a organizační složky obce za účelem správy domovního a bytového fondu ve 

vlastnictví obce. Dále činí prohlášení vlastníka budovy včetně souvisejících úkonů za účelem 

vzniku vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 

pozdějších předpisů, u majetku svěřeného městským obvodům. Povinnost pečovat o svůj 

majetek a hospodařit s ním podle vlastního rozpočtu plyne obcím ze zákona o obcích. 

S vlastnictvím bytového fondu souvisí celá řada povinností, které jeho majitel musí plnit. 

V případě vlastnictví většího objemu bytového fondu obce udávají, že nejsou schopny zajistit 

plnění všech povinností z toho plynoucích. Existuje pro ně i taková možnost, že převedou 

povinnost péče o bytový fond formou veřejnoprávní smlouvy na jiný právní subjekt nebo na 

obec, která co do počtu pracovních míst úřadu má větší personální i finanční možnosti.  

Bez dostatečného bytového fondu není obec schopna adekvátně ovlivňovat 

sociodemografické procesy na svém území a aplikovat bytovou politiku. V takovém případě 

může dojít k věkové homogenitě skladby obyvatelstva, tzn., že na území zůstanou především 

obyvatelé nad 65 let a sociálně slabší nebo marginalizované skupiny, což ovlivní 

koupěschopnost obyvatelstva a možnými následky je pozastavení revitalizace, zastavení 

výstavby a v konečném důsledku snížení ekonomického potenciálu obce nebo dané lokality. 

Potenciál takového území je možné pozitivně ovlivnit příchodem mladých rodin s vyšší 

kvalifikací, které mohou následně heterogenizovat strukturu obyvatel problematických oblastí 

města. Při velkých globálních změnách je tento proces jedním z uznávaných faktorů, který 

pomáhá stabilizovat vývoj města. 53
  

Při práci se sociálně slabším obyvatelstvem je nutné mít připraveny integrované 

sociální projekty, kde je možnost bydlení spojena také s prací.54
 Základním východiskem pro 

formování bytové politiky měst a obvodů je současný stav a velikost bytového fondu, který 

definuje nebo i determinuje rozhodování o dalších opatřeních a řešeních problémů spojených 

s bydlením, jak již bylo uvedeno výše. 

Na orgány na místní úrovni se lze dívat ze dvou úhlů pohledu. Jednak jako na orgány 

veřejné správy vykonávající přenesenou působnost státní správy např. v územním plánování, 
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zaměstnanosti lze sledovat i v první republice u Tomáše Bati viz KRÁLOVÁ, M. Fenomén Zlín: Jak se dnes žije 
ve zlínských stavbách baťovského funkcionalismu. Hospodářské noviny [online]. 21. 4. 2006 [cit. 21. 11. 2016]. 

Dostupné z http://batastory.net/cs/svet/fenomen-zlin-jak-se-dnes-zije-ve-stavbach-batovskeho-funkcionalismu. 

https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/program-socialni-inkluze-ostrava-1/program-socialni-inkluze-ostrava/Program_sociln_inkluze_Ostrava_Aktualizovany_dokument.pdf
https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/program-socialni-inkluze-ostrava-1/program-socialni-inkluze-ostrava/Program_sociln_inkluze_Ostrava_Aktualizovany_dokument.pdf
http://batastory.net/cs/svet/fenomen-zlin-jak-se-dnes-zije-ve-stavbach-batovskeho-funkcionalismu
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stavebním řádu, sociální péči, zabezpečování racionálního využití nenahraditelné půdy, 

ochrany životního prostředí a zajišťování proporcionality rozvoje územních celků, jednak 

jako orgány v oblasti samostatné působnosti obcí – samosprávě přísluší tvorba rozvojových 

dokumentů, zabezpečování technické infrastruktury, iniciování bytové výstavby, využívání 

finančních prostředků státu, formulování místní bytové politiky a organizování sociální 

pomoci obyvatelům. Bytová politika obce je ovlivňována nejen vývojem ekonomické úrovně 

místních obyvatel, jejich demografickou a sociologickou strukturou, ale také podnikavostí 

místních lidí, sociální soudržností a politickou stabilitou. Na situaci působí dále vnější vlivy, 

inflace, natalita, vývoj kupní síly, celostátní ekonomický vývoj. Významným faktorem 

působícím na lokální úrovni je rozdělení kompetencí mezi vládou, kraji a obcemi. 

Diferencované potřeby obyvatel v oblasti bydlení se projevují zejména na místní úrovni, kde 

je úloha obce nezastupitelná právě v realizační fázi. Možnost vytvoření komplexního řešení 

bytové politiky by měla být vyústěním současných politik. 

1.3 Sociální politika a sociální bydlení v ČR 

1.3.1 Současné nástroje sociální politiky zaměřené na bydlení  

Na základě práv a povinností, ke kterým se ČR zavázala v mezinárodních 

dokumentech, byly v rámci sociální politiky zavedeny finanční příspěvky na zajištění bydlení 

pro osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo osoby bez domova. Dle současné právní úpravy jde 

o dvě dávky z dílčích systémů sociálního zabezpečení ČR, a to:  

 Příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální podpory: Je dávkou státní sociální 

podpory.
55

 Systém státní sociální podpory řeší sociální situace osob nad hranicí příjmu ve 

výši životního minima a nezabývá se situací osob, jejichž příjmy jsou pod hranicí 

životního minima, nebo osobami bez příjmu. Příspěvek na bydlení přispívá na krytí 

nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku 

podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

 Doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi: Je dávkou, která patří do 

systému dávek tzv. sociální pomoci, a to konkrétně do systému pomoci v hmotné nouzi 

(dle zákona č. 111/2006 Sb.
 56). Tato dávka je závislá na výši příjmu osob, ale také na 

úrovni celkových sociálních a majetkových poměrů posuzovaných osob. Doplatek na 

bydlení řeší situaci osob, jejichž příjmy nedosahují životního minima. Porovnává se, zda 

30 % příjmu dostačuje k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení. Doplatek na bydlení 

                                                 
55

 Dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
56

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
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je možno poskytnout i osobám s jinou než nájemní nebo vlastnickou formou užívání bytu. 

V tomto případě záleží na posouzení orgánu pomoci v hmotné nouzi.  

1.3.2 Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 až 2025 

Dokumentem, který redefinuje přístup sociální politiky k bydlení, je Koncepce 

sociálního bydlení ČR 2015 až 2025 (dále taky KSB),57
 na kterou je navázána příprava 

zákona o sociálním bydlení, který je ke konci roku 2016 v přípravném legislativním procesu. 

S ohledem na dlouhodobě nepříznivou situaci v oblasti sociálního bydlení v ČR má dle KSB 

další podpora směřovat více k výstavbě sociálních a startovacích bytů pro nízkopříjmové 

skupiny obyvatel a pro mladé lidi. Obce dle KSB by měly být více než dnes motivovány 

k řešení nepříznivé sociální situace svých občanů v oblasti zajištění potřeby bydlení. Jakými 

nástroji a způsoby bude postupováno, je nadále v řešení centrálních orgánů státu pověřených 

za tímto účelem vládou ČR. V současnosti navíc neexistuje ucelená síť bytů sociálního 

bydlení, kterou je třeba teprve vybudovat.  

Výstupy z Koncepce sociálního bydlení deklarují, že potřeba měst řešit sociální 

bydlení postupně vzrostla, a to zejména v souvislosti se zvyšujícím se tlakem ze strany 

občanů, kteří nezvládají reagovat na zvyšování existenčních a životních nákladů. Postupující 

deregulace nájemného v obecních bytech taktéž zvyšuje počet osob ohrožených sociálním 

vyloučením, jež nejsou schopny své potřeby bydlení samy řešit. Ohroženými skupinami jsou 

zejména neúplné rodiny, rodiny s dětmi, mladá manželství, senioři, zdravotně postižení, 

nízkopříjmové domácnosti. Pro tyto skupiny osob se stává bydlení na trhu s byty neudržitelné 

či nedosažitelné. Sociální bydlení patří k nejužívanějším pojmům v oblasti bytové politiky. 

Český právní řád zatím neobsahuje pojem „sociální bydlení“ a neexistuje ani ustálená definice 

sociálního bydlení. 

Sociální bydlení lze ze současného pohledu obecně definovat pouze základními 

charakteristikami: 

 výstavba je často (ne vždy) podporována z veřejných prostředků; 

 poskytovatelem bývá často (ne vždy) veřejný sektor nebo specifické neziskové 
organizace; 

 nájem je nižší než tržní – reaguje na náklady spojené s udržením a provozem dané 
bytové nemovitosti; 

 byty jsou určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou těmito domácnosti také 
užívány. 

                                                 
57

 MPSV. Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 až 2025 [online]. Praha: MPSV, 2015 [cit. 19/11/2016]. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf
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KSB nově zavádí tři stupně sociálního bydlení, viz následující tabulka.  

Tabulka 1.1 Tři stupně sociálního bydlení 

Stupeň Název   Podmínky 

1. Krizové bydlení   nový typ sociální služby na pomezí mezi noclehárnou a azylovým domem, který upraví novela 
o sociálních službách – pro lidi, kteří potřebují okamžitě ubytovat – pobyt maximálně šest měsíců 

2. Sociální byt 
  zajistí obec – zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení se sníženým standardem – s klientem bude 

pracovat sociální pracovník 

3. Dostupný byt 

  zajistí obec – zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení s běžným standardem – obec uzavře 
s klientem nájemní smlouvu na dva roky – úřad jednou ročně prověřuje situaci potřebných – pokud 

se příjem nájemníka zvedne nad stanovenou hranici, nájemné se může zvýšit maximálně o 15 

procent – po zlepšení situace se nájemník či rodina přesunou do běžného bydlení, které si najdou – 

pokud se situace nezlepší, zůstanou lidé v dostupném bytě – nájemníkům se věnuje sociální 
pracovník 

Zdroj: MPSV, Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 až 2025, Praha 2015.  

Z celkového bytového fondu obce nebyla v Koncepci určena povinná procentní výše 

sociálních bytů, kterou by měla obec zajišťovat, o této výši se bude dále jednat. Povinnost 

zajistit sociální bydlení se nedotkne nejmenších obcí; dle návrhu KSB budou této povinnosti 

zbaveny. Obce, které nedisponují dostatečnou kapacitou bytů všech tří stupňů, budou moci na 

dobudování čerpat peníze z Fondu rozvoje bydlení, Evropských fondů nebo si budou moci 

byty nasmlouvat od soukromníků dle jasných cenových map a právně nastavených pravidel. 

Cenové mapy a pravidla čerpání peněz budou teprve postupně vypracovány v průběhu 

jednotlivých kroků realizovaných k uskutečňování KSB. 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou kupříkladu již 

v současné době připraveny prostředky pro vznik pěti tisíc dostupných sociálních bytů.
58

 

Koncepce obsahuje i taková opatření, aby obce byly schopny zajistit dlouhodobé a udržitelné 

financování systému. V současné době pokrývá existující obecní a soukromý bytový fond asi 

60 % navržené potřeby systému sociálního bydlení. Zbytek budou moci obce dle KSB 

dobudovat během následujících dvaceti let. 

Sociální bydlení je určeno osobám, které si na trhu s byty nedokáží samy zajistit 

adekvátní bydlení. Důvodem nejsou jen nízké příjmy, ale také nenaplněné základní potřeby, 

které vyplývají z jejich nepříznivé osobní situace. Výstavba, popřípadě provoz, je z části 

podporována z veřejných prostředků. Důležitá je přiměřenost bydlení vzhledem k finančním 

možnostem a potřebám konkrétních domácností. 

Stát, samospráva i další instituce se snaží hledat motivační prvky a systémy, které by 

cílovou skupinu přiměly aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Pro takový postup 

však musí být nabídnuta alternativní řešení. Za motivační prvek dle KSB nelze považovat 

ztrátu bydlení. Pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel je proto nezbytné vytvořit dostatečnou 

                                                 
58

 Například IROP, Výzva č. 34 Sociální bydlení. Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, 

církve, církevní organizace. (viz MMR. Výzva č. 34 Sociální bydlení. Integrovaný regionální operační program 

[online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2016 [cit. 19/11/2016]. Dostupné z: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni). 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni
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síť sociálního bydlení. Situace je v KSB popsána jako „Tržní selhání“. V případě sociálního 

bydlení dle Evropské komise jde zejména o omezenou možnost znevýhodněných občanů 

a sociálně slabých skupin obyvatel získat bydlení za tržních podmínek, především s ohledem 

na jejich nízké příjmy. Důsledkem tohoto faktu je jejich sociální a prostorová segregace. 

Tržní selhání v ČR existuje pouze ve vztahu k určitým skupinám (nízkopříjmové 

a diskriminované domácnosti) a ve vztahu k vyloučeným lokalitám. 

Na druhou stranu je třeba uvést, že KSB je některými institucemi vnímána 

kontroverzně, např. MMR uvádí ve SWOT analýze bytové politiky ČR v kategorii ohrožení: 

„Nastavení systému sociálního bydlení redukovaného na administrativní přidělování 

sociálních bytů směřuje k universálnímu pojetí bytové politiky s negativním dopadem na trh 

s byty. Snahy o znovuzavedení regulace nájemného“.59
 

Předmětem kritiky mnoha politiků je zneužívání doplatku na bydlení na ubytovnách za 

poskytované výše zmiňované nepřiměřené bydlení. Také zde by klasifikace sociálního 

bydlení formou zákona byla řešením a přesunula by lidi z předražených, nevhodných, 

zdravotně závadných ubytoven do sociálních bytů.60
 Zavedení systému sociálního bydlení si 

klade za cíl také omezení výplaty dávek v hmotné nouzi (konkrétně doplatku na bydlení); 

peníze půjdou naopak zpět do systému udržitelného a kvalitnějšího bydlení právě vytvořením 

sítě sociálních bytů. 

1.4 Bytová politika v evropském kontextu a její sociální rozměr 

1.4.1 Modely evropských sociálních politik se zaměřením na bytovou politiku 

V Evropě existuje výrazná heterogenita sociálních politik jednotlivých států, která je 

dána historicky, geograficky, kulturně, politicky i ekonomicky. Státy Evropy se výrazně liší 

ve výši poskytované podpory, věku odchodu do důchodu, rozhodování o nároku na příspěvek, 

podpory vzdělávání, či míry přerozdělení zdrojů sociální politiky a ochrany osob. Projevuje se 

to rozdílným legislativním rámcem, který vymezuje nástroje sociální politiky, ale také 

vnímáním sociální práce a jejích výsledků i přínosů společnosti. Pro pochopení daného 

vymezení je nutné znát výše uvedené souvislosti. Klíčem je analýza legislativy jednotlivých 
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 MMR. Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná verze) [online]. Praha: MMR, 2016 [cit. 

19/11/2016]. Dostupné z http://www.mmr.cz/getmedia/f97ad787-1512-4b28-bf57-04973d772c27/KB-R_VIII-

2016_web-min_3.pdf, s. 37. 
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 MPSV. Vláda schválila Koncepci sociálního bydlení 2015 – 2025. Sociální revue [online]. Zpráva ze 
13.10.2015 [cit. 19/11/2016]. Dostupné z: http://socialnirevue.cz/item/vlada-schvalila-koncepci-socialniho-

bydleni-2015-2025. 

http://www.mmr.cz/getmedia/f97ad787-1512-4b28-bf57-04973d772c27/KB-R_VIII-2016_web-min_3.pdf
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států, která vytváří základní právní rámec pro komparaci sociálních politik a jejich aplikaci 

v oblasti bydlení.61, 62, 63
 

Rovněž existují výrazné rozdíly v sociální politice evropských zemí64
 podle jejich 

přístupů k řešení problému, tj. „ex ante přístup“ (důraz kladený na eliminaci příčin 

sociálních problémů, např. formou prevence) nebo „ex post přístup“ (řešení následků 

vyvolaných sociálními problémy). Sociální systémy v Evropě jsou vystaveny různým tlakům 

(projevují se růstem sociálních výdajů na obyvatele) a predikce ukazují dále se zvyšující 

potřebnost plánování sociální politiky; některé státy proto stále více začínají preferovat 

přístup „ex ante“.  

Pro porovnání přístupu různých zemí lze vyjít z několika evropských typologií 

sociální politiky.65
 Klasická typologie od Richarda Titmusse z 60. let minulého století 

vymezuje tři sociální modely:66
 

1) Reziduální (zbytkový) – Velká Británie. Za své sociální postavení je zodpovědný 

hlavně jedinec. Sociální politika intervenuje co nejméně a nechává řešení na trhu 

a rodině.  

2) Institucionální (redistributivní) – Skandinávie. Sociální potřeby obyvatel jsou 

považovány za jejich výsadní právo a poskytování sociálních příspěvků je v tomto 

ohledu maximálně univerzální, nehledící na vlastní zdroje, kterými mohou občané své 

výdaje pokrýt.  

3) Výkonový – Francie, Rakousko, Německo. Velikost sociálních příspěvků závisí na 

individuálních zásluhách, jsou využívány pojistné systémy. 

 

Dále lze využít obecně rozšířenou typologii dánského sociologa a politologa Gøsta 

Esping-Andersena,
67

 která vymezuje: liberální model (Velká Británie a Irsko; někdy je sem 

řazeno i Švýcarsko), korporátní model označovaný také jako konzervativní (Německo, 
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 BRAYE, S. a PRESTON-SHOOT, M. The role of law in welfare reform: critical perspectives on the 

relationship between law and social work praktice. International Journal of Social Welfare. 2006, roč. 15, č. 1, s. 
19–26.  
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 BRAGA, M. a PALVARINI, P. Sociální bydlení v EU [online]. Brusel: EU, Generální ředitelství pro vnitřní 
politiku, 2013. [cit. 21. 11. 2016] Dostupné z http://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38-

da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf, s. 8–9. 
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 BRAMMER, A. Social Work Law. 4. vydání. Cambridge: Pearson, 2015, s. 4. 
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 KREBS, V. et al. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI 2007, s. 26. 
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 Porovnání modelů sociální politiky a přičlenění jednotlivých zemí k modelům je velice přehledně zpracováno 
v článku: WILL, A. a GELISSEN, J. Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. 

Journal of European Social Policy, 2002. roč. 12 č. 2, s. 137–158. 
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 TITMUSS, R. Social Policy. London: Allen & Unwin, 1974, s. 30–32. 
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 ESPING-ANDERSEN, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 

1990, s. 26–27. 
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Francie a Itálie; někdy je sem řazeno i Švýcarsko68
) a sociálně-demokratický model 

(Švédsko, Dánsko, Norsko, Belgie, Nizozemí, Rakousko).  

V poslední době je často využívaný politicko-geografický přístup, který je založený 

na typologiích od Bonoli,69
 Ferrera.

70
 Tento přístup vymezuje následující modely sociální 

politiky:  

1) Severské země (Dánsko, Finsko, Švédko a řadí se sem i Nizozemí); 

2) Anglosaské země (Velká Británie a Irsko); 

3) Kontinentální země (Rakousko, Belgie, Francie, Německo a Lucembursko); 

4) Středomořské země (Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko) – v sociální oblasti 

je větší role rodiny a komunit. 

Často se tato typologie rozšiřuje o pátou skupinu zemí střední a východní Evropy, 

kterým bude věnována další podkapitola, jelikož tyto postsocialistické země řeší podobné 

problémy v oblasti bytové politiky jako Česká republika.
71

 

Při vymezení sociálního bydlení se země EU shodují na třech prvcích:
72

 

1.  Smysl: obecný zájem;  

2. Účel: zvýšení nabídky cenově dostupného bydlení výstavbou, správou či nákupem 

sociálního bydlení;  

3. Cíl: cílové skupiny jsou definovány na základě sociálně-ekonomického statusu nebo 

přítomnosti rizikových faktorů.  

Zjištěným faktem je, že v Evropské unii neexistuje žádná společná oficiální definice 

výrazu „sociální bydlení“ platná pro celou Evropu a používané pojmy v jednotlivých zemích 

se výrazně mění,73
 např.: 

 Rakousko používá „bydlení s omezeným ziskem“ nebo „lidové bydlení“;  

 Dánsko používá „společné bydlení“ nebo „neziskové bydlení“;  

 Francie používá „bydlení za mírný nájem“;  

 Německo používá „podporu bydlení“;  

                                                 
68

 ARMINGEON,K., BERTOZZI, F. a BONOLI, G. Swiss Worlds of Welfare. West European Politics. 2004, 

roč. 27, č. 1, s. 20–44. 
69

 BONOLI, G. Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach. Journal of Social Policy. 1997, roč. 26, 
č. 3, s. 351. 
70

 FERRERA, M. The „Southern“ Model of Welfare in Social Europe. Journal of European Social Policy. 1996, 

roč. 6, č. 1, s. 17–37. 
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 Španělsko používá „chráněné bydlení“; 

 Švédsko používá „bydlení formou veřejné služby“. 

Obecně lze v Evropě rozlišit tři koncepce/modely sociálního bydlení, které zohledňují 

nájmy, poskytovatele služeb, příjemce a opatření na financování.74
 

1. reziduální koncepce resp. cílený reziduální model (přidělovaní dle zranitelnosti); 
2. všeobecná koncepce resp. cílený všeobecný model (přidělované dle výše příjmů); 
3. univerzální koncepce resp. univerzální model (bydlení za dostupnou cenu pro celou 

populaci). 

Reziduální koncepce 

Sociální byty dotované veřejným orgánem jsou určeny výhradně znevýhodněným či 

vyloučeným osobám, které jsou za takové jasně označeny. Tyto byty jsou přidělovány na 

základě velmi přísných pravidel. Téměř celé nájemné je hrazeno ze systému sociální pomoci. 

Tato koncepce nekonkuruje soukromému sektoru nemovitostí a plně odpovídá unijní definici 

sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, již formulovala Komise ve 

sdělení ze dne 20. prosince 2011, v němž omezuje vynětí z povinnosti oznámit pokrytí 

nákladů na veřejnou službu na „poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany 

nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené 

solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek“. 

Do této kategorie patří Bulharsko, Estonsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Velká Británie a Španělsko (částečně, v oblasti 

sektoru nájemního sociálního bydlení). 75
 

Všeobecná koncepce 

Příjemci, na něž se tato koncepce zaměřuje, jsou znevýhodněné či vyloučené osoby 

a osoby s nízkými příjmy, které mají problémy se získáním vhodného bydlení z důvodu 

nedostatečného příjmu. Přístup k bydlení je obvykle podmíněn stropem příjmů a složením 

domácnosti. Nájemné je regulované a je cenově dostupné. Tato koncepce má zpravidla 

omezený vliv na celkovou nabídku bytů a na jejich ceny a téměř není v rozporu se 

soukromým trhem nemovitostí vzhledem k tomu, že ziskové rozpětí je velmi omezené. Tato 

koncepce se týká širších skupin obyvatelstva, ale splňuje rovněž unijní požadavky na 

zaměření na sociální poptávku.76
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Praktikuje se v Belgii, České republice, Finsku, Francii, Itálii, Lucembursku, 

Německu, Polsku, Rakousku, Slovinsku a Španělsku (v oblasti přístupu k majetku). 

Univerzální koncepce  

Používaná v Dánsku a v Nizozemsku, avšak odlišným způsobem.  

V Nizozemsku má tato koncepce za cíl poskytnout bydlení všem občanům nezávisle 

na jejich příjmu (včetně znevýhodněných osob či osob s nízkými příjmy) a poskytuje 

doplňkovou nabídku ke klasickému trhu s nemovitostmi. Má velký vliv na tržní podmínky 

a na ceny prostřednictvím cenové politiky bydlení vycházející z reálných nákladů a nikoli 

z tržních hodnot a nabízí jistotu obývání bydlení, již soukromý sektor trhu nenabízí. 

Vzhledem k tomu, že chybí specifické zaměření na sociální poptávku, zpochybňuje Komise 

tuto univerzální koncepci bydlení, neboť se domnívá, že neodpovídá unijní definici bydlení 

jakožto služby obecného hospodářského zájmu. Univerzální koncepce přestala platit ve 

Švédsku, které upustilo od specifické klasifikace bydlení jako služby obecného 

hospodářského zájmu.  

V Dánsku je univerzální koncepce pevně zakotvena v modelu sociálního státu. 

Neomezuje pojem znevýhodněných, zranitelných či vyloučených skupin nebo osob podle 

určité výše příjmu. Důraz je kladen na poskytování dostupného a přístupného bydlení pro 

osoby, které ho potřebují. Doplňuje tradiční trh nemovitostí tím, že zvyšuje právní sociální 

závazky, zajišťuje rovnost a sociální rozmanitost nezávisle na národnostní příslušnosti, 

pohlaví, příjmu, věku, handicapu a duševních či fyzických potřebách. Cenová politika je 

regulována a vychází ze skutečných nákladů, což zamezuje příliš vysokým kompenzacím. 77
 

1.4.2 Porovnání ČR se zeměmi EU v oblasti bydlení 

Při vyhodnocování situace České republiky je nutné zohlednit i postavení ČR mezi 

ostatními evropskými zeměmi. ČR z hlediska nájemního bydlení patří mezi země s nižším 

podílem této formy bydlení. V roce 2013 dle statistiky SILC tvoří nájemní bydlení v ČR 

19,9 %. Vyspělé evropské země, např. Německo, Rakousko, dosahují u podílu nájemního 

bydlení nad 40 % domácností. Naopak nejnižší podíly nájemního bydlení byly identifikovány 

u zemí Rumunsko, Litva, Slovensko (pod 10 % domácností). 
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Obrázek 1.2 Podíl domácností užívajících nájemní byty ze všech domácností bydlících v bytech (%) 

 

Zdroj: EUROSTAT, SILC 2013 převzato z MMR Bydlení v České republice v číslech. Praha 2015, s. 10. 

Obrázek 1.3 Podíl výdajů na bydlení z celkové konečné spotřeby domácností v roce 2013 (%) 

 

Zdroj: EUROSTAT, SILC 2013 převzato z MMR Bydlení v České republice v číslech. Praha 2015, s. 18. 

Následující graf ukazuje sociální dávky na obyvatele na bydlení (v standardu kupní 

síly dále jen PPS) určené domácnostem a jednotlivcům, poskytované na základě systému 

sociální ochrany ve finanční či naturální formě v roce 2012.  
Obrázek 1.4 Sociální dávky na obyvatele na bydlení (v PPS) v roce 2012 
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Zdroj: EUROSTAT, převzato z MMR, Bydlení v České republice v číslech. Praha 2015, s. 23. 

1.4.3 Postsocialistické země 

A/ Slovensko 

Slovensko je ve skupině států, které patří do bývalých států východoevropského bloku 

a mělo tudíž shodnou historii i vývoj sociální politiky jako ČR, po roce 1989 se však vydalo 

jiným směrem. Slovensko se snažilo aplikovat odpovědnostní model sociálních systémů, 

který vyžaduje participaci jedince i nastavení výrazných omezení a sankcí u osob, které 

nevykazují vlastní aktivity k řešení své situace. V současné době tyto rozdíly dále rostou 

v sociální politice i v kontextu celé veřejné správy na Slovensku, kde je výrazný důraz na 

efektivitu (např. existence tzv. one stop shopů veřejné správy umožňuje podat žádost či 

podnět v dané oblasti veřejné správy v kterémkoli z nich, ta je pak postoupena věcně a místně 

příslušnému úřadu k vyřízení).  

Koncepce státní bytové politiky Slovenska do roku 2020
78

 určuje základní cíle 

a záměry bytové politiky v rozvoji bydlení a spolu s podpůrnými ekonomickými nástroji 

rozvoje bydlení vytváří podmínky pro dostupnost bydlení obyvatel Slovenské republiky. 

Určitá menší část obyvatel si však vzhledem ke své ekonomické a sociální úrovni nedokáže 

běžnými přístupy a způsoby zajistit přiměřené vlastnické bydlení. Jde o sociální kategorie, 
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které se z různých příčin nedokáží uplatnit na trhu práce nebo jsou z něj zcela vyloučeny 

a dostávají se do pozice sociálně ohrožených marginalizovaných skupin obyvatelstva. 

Mezi skupiny ohrožené sociálním vyloučením jsou zařazeni občané, kteří v důsledku 

nízké úrovně vzdělání a kvalifikace vykonávají pouze příležitostné pomocné práce, příp. jsou 

bez zaměstnání, lidé s fyzickým nebo mentálním postižením, mládež po ukončení ústavní 

nebo ochranné výchovy, staří lidé, početné rodiny, osamělí rodiče s dětmi, kteří se ocitnou 

v sociální nouzi ztrátou rodinného prostředí. Tyto sociální kategorie občanů se bez pomoci 

společnosti mohou dostat do marginalizovaných skupin. 

Možnosti a podmínky zajištění bydlení pro sociálně ohrožené skupiny občanů, které 

jsou zde uvedeny, jsou v současnosti v přiměřeném rozsahu upraveny Koncepcí státní 

bytové politiky a souvisejícími právními předpisy upravujícími podporu rozvoje bydlení. 

Případné dílčí změny v této oblasti chce Slovensko řešit úpravou jednotlivých předpisů 

a nepřipravuje změnu systémového přístupu k řešení této problematiky. 

Řešení bydlení příslušníků sociálně vyloučených romských komunit považují za 

odlišné od ostatních marginalizovaných skupin obyvatelstva, a to jak z hlediska kvantity, tak 

z hlediska rozsahu a složitosti problematiky, kterou nechtějí spojovat dohromady s ostatními 

předmětnými skupinami. Uvádějí, že tyto problémy mají odlišné příčiny a vyžadují odlišné 

přístupy k řešení. Romská komunita je zde definována jako skupina osob, kterou majorita 

subjektivně definuje jako Rómy, a to na základě antropologických znaků, kulturní 

příslušnosti, způsobu života, životního stylu, životního prostoru, a stejně subjektivně vnímá 

tuto skupinu jako odlišnou. Územní rozložení sociálně vyloučených komunit, které jsou zde 

vnímány jako romské, je na Slovensku nerovnoměrné, jejich nejvyšší koncentrace je 

zaznamenána na východním Slovensku a v jižních okresech středního Slovenska. 

Dlouhodobá koncepce bydlení pro marginalizované skupiny obyvatel79
 (dále jen 

„koncepce“) je ve své podstatě zaměřena na řešení problematiky bydlení příslušníků sociálně 

vyloučených komunit. 

Jejím cílem je navrhnout principy řešení a podpůrné nástroje zajištění odpovídajícího 

standardu bydlení těchto komunit v závislosti na místních socio-ekonomických podmínkách. 

Koncepce představuje rozpracování principu prozatímních vyrovnávacích opatření 

definovaných ve vládou přijatých „Základních tezích koncepce politiky vlády SR 

v integraci romských komunit“ v oblasti bydlení a je specifickým doplněním koncepce 

státní bytové politiky.  
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Koncepce vychází z následujících dokumentů: 

 Základní teze koncepce politiky vlády SR v integraci romských komunit 

 Priority vlády SR v integraci romských komunit na rok 2004 

 Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006 

 Komplexní rozvojový program romských osad 

 Sociogeografické mapování romských osídlení na Slovensku 

Protože převážná část obyvatel sociálně vyloučených komunit je odkázána na 

socioekonomickou pomoc, pro řešení jejich bydlení přichází v úvahu bydlení zejména 

v nájemních bytech. Vytvořené podpůrné nástroje umožňují, aby tyto byty byly stavěny do 

vlastnictví obcí nebo neziskových organizací. Neziskové organizace musejí splňovat 

podmínky stanovené výnosem Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR, 

kterým se stanoví podmínky pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů. Správu bytů 

může provádět buď obec, nebo pověřená správcovská organizace. Správce bytů by měl úzce 

spolupracovat s představiteli komunity a komunitními sociálními pracovníky působícími 

v dané lokalitě. Při stanovení výše nájemného musí vlastníci bytů (obce) vycházet z principu 

maximální výše nájemného stanoveného ve smlouvě o poskytnutí podpory na výstavbu 

nájemních bytů ze strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR se 

zohledněním konkrétní příjmové situace nájemníků. Zároveň však musí být zachován princip 

dostatečné tvorby fondu oprav a údržby, což znamená, že stanovené nájemné by nemělo být 

nižší než 1,5 % pořizovací ceny bytu ročně. 

V lokalitách s vyšším počtem obyvatel žijících v sociálním vyloučení se doporučuje 

vytvořit v návaznosti na komunitní sociální práci podmínky pro zřízení Komunitních center 

nebo Sociálních klubů za aktivního zapojení občanů cílových komunit. Centra by zajišťovala 

podmínky pro doplnění vzdělání, získávání poznatků o správném vedení domácnosti 

a výchově dětí, získávání potřebných hygienických a pracovních návyků, resp. potřebné 

dovednosti získávat prostřednictvím rekvalifikačních kurzů apod. Komunitní centra lze získat 

buď přestavbou starších objektů, nebo novou výstavbou. V obou případech je třeba do zřízení 

Komunitních center zapojit obyvatelstvo komunit v rámci veřejně prospěšných prací, jelikož 

je velmi dobrá zkušenost sociálních pracovníků se vztahem členů komunit k vybudovaným 

věcem; např. vlastními silami vybudovaná lavička a hřiště je následovně komunitou hlídána 

a nikoli postupně ničena. Příslušníky cílových komunit a lokálně nevládních organizací je 

třeba aktivně zapojovat také do formulace poslání, cílů a plánování činnosti komunitních 

center, jakožto i do aktivit, které budou komunitní centra provádět; takovou činnost pak dle 

zkušeností sociálních pracovníků spíše vezmou za svou. 
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B/ Polsko 

Prof. Andrzej Przymeński80
 uvádí, že sociální práce s lidmi, kteří zažívají chudobu 

a následně bezdomovectví, umožňuje do hloubky pochopit potřeby bydlení a uvědomit si, 

jaké důsledky s sebou nese pro jednotlivce, komunity. Četné studie81
 dle polských autorů 

ukazují, že budování bydlení může být naopak motorem ekonomického rozvoje, rozvoje trhu 

práce ve stavebnictví a v souvisejících odvětvích, stejně jako přinášení následných příjmů do 

státního rozpočtu. Podmínky pro bydlení v Polsku jsou velmi špatné, je zde obrovský 

nedostatek bytů.
82

 Vyhlídky na bydlení nemá mnoho lidí, pronajmout si byt je pro veřejnost 

často tak vzdálené, že se jeví mnohým dokonce nereálné. Bytová situace většiny Poláků se 

nezměnila během přechodu ani v průběhu dynamické změny po vstupu do Evropské unie. 

Nová generace Poláků má údajně slabé vyhlídky na přístup k bydlení v dobrých standardech. 

Najít si bydlení nebo mít stabilní výhled leasingu je téměř nemožné, protože vzniklá finanční 

zátěž se splácením hypotéky má příliš velký dopad na rozpočet domácnosti, situace se 

následovně stává finančně neúnosná. Podmínkou řešení problému bydlení v Polsku je 

spolupráce různých subjektů zastupujících veřejný sektor a nevládní organizace. Úlohou 

vlády je, aby legislativní změny, institucionální a fiskální, bylo možné uskutečnit a zároveň 

zahrnout přínosy, které mají přilákat investory soukromých subjektů v oblasti sociálního 

bydlení. 

Habitat for Humanity v Polsku zpracovala pro vládu v roce 2015 klíčový dokument 

bytové politiky s názvem „Mieszkalnictvo w Polsce“.
83

 Politika podpory sociálního 

bydlení má dle „Analizy wybranych obsazrów polityki mieszkaniowej“, která je součástí 

výše zmiňovaného dokumentu, pro polskou veřejnost stále důležitější úlohu. V Polsku 

dochází k nárůstu problémů v souvislosti s nespokojeností s nenaplněnými bytovými 

potřebami sociálně slabých obyvatel. Část společnosti není schopna pokrýt své bytové 

potřeby ani na minimální sociálně přijatelnou úroveň, nemají dostatečnou kapacitu finanční či 

schopnost využít jiných forem veřejné podpory bydlení v podobě pomoci při splácení úvěrů 

nebo pronájmu bytového fondu. 
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Na rozdíl od ostatních postsocialistických zemí se v Polsku objevuje, byť zatím 

okrajově, malý sektor neziskového bydlení.84
 Příkladem je již výše zmíněná nevládní, 

charitativní organizace Habitat for Humanity v Polsku,
85

 jejímž posláním je poskytovat 

slušné místo k životu pro osoby v nouzi ohrožené sociálním vyloučením a ztrátou bydlení. 

Organizace pomáhá těm, kteří nemají kde žít nebo žijí pod hranicí přípustných norem. 

Organizace Habitat for Humanity buduje a renovuje domy s podporou příjemců, 

dobrovolníků, dárců a spolupracuje s organizacemi Habitat z jiných zemí. Organizace pomáhá 

aktivním lidem, aby si ve své situaci pomohli sami. Domy jsou jednoduché a skromné, ale 

finančně dostupné. Náklady na stavbu nebo renovaci jsou spláceny v bezúročné půjčce. 

Peníze odvedené ze splátek, stejně jako dary, vytvořily fond pro umožnění provádění 

budoucích projektů. Za 38 let organizace postavila více než 800 000 domácností po celém 

světě, poskytuje útočiště pro více než dva miliony lidí.  

Historie polské pobočky Habitat for Humanity se začala psát v roce 1990,
86

 kdy se 

Adam Král – současný ředitel Habitat for Humanity v Gliwicích – rozhodl přesunout 

myšlenku HFH na polskou půdu. Organizace HFH Gliwice byla také první pobočkou Habitat 

v Evropě a sloužila jako model pro iniciativy i v jiných evropských zemích (nyní v Gliwicích 

působí jako sesterská organizace). V roce 2002 byla založena ve Varšavě u Národního úřadu 

nevládní, charitativní organizace Habitat for Humanity v Polsku, jejímž úkolem je 

koordinovat práci místních poboček a podporovat vzájemnou komunikaci a získávání 

finančních prostředků pro stavební programy. V průběhu doby se rozsah aktivit organizace 

značně rozšířil a nyní se HFH Polsko podílí přímo na výstavbě a rekonstrukcích i advokacii. 

Organizace Habitat for Humanity v Polsku prosazuje myšlenku, že slušné místo k životu je 

jedno ze základních lidských práv.  

C/ Maďarsko 

József Hegedüs z Metropolitan Research Institute konstatuje, že po politických 

změnách z přelomu let 1989/1990 vlády ve východní části Evropy, tj. v postsocialistických 

zemích, pracovaly pod neustálým tlakem ze strany fiskálních a sociálně-ekonomických 

nátlaků bank působících na rychlé otevření evropského trhu v postsocialistických státech.87
 Po 

skončení socialistického hospodářství se jako důsledek projevilo "odstoupení státu" od 
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předcházející zavedené bytové politiky v oblasti přidělování bytů. Snížily se dotace státu na 

nové veřejné i soukromé výstavby, byly privatizovány budovy sloužící hospodářskému 

a stavebnímu průmyslu. Liberálními cenami trhu bylo privatizováno i obecní bydlení. 

Bankovní sektor působil plošně na celou hospodářskou restrukturalizaci. Přechod na volný trh 

přinesl mnohé negativní důsledky, především regionální a sociální nerovnost, klesající životní 

úroveň obyvatel. Problémy s dostupností bydlení upozornily vládu na potřebu nového 

přístupu k sociálnímu bydlení. Řízení bydlení a bytové politiky (Lakásgazdálkodás és 

Lakáspolitika) má na starosti Ministerstvo národního hospodářství (Nemzetgazdasági 

Minisztérium). 

Problematika bydlení, a to nejen sociálního, se v Maďarsku změnila po přechodu 

z totalitního zřízení na demokratické v důsledku politické decentralizace a privatizace 

veřejných statků.88
 S pádem východního socialistického evropského modelu bydlení (státní 

přidělování bytů) se stala klíčovým prvkem bydlení schopnost a potřeba platit náklady na 

bydlení (tj. cenová dostupnost – affordability) související s bydlením pro sociálně potřebné. 

Jako důsledek volného evropského trhu se začaly rozvíjet příjmové nerovnosti a zvyšovat 

náklady na život, stále více domácností muselo postupně čelit vážným těžkostem, aby dosáhly 

na společensky přijatelnou úroveň potřeby bydlení. Odvětví sociálního bydlení bylo z potřeby 

občanů vytvořeno jako způsob interakce mezi strategií bytové politiky v Maďarsku 

a chováním občanů v jednotlivých domácnostech v následujících třech oblastech sektoru 

bydlení a provázaností na sociální služby:  

a) odvětví sociálně nájemního bydlení; 

b) příspěvky na bydlení a příjmy z benefit programů; 

c) nízkonákladové modely bydlení.  

Po roce 1989 nemělo Maďarsko žádnou koncepční strategii pro politiku sociálního 

bydlení, protože politika decentralizovaných místních samospráv s touto situací nepočítala, 

stejně jako v ostatních postsocialistických zemích. Úkoly v této oblasti bytové politiky byly 

stanoveny a realizovány v souladu s intervencemi roztříštěných veřejných a soukromých 

institucí z různých odvětví (energie, voda, stavebnictví, sociální péče atd.). 

 

Problémy s dostupností bydlení se v Maďarsku odvíjejí ve třech různých 

oblastech – nedostatečná dostupnost bydlení pro finanční nedosažitelnost, nedostatečná 

dostupnost veřejného nájemního sektoru pro malou kapacitu bytového fondu (důsledek 

masové privatizace) a potřeba větší podpory chráněného bydlení. Současný vývoj bytové 
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politiky státu musí být z těchto důvodů nadále chápán v širším politickém kontextu, v rámci 

začlenění do strategie a režimu sociálního zabezpečení občanů taktéž jako multifaktoriální 

problém. 

Ohrožené sociální skupiny obyvatel jsou stále více konfrontovány s problematikou 

bezdomovectví, s nedostatečnou dostupností bydlení, s nedostatečnými přístupy k financování 

bydlení, se zvyšující se prostorovou segregací a celkově zhoršující se bytovou situací. Tyto 

problémy byly neznámé v socialistických systémech. Nové a narůstající sociální problémy 

s bydlením kladou zvýšené nároky na nový politický přístup. Politiky bydlení v regionech 

byly (a stále jsou) podřízeny hospodářské politice státu zaměřené na makroekonomickou 

prosperitu, a také lokální politiky mají stejné zaměření, např. prioritu v ekonomické prosperitě 

v energetice a bankovnictví. 

Změny v politice bydlení a rozvíjející se trh s bydlením byly důsledkem 

makroekonomických změn, které přispěly k sociální a regionální diferenciaci. Privatizace 

bytového fondu a konsolidace státního sektoru přídělového financování bydlení, to byly dvě 

hlavní politiky bydlení z počátku 90. let, měly ovšem regresivní dopad na rozdělení 

bohatství. Kromě toho přispěly ke zvýšení regionálních rozdílů tak, že se chudší domácnosti 

začaly stěhovat do levnějšího bydlení. Zákon o bydlení (1993) představil "právo koupit", 

následně bylo vše privatizováno s výjimkou budov, které již byly určeny pro rehabilitaci nebo 

byly definovány jako kulturně nebo historicky významné. 

Sociální bydlení v Maďarsku má tři složky: poskytování příspěvku na bydlení pro 

rodiny s dětmi, posilování sociálního nájemního sektoru a podporu domácností s nízkými 

příjmy. V současné době zde neexistuje žádná celková politika sociálního bydlení. Různé 

podpůrné programy jsou jen volně a náhodně provázány.  

Jedním z nejdůležitějších prvků politiky sociálního bydlení je v Maďarsku 

bezpečnost, držba, záruka, což znamená, že nízkopříjmové domácnosti v důsledku 

nezaměstnanosti, nemoci, rozvodu atd. by měly dostávat finanční podporu na náklady na 

bydlení. Tato záruka může být poskytnuta pouze prostřednictvím integrace různých příjmů 

z dávek spojených s bydlením. Jako příklad je možno uvést stávající plynové finanční dotace 

do programu v systému příspěvku na bydlení. Díky tomu se 10 – 15 % domácnostem 

s nejnižšími příjmy snížily náklady na bydlení. Malou roli nájemního sektoru v maďarském 

systému bydlení lze vysvětlit částečně privatizací a částečně daněmi, dotacemi, právními 

předpisy. Obecně ty domácnosti, které si byt pronajaly, jsou finančně znevýhodněny ve 

srovnání s majiteli bytů. Nemají nárok na stejné dotace jako vlastníci nemovitostí. 

Jak nájemce, tak pronajímatel musí platit daně, což není stejné jako u vlastníků bytů. 

Nedostatek řádných právních nařízení činí situaci pro nájemce i pronajímatele 
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nepředvídatelnou. Sociální pronájem v bytové politice čelí dvěma finančním problémům – 

jednak musí kompenzovat obecné finanční nevýhody nájemního sektoru a dále musí potřebně 

kompenzovat finanční nevýhody skupinám ohroženým nízkými příjmy. Tedy bez podstatné 

úpravy zákonů nebude možné podporovat ani dosavadní sociální nájemní sektor, jelikož 

nebude udržitelný. Třetím prvkem politiky sociálního bydlení je podpora potřebných 

domácností v osobním vlastnictví. To může mít podobu grantů pro domácí renovaci, 

například na obnovu sídlišť, což je obzvláště důležité. Kromě toho by byla potřebná finanční 

pomoc pro vlastníky ve venkovských oblastech, kde nejsou veřejná nájemní bydlení, ale to je 

považováno v současnosti za velmi nákladné. 

 

1.5 Dílčí závěr 

Přístupy v jednotlivých zemích jsou velice různorodé. Tato různorodost není 

překážkou v porovnávání, ale může být zdrojem zkušeností, inspirací pro bytovou politiku 

České republiky. K objektivnímu a věcnému pohledu je potřeba vzít v úvahu, že ČR nelze 

jednoznačně přiřadit k jednomu z výše uvedených vymezení a typů sociální politiky, neboť 

v systémech sociální ochrany ČR nalezneme prvky jak institucionálního systému pomoci, tak 

očekávání participace rodiny na zajištění osob v rámci sociální práce. Rovněž je možné 

vysledovat v systémech sociální politiky ČR jak principy zásluhovosti, tak principy sociální 

pomoci. Také očekávaná míra přerozdělování zdrojů pro realizaci sociální politiky ze státního 

rozpočtu je v ČR poměrně velmi rozsáhlá s nízkou mírou apelu na rodinnou politiku 

a nástroje její podpory (např. míra účasti širší rodiny na řešení nepříznivých sociálních 

situací). ČR je po roce 1989 výrazně méně zaměřena na paternalistický model sociálních 

systémů, ale za to nenabízí náhradu v podobě podpory rodinného systému natolik, aby sami 

občané dokázali řešit své sociálně nepříznivé situace nejen v oblasti bydlení svépomocí. 

Situace je v KSB popsána jako „Tržní selhání“. 

Nutno poznamenat, že u států jako jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko jde o země 

s velmi silnou ekonomickou, sociální, ale především právní stabilitou, kdy pravidla 

v systémech sociální ochrany jak z legislativního, tak z institucionálního pohledu mají své 

místo ve společnosti i v politickém systému a jsou velmi propracované z dlouhodobého 

hlediska. Oproti tomu v politickém systému ČR dochází příliš často k podstatným změnám, 

které ovlivňují schopnost i možnost orientace osob a institucí v sociálních systémech 

a v předvídání jejich vývoje. 

Dále je nutno uvést, že všechny výše zkoumané postsocialistické země nemají 

nastavený funkční model sociálního bydlení, nemají dostatečně přizpůsobenou legislativu 
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a v jednotlivých nekoncepčních krocích v této oblasti hrubě zaostávají s řešením za skutečnou 

potřebou nízkopříjmových skupin obyvatel oproti ostatním ekonomicky vyspělým zemím 

Evropy, které nabízejí svým občanům mnohá řešení. S rostoucím ekonomickým napětím 

v jednotlivých zemích roste i počet osob zasažených zadlužením, bezdomovectvím, 

chudobou, ztrátou zaměstnání a tím i pravidelného příjmu, vznikem vyloučených lokalit, 

ghett. Ve všech postsocialistických zemích došlo k privatizaci veřejných statků, vzniku 

sociální nesouměřitelnosti mezi občany státu, znovuobjevení sociálních rizik napříč celou 

společností, nedostatku financí státu na potřeby občanů, nespokojeností s uplatňovanou 

veřejnou politikou jdoucí proti zájmům celku a zvýhodňující jednotlivce pod vlajkou 

demokracie. Otázka sociálního bydlení je dnes součástí nejzávažnějších sociálních rizik, 

stejně jako před 100 lety. Z posuzovaných postsocialistických zemí se jeví postupy v Česku 

jako nejpokročilejší a nejbližší cíli skutečně pomoci nízkopříjmovým spoluobčanům. V žádné 

zemi není připravován zákon o sociálním bydlení jako legislativní podpora komplexního 

řešení této problematiky v celé zemi. V ostatních postsocialistických zemích existují pouze 

dílčí, lokální řešení odvislá od místních samospráv nebo neziskových organizací. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Metodický rámec zpracování práce 

2.1.1 Vymezení cílů analytické části  

Hlavním cílem analytické části práce je identifikovat jednotlivé přístupy samospráv obcí 

ČR v současné bytové politice na obcích. Zmapovat, zdali mají obce dostatek bytového 

fondu pro realizaci své bytové politiky. Zjistit názory představitelů samospráv obcí k 

realizaci bytové politiky v obci s ohledem na sociální bydlení. 

Dílčí cíle: 

DC1: Zmapovat počet bytů v majetku obcí vhodných pro realizaci bytové politiky. 

DC2: Zjistit přístupy k realizaci bytové politiky v současných podmínkách na obcích ČR.  

2.1.2 Formulace hypotéz 

Na základě vymezeného hlavního cíle a dílčích cílů byly zformulovány následující hypotézy:  

H1: Obce mají nedostatečný bytový fond pro realizaci své bytové politiky. 

H2: Obce neřeší svou bytovou politiku koncepčně. 

H3: Samospráva obcí nepracuje s pojmem sociální bydlení.  

H4: Obce nejsou připraveny řešit sociální problémy svých občanů, které končí ztrátou 

bydlení. 

2.1.3 Metodický postup zpracování analytické části 

Při výběru metod byl použit princip metodologické a datové triangulace dle Denzina.89
 

Triangulace je v sociálních vědách označení pro kombinaci dvou nebo více metodologií, 

metod nebo různých datových souborů v jedné studii o tomtéž tématu. Cílem triangulace je na 

základě principu komplementarity90
 odstranění nedostatku jednotlivých metod (nejčastěji se 

jedná o kombinaci kvantitativních metod s kvalitativními metodami), které by při 

samostatném použití nebyly schopny odhalit některé aspekty zkoumaného předmětu.  

V tomto případě jde o kvantitativní analýzu sekundárních zdrojů dat použitých 

v kapitole 2.2 doplněnou kvalitativním primárním výzkumem (kapitola 2.3) formou polo-

strukturovaných rozhovoru s představiteli samospráv. Primární výzkum tak doplňuje 
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kvantitativní analýzu sekundárních dat a poskytuje její interpretační kontext v kvalitativním 

rozměru. Tato práce využívá smíšenou výzkumnou strategii91, aby bylo odstraněno nebezpečí 

z kvantifikace a špatné interpretace získaných dat a tudíž odtržení výsledků od reality.  

A/Vymezení velikostních kategorií obcí 

V rámci analytické části jsou vymezeny následující velikostní kategorie obcí (viz níže 

uvedená tabulka), které budou v této analýze vzájemně porovnávány. Z hlediska těchto 

kategorií jsou nejpočetnější malé obce (méně než 1 000 obyvatel), které tvoří 77 % všech 

obcí. S přibývajícím počtem obyvatel v obci počet obcí ve velikostních kategoriích klesá, viz 

tabulka níže. Více než 30 % obyvatel v ČR žije ve městech nad 50 000 obyvatel. 

Tabulka 2.1 Počet obcí ve velikostních kategoriích 

Velikostní kategorie obcí  
Počet obcí Počet obyvatel žijících v obcích 

Absolutně Relativně Absolutně Relativně 

méně než 1 000 obyvatel 4 820 77,1 % 1 804 815 17,1 % 

1 000 – 4 999 obyvatel 1 162 18,6 % 2 305 480 21,8 % 

5 000 – 9 999 obyvatel 141 2,3 % 964 031 9,1 % 

10 000 – 49 999 obyvatel 113 1,8 % 2 294 597 21,7 % 

50 000 a více obyvatel 18 0,3 % 3 184 920 30,2 % 

Celkem ČR 6 254 100,0 % 10 553 843 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, údaje k 1. 1. 2016. 

B/Sekundární zdroje dat 

Analýza sekundárních zdrojů dat v jednotlivých velikostních kategoriích obcí je 

zaměřena na problematiku struktury a vývoje bytového fondu obcí, výstavbu bytů v obcích, 

na demografický vývoj obyvatelstva pro dokreslení demografických procesů v ČR. Při 

analýze se vychází především ze sběrů dat realizovaných Českým statistickým úřadem (dále 

jen ČSÚ), které lze porovnávat v časových řadách (tj. sledovat dynamiku výše uvedených 

procesů). Sběry dat z ČSÚ jsou mezi sebou metodicky srovnatelné, pravidelně se opakují, 

pokrývají území celé republiky. Oproti tomu jednorázové průzkumy, které jsou realizovány 

pro potřeby médií, měst, ministerstev, příp. realitních kanceláří a dalších zájmových subjektů 

mají omezené využití.  

Základní zdroje sekundárních dat, které jsou použity v práci: 

1. ČSÚ: Sčítaní lidu, domů a bytů (dále také SLDB); 
2. ČSÚ: Dokončené byty (Stav 7–99 Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení 

bytu); 

3. ČSÚ: Běžná evidence obyvatelstva (pro rozbor demografických procesů). 
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C/Primární výzkum 

Cíl primárního výzkumu: Zmapování názorů představitelů samospráv na roli obcí v oblasti 

bytové politiky včetně znalosti a realizace problematiky sociálního bydlení. 

Použitá technika: Polostrukturovaný rozhovor formou CATI (Computer-Assisted 

Telephonical Interviewing) nebo PAPI (rozhovor Face to Face se záznamem do papírového 

scénáře rozhovoru). Scénář rozhovorů obsahoval uzavřené i otevřené otázky. Scénář je 

uveden v příloze č. 4.  

Charakteristika základního souboru: Představitelé samospráv obcí.  

 

Tabulka 2.2 Struktura výběrového souboru 

Velikostní kategorie obcí Provedené 
rozhovory 

Názvy obcí Mají obecní 
byty 

Nemají 
obecní byty 

méně než 1 000 obyvatel 6 
Bukovany; Potůčky; Myslibořice; Luběnice; 
Vír; Kostelní Vydří; 3 3 

1 000 – 4 999 obyvatel 6 
Božice; Horní Bečva; Hroznětín; Kovářská; 
Vlčnov; Prusinovice; 5 1 

5 000 – 9 999 obyvatel 6 

Hustopeče; Postoloprty; Veselí nad 
Lužnicí; Mnichovo Hradiště, Černošice, 
Mohelnice; 

6 0 

10 000 – 49 999 obyvatel 6 
Příbram; Třinec; Žďár nad Sázavou; Písek; 
Vsetín; Blansko; 6 0 

50 000 a 99 999 obyvatel 6 
Ústí nad Labem; Hradec Králové; Havířov; 

Zlín; Most; Frýdek-Místek. 
6 0 

100 000 a více obyvatel 6 
Praha, Brno; Ostrava; Plzeň, Liberce, 
Olomouc 

6 0 

Celkem ČR 36  32 4 

Zdroj: vlastní průzkum. 

Charakteristika výběrového souboru včetně způsobu výběru: Výběrový soubor je získán 

na základě stratifikovaného výběru obcí dle velikostních kategorií se stejnou 

pravděpodobností výběru v každém stratu, tzn., že bylo z každé velikostní kategorie obcí 

náhodně vybráno 6 obcí a provedeno 6 rozhovorů; v případě odmítnutí byla v dané velikostní 

kategorii vybrána další obec. Průměrná délka rozhovoru byla cca 35 minut. Scénář rozhovoru 

byl po telefonické domluvě zaslán vybraným respondentům před provedeným rozhovorem. 

Respondenti byli představitelé samospráv obcí, kteří mají ve své kompetenci bytovou 

problematiku a správu bytového fondu. U měst nad 5 000 obyvatel se jednalo o místostarosty, 

u statutárních měst o náměstky primátora, členy bytové komise, kteří jsou zároveň zastupiteli 

v obci. U menších obcí se jednalo především o starosty a místostarosty.  

V rámci primárního výzkumu byla přidána kategorie měst nad 100.000 obyvatel, na jejímž 

základě byla zpracována kapitola 2.4, která je zaměřena na hodnocení rozmanitosti 

konkrétních bytových politik velkých měst. 
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2.2 Analýza sekundárních dat 

2.2.1 Demografický vývoj obcí ČR 

Na základě demografických dat z běžné evidence obyvatelstva, která je dostupná za 

jednotlivé obce na ČSÚ, bylo vyhodnoceno demografické rozložení obyvatelstva a jeho vývoj 

v jednotlivých velikostních kategoriích obcí v souvztažnosti k potřebnosti aplikace bytové 

politiky obcí. Nejvíce obyvatel (tj. nad 3 miliony) v České republice žije ve městech nad 

50 000 obyvatel. Více než 2 miliony obyvatel žije ve městech ve velikostní kategorii 10 000 

až 49 999 obyvatel a dále v obcích 1 000 až 4 999 obyvatel. Méně než 1 milion obyvatel je 

v obcích velikostní kategorie 5 000 až 9 999 obyvatel. V období 2005 - 2015 došlo k poklesu 

počtu obyvatel ve městech s 10 000 až 49 999 obyvateli. Oproti tomu ve dvou nejmenších 

velikostních kategoriích obcí je ve sledovaném období zaznamenán největší nárůst obyvatel. 
Obrázek 2.1 Vývoj počtu obyvatel dle velikostních kategorií obcí od roku 2005 do roku 2015 
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Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 2005 až 2015. 

Příčinou změny ve velikosti populace v obcích byl především migrační vývoj. Největší 

intenzita migračního vývoje vyjádřená na 1000 obyvatel, která je vztažena ke střednímu stavu 

obyvatelstva v polovině sledovaného období, tj. k roku 2010, byla ve dvou nejmenších 

velikostních kategoriích obcí. 
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Obrázek 2.2 Změna populace migrací a přirozeným přírůstkem od roku 2005 do roku 2015 
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Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 2005 až 2015. 

Ve větších městech je vyšší podíl seniorů, který v největších městech dosahuje 19,1 %. 

U měst nad 50 000 obyvatel je největší podíl seniorů v Hradci Králové (22,4 %); Zlíně 

(20,8 %); Pardubicích (20,4 %); Havířově (20,3 %); Plzni (20,1 %). Podrobněji viz příloha 

č. 3, tab. 1. Naopak největší podíl dětské složky (tj. osob ve věku 0 až 14 let) je u obcí ve 

velikostní kategorii 1 000 až 4 999 obyvatel. 

Z hlediska vyváženosti obcí dle pohlaví se projevuje tradiční převaha mužů 

v nejmenších obcích. Ženy, které si na venkově nenašly partnery, se stěhují do větších měst, 

kde jsou pro ně lepší podmínky pro život. Ve všech ostatních velikostních kategorií je 

převaha žen, to se projevuje i hodnotou indexu maskulinity pod 100. U velkých měst je 

největší podíl žen nad 52 % u měst Olomouc, Zlín, České Budějovice. Zvýšený podíl žen ve 

městech je dán i vyšší nadějí na dožití žen, to se projevuje také ve vyšším podílu seniorů ve 

městech. 

 
Tabulka 2.3 Vybrané demografické charakteristiky k 1. 1. 2016 dle velikostních kategorií obcí 

Velikostní kategorie 
obcí 

Vyváženost dle pohlaví Věková struktura 

Podíl mužů Podíl žen 
Index 

maskulinity 

Podíl osob 
ve věku 0 
až 14 let 

Podíl osob 
ve věku 65 
a více let 

Index staří Průměrný 
věk 

Méně než 1 000 
obyvatel 

50,6 % 49,4 % 102,2 15,8 % 17,5 % 110,9 41,4 

1 000 – 4 999 

obyvatel 
49,8 % 50,2 % 99,1 16,1 % 17,3 % 107,0 41,2 

5 000 – 9 999 

obyvatel 
49,0 % 51,0 % 96,1 15,4 % 18,7 % 120,9 42,0 

10 000 – 49 999 

obyvatel 
48,5 % 51,5 % 94,1 15,0 % 18,8 % 125,2 42,3 

50 000 a více 
obyvatel 

48,4 % 51,6 % 93,8 14,9 % 19,1 % 128,2 42,3 

Celkem 49,14 % 50,86 % 96,6 15,4 % 18,3 % 119,0 41,9 

Zdroj: ČSÚ; Běžná evidence obyvatelstva k 1. 1. 2016. 
Pozn.: Index maskulinity = počet mužů na 100 žen; Index staří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve 
věku 0 až 14 let. 
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Zhodnocení demografického vývoje dle velikostních kategorií obcí 

Obce do 1 000 obyvatel (17 % obyvatel ČR žije ve 4 820 obcích): Nejvyšší nárůst 

obyvatelstva, především migrací. Podíl osob starších 65 let, v roce 2005 mezi obyvatelstvem 

silně zastoupených, se v roce 2015 výrazně snížil migračním přírůstkem. U těchto obcí jsou 

výrazné rozdíly v závislosti na jejich poloze, kdy výrazné procesy stárnutí a vylidňování obcí 

v periferních oblastech jsou v protikladu k migračním nárůstům dobře dopravně dostupných 

obcí v zázemí měst. V této velikostní kategorii obcí je převaha mužů, která se za poslední 

dekádu ještě zvýšila. 

Obce s 1 000 až 4 999 obyvateli (22 % obyvatel ČR žije v 1 162 obcích): Kategorie 

vykazuje druhý nejvyšší nárůst obyvatelstva způsobený především migrací a druhou nejvyšší 

hodnotu přirozeného přírůstku. Nejvyšší podíl dětí (16 %) a nejnižší podíl seniorů (17 %) 

ovlivňuje i průměrný věk obyvatel obcí této kategorie, který je nejnižší (41 let). Do těchto 

obcí přichází obyvatelstvo ve věku 24 až 35 let s dětmi, případně se děti narodí až po 

příchodu rodičů do obce. Noví obyvatelé obcí mají vyšší příjmy než původní obyvatelstvo 

a také vyšší stupeň dosaženého vzdělání. Následně pak v těchto obcích dochází k výrazné 

sociálně-kulturní proměně. Tyto obce mají velký potenciál rozvoje. 

Obce s 5 000 až 9 999 obyvateli (9 % obyvatel ČR žije ve 141 obcích): V této 

velikostní kategorii je vývoj obyvatelstva stabilizovaný. Jedná se o kategorii, která je nejblíže 

věkovému průměru ČR a má nejvyváženější poměr mužů a žen. 

Města s 10 000 až 49 999 obyvateli (22 % obyvatel ČR žije ve 113 městech): 

V poslední dekádě došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel, a to především migrací; 

výrazný je v těchto městech rovněž proces suburbanizace. Proces přirozeného přírůstku 

obyvatel je minimální, intenzivnější je naopak proces stárnutí (žije zde okolo 20 % osob 

starších 65 let, průměrný věk obyvatel je 42 let).  

Města s 50 000 a více obyvateli (30 % obyvatel ČR žije v 18 městech): V poslední 

dekádě došlo ke střednímu nárůstu obyvatelstva především migrací, která je ovlivněna 

pozitivní migrací do Prahy a do Plzně (viz příloha č. 3, tab. 1); ostatní velká města stagnují, 

případně je u nich zaznamenán úbytek obyvatelstva (např. Ostrava). Všechna města jsou 

ovlivněna procesem suburbanizace, tj. až 70 % migrujících obyvatel se stěhuje do zázemí 

těchto měst, stále však využívají jejich vybudovanou infrastrukturu v oblasti služeb. Od roku 

2008 je v této kategorii výraznější přirozený přírůstek (počet živě narozených je vyšší než 

počet zemřelých). Je zde nejnižší podíl dětí do 15 let. Naopak proces stárnutí obyvatel je zde 

nejintenzivnější, přes 19 % osob je starších 65 let (nejvyšší průměrný věk obyvatel – 42,5 let). 
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Druh vlastníka domu Počet Podíl 
Fyzická osoba 1 894 868 46,2 % 

Obec, stát 372 214 9,1 % 

Bytové družstvo 451 217 11,0 % 

Jiná právnická osoba 107 068 2,6 % 

Spoluvlastnictví vlastníků bytů 908 997 22,1 % 

Kombinace vlastníků 259 746 6,3 % 

Nezjištěno 110 525 2,7 % 

Obydlené byty celkem 4 104 635 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 

Města nad 50 000 obyvatel disponují velkou částí domovního fondu ve vlastnictví 

obce/státu, na jedno město připadá průměrně 643,7 bytových a rodinných domů. Druhý 

nejpočetnější domovní fond ve vlastnictví obce/státu je ve velikostní kategorii 1 000 až 4 999 

obyvatel, kde na jednu obec připadá 8,8 domů ve vlastnictví obce/státu. Nejmenší počet domů 

ve vlastnictví obce/státu připadá na obce pod 1 000 obyvatel, průměr je 1,4 domu na obec. 

Celkové počty domů jsou uvedeny v příloze č. 3, tabulka č. 3. 
Tabulka 2.5 Průměrný počet domů k bydlení na jednu obec dle vlastníka v České republice 

Typ domu Druh vlastnictví 
Velikostní kategorie obcí 

Celkem Méně než 
1 000 

1 000 až 
4 999 

5 000 až 
9 999 

10 000 až 
49 999 

50 000 a 

více 

Rodinné 
domy 

Ve vlastnictví obce nebo 
státu 

0,8 2,8 4,8 9,6 49,3 1,5 

Jiný druh vlastnictví 137,9 520,8 1 235,4 2 137,6 11 447,7 302,5 

Celkem v ČR 138,6 523,6 1 240,3 2 147,2 11 497,0 304,0 

Bytové 
domy 

Ve vlastnictví obce nebo 
státu 

0,7 6,1 25,3 61,0 594,4 5,0 

Jiný druh vlastnictví 2,4 22,0 122,9 482,2 4 136,0 29,3 

Celkem v ČR 3,0 28,1 148,2 543,2 4 730,4 34,3 

Domy 

celkem 

Ve vlastnictví obce nebo 
státu 

1,4 8,9 30,1 70,6 643,7 6,6 

Jiný druh vlastnictví 140,2 542,8 1 358,4 2 619,7 15 583,7 331,8 

Celkem v ČR 141,7 551,7 1 388,5 2 690,4 16 227,4 338,3 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 

 

2.2.3 Výstavba bytů v ČR 

Dalším analyzovaným aspektem bytové politiky obcí je dynamika bytové výstavby 

v České republice se zaměřením na velikostní kategorie obcí. Z hlediska výstavby nových 

bytů (tj. dokončených bytů) každoročně přibývá okolo 25 tisíc bytů. Největší podíl (tj. 67 % 

v roce 2013) tvoří byty v individuálním vlastnictví. Výstavba obecních bytů v průběhu 

analyzovaných let od roku 1999 klesá. V roce 1999 podíl obcí na výstavbě tvořil 26 % 

a v roce 2013 pouhé 1,3 %. Při výstavbě nových bytů vzrostla průměrná velikost obytné 

plochy – ze 70 m
2
 na 77,3 m

2
.  
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i přes probíhající ekonomickou krizi, která výrazně ovlivnila celou bytovou výstavbu v ČR. 

Intenzita výstavby ve městech 10 000 – 49 999 obyvatel je téměř v celém sledovaném období 

nejnižší.  
Obrázek 2.5 Vývoj počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel ve velikostních kategoriích obcí 
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Zdroj: ČSÚ, Výkaz Stav 7–99. 

Od roku 2001 vzniklo v České republice skoro 462 tis. bytů, z toho je v bytových 

domech 141 tis. bytů a dalších cca 24 tis. bytů v nástavbách bytových domů. Z hlediska 

zaměření analýzy na problematiku sociálního bydlení je důležitá kategorie zahrnující 

výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech, kterých bylo 

v analyzovaném období vystavěno téměř 11 tisíc. 

Tabulka 2.7 Vývoj počtu dokončených bytů dle typů výstavby 

Rok Celkem 

V 

rodinných 
domech 

V 

bytových 
domech 

V nástavbách V domech s 

pečovatelskou 
službou 

a domovech-

penzionech 

V 

nebytových 
budovách 

Ve stavebně 
upravených 

nebytových 
prostorách 

V 

rodinných 
domech 

V 

bytových 
domech 

2001 24 758 10 693 5 912 2 948 1 874 708 824 1 799 

2002 27 291 11 716 6 393 2 957 1 737 1 725 1 070 1 693 

2003 27 127 11 397 7 720 2 486 1 454 1 729 1 213 1 128 

2004 32 268 13 302 10 722 2 453 2 070 1 638 719 1 364 

2005 32 863 13 472 11 526 2 270 1 569 1 047 794 2 185 

2006 30 190 13 230 10 070 1 687 1 770 760 651 2 022 

2007 41 649 16 988 18 171 1 735 1 847 530 733 1 645 

2008 38 380 19 611 12 497 1 710 1 788 345 727 1 702 

2009 38 473 19 124 13 766 1 528 1 697 275 803 1 280 

2010 36 442 19 760 10 912 1 423 1 445 876 786 1 240 

2011 28 630 17 385 6 487 1 244 1 579 170 618 1 147 

2012 29 467 17 442 7 095 1 194 1 432 354 581 1 369 

2013 25 238 15 469 6 049 966 1 296 341 414 703 

2014 23 954 13 992 6 422 772 1 254 273 451 790 

2015 25 095 13 890 7 356 816 1 162 136 589 1 146 

Celkem 461 825 227 471 141 098 26 189 23 974 10 907 10 973 21 213 

Zdroj: ČSÚ, Výkaz Stav 7–99. 
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2.2.4 Současný stav bytového fondu včetně sociálního bydlení v obcích ČR  

Z výsledků provedeného průzkumu v rámci „Analýzy struktury obecních bytů v ČR“ 

94
 který proběhl v roce 2016, je doloženo, že obecní byty vlastní všechny obce nad 10 000 

obyvatel a téměř všechny obce nad 5 tis. obyvatel. V rámci České republiky je patrný trend, 

že čím méně má obec obyvatel, tím pravděpodobnější je, že nemá obecní byty. Obce nemají 

obecní byty např. z důvodu malého počtu obyvatel, nezájmu občanů o obecní byty v obci, 

preference bydlení v rodinných domech ze strany občanů, nedostatku financí v obecních 

rozpočtech na jejich pořízení, nedostatečného počtu zaměstnanců úřadu, kteří by zajistili péči 

o bytový fond. U obcí pod 1 000 obyvatel agendy často obstarává přímo starosta dané obce 

a pokud není uvolněný, má omezený časový prostor jen ve svých úředních hodinách. 
Tabulka 2.8 Struktura bytového fondu obcí dle velikostních kategorií 

  

Velikostní kategorie obcí 

Celkem 
méně než 

1 000 

obyvatel 

1 000 – 4 999 

obyvatel 

5 000 – 9 999 

obyvatel 

10 000 – 49 

999 obyvatel 

50 000 a více 
obyvatel 

Celkem obcí ve výběrovém 
souboru 

1104 924 105 80 16 2229 

Z toho 

obce, 

které mají 

obecní byty  482 751 104 80 16 1433 

sociální byty  146 253 72 67 10 548 

bezbariérové byty  85 224 78 68 11 466 

Podíl obcí, 
které mají 

obecní byty  43,7 % 81,3 % 99,0 % 100,0 % 100,0 % 53,1 %* 

sociální byty  13,2 % 27,4 % 68,6 % 83,8 % 62,5 %** 18,5 %* 

bezbariérové byty  7,7 % 24,2 % 74,3 % 85,0 % 68,8 % 13,8 %* 

Zdroj: PROCES, Analýza struktury obecních bytů v ČR, 2016, s. 68. 

Pozn.: * Hodnoty celkem jsou převáženy váhou dané velikostní kategorie obcí dle skutečného zastoupení obcí 
v základním souboru (tj. všechny obce v ČR), což znamená, že získané údaje se vztahují k celé ČR. 

 ** V kategorii obcí 50 000 a více obyvatel 6 respondentů nesdělilo z důvodu neznalosti struktury obecního 
sociálního fondu počty bytů, jedná se o statutární města, kde je správa bytů v kompetencích jednotlivých 
obvodů. 

 

Sociální bydlení v ČR 

Sociální byty v ČR má 18,5 % obcí.95
 Města s 10 000 – 49 000 obyvateli mají sociální 

byty z 83,8 %. Ve velikostní kategorii 5 000 – 9 999 obyvatel má sociální byty 68,6 % obcí. 

Pokud menší obce mají sociální obecní byty, je to nejčastěji z důvodu požadavku občanů na 

potřebu sociálního bytu pro rodiny s dětmi, samoživitele/samoživitelky a seniory. Zájem 

o poskytnutí bydlení u dalších cílových skupin, např. osob opouštějících instituce 

(pěstounskou péči, dětské domovy, věznice), propuštěných z psychiatrických léčeben, 

zdravotně postižených či osob pečujících o osobu blízkou, je uváděn spíše ve větších obcích 

nad 10 000 obyvatel a velkých městech nad 50 000 obyvatel. 
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Ve srovnání se strukturou běžných obecních bytů jsou sociální byty menší rozlohou 

i počtem pokojů. U obecních bytů je ve všech velikostních kategoriích obcí zhruba 50 % bytů 

menších než 38 m2, u sociálních bytů je to 70 až 86 %. Z hlediska počtu pokojů tvoří 

nejčetnější kategorii obecních bytů dvoupokojové a třípokojové byty, u obecních sociálních 

bytů se jedná především o jednopokojové byty s rozlohou do 37,9 m
2, příp. 51,9 m

2
. 

2.3 Přistup obcí k bytové politice v ČR 

2.3.1 Zodpovědnost za řešení sociálních problémů 

Pro porovnání postojů představitelů obcí k odpovědnosti za řešení sociálních problémů 

obyvatel spojených s bydlením byl využit průzkum realizovaný v roce 2013
96

. V rámci tohoto 

průzkumu byla hodnocena sociální rizika (včetně problémů spojených s bydlením) 

v Moravskoslezském kraji a bylo zjišťováno u zástupců samospráv (tj. starostů), 

poskytovatelů sociálních služeb a vedoucích odborů sociálních služeb na ORP komu 

přisuzují, že by se měl jejich řešením zabývat. U všech skupin respondentů převládal názor, 

že základní odpovědnost za řešení sociálních rizik nese stát. Při řešení problémů s bydlením 

sociálně potřebných občanů respondenti spatřovali základní roli na straně obce, která by je dle 

jejich názorů měla řešit (80,5 % respondentů). 

Tabulka 2.9 Zodpovědnost za řešení sociálních problémů dle typu respondentů 

% kladných odpovědí 

Sociální rizika 
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Sami lidé, kterých se 
problém týká  34,1 76,8 11,0 11,0 43,9 79,3 34,1 46,3 42,1 

Rodina těchto lidí 13,4 9,8 58,5 59,8 41,5 48,8 22,0 61,0 39,3 

Obec 31,7 11,0 43,9 36,6 40,2 25,6 80,5 36,6 38,3 

Nestátní neziskové 
organizace 

9,8 6,1 34,1 36,6 39,0 67,1 23,2 39,0 31,9 

Úřady práce 47,6 79,3 9,8 13,4 15,9 7,3 4,9 14,6 24,1 

Církevní organizace 4,9 1,2 22,0 20,7 24,4 11,0 7,3 18,3 13,7 

Odbory 28,0 4,9 26,8 30,5 14,6 9,8 13,4 22,0 18,8 

Krajský úřad 9,8 4,9 11,0 13,4 11,0 8,5 15,9 9,8 10,5 

Stát 85,4 47,6 86,6 89,0 85,4 58,5 76,8 82,9 76,5 

Zdroj: HRUŠKOVÁ, A. Současné změny ve struktuře osídlení a její dopady na komunitní plánování sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji. Bakalářská práce. Ostrava: Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v 
Ostravě. 2013, s. 27. 
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Rozdíly mezi jednotlivými typy respondentů byly následující: Poskytovatelé 

sociálních služeb, vedoucí odborů sociálních služeb se shodovali v zásadní roli obce 

a následně státu v odpovědnosti za řešení sociálních problémů občanů s bydlením. Starostové 

menších obcí viděli hlavní roli v rukou státu (76,7 %) a následně až obce (70 %). Vedoucí 

odborů sociálních služeb dále uváděli klíčovou roli rodiny a zodpovědnost samotných 

jednotlivců, kterých se problém s bydlením týká.  
Tabulka 2.10 Zodpovědnost za řešení sociálních problémů spojených s bydlením 

% kladných odpovědí 
Typ 

Starostové Poskytovatelé 
Vedoucí odborů 

soc. služeb 
Celkem 

Sami lidé, kterých se problém týká  26,7 16,7 68,2 34,1 

Rodina těchto lidí 3,3 13,3 59,1 22,0 

Obec 70,0 80,0 95,5 80,5 

Nestátní neziskové organizace 3,3 16,7 59,1 23,2 

Úřady práce 3,3 0,0 13,6 4,9 

Církevní organizace 3,3 0,0 22,7 7,3 

Odbory 13,3 20,0 4,5 13,4 

Krajský úřad 13,3 10,0 27,3 15,9 

Stát 76,7 70,0 86,4 76,8 

Zdroj: HRUŠKOVÁ, A. Současné změny ve struktuře osídlení a její dopady na komunitní plánování sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji. Bakalářská práce. Ostrava: Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 
v Ostravě. 2013, příloha 2, tab. č. P5.2. 

Následný primární výzkum realizovaný v roce 2016 (viz níže) ukazuje posun názoru 

představitelů obcí v tom, že problémy s bydlením by měla řešit obec. Je zde změna 

v uvědomění si závažnosti situace v oblasti bydlení na straně představitelů obcí, kteří oproti 

průzkumu v roce 2013 začínají hledat prostředky, jak bytovou politiku na úrovni své obce 

uchopit. Představitelé obcí uvádějí, že hybnou silou, která zvýšila zájem a následně aktivitu 

obcí, byla příprava zákona o sociálním bydlení. Zástupci obcí si v průzkumu realizovaném 

v roce 2016 daleko více uvědomují naléhavost řešení problémů s bydlením svých občanů, ale 

zároveň očekávají finanční pomoc od státu na výstavbu a udržování bytového fondu pro 

sociální účely, který v potřebné míře nemají.  

 

2.3.2 Současný přístup obcí k bytové politice 

Ve výsledcích z primárního výzkumu se projevilo, že bytová politika nepatří mezi 

priority samospráv nejmenších obcí. Obce do 1 000 obyvatel nemají často obecní byty 

(56,3 % – viz tabulka 2.8) a dle realizovaných rozhovorů tyto obce ani neuvažují o výstavbě, 

případně pořízení (nákupu) bytů pro sociální účely, a to i přesto, že u nich existuje 

předpoklad, že nebudou mít dostatečné kapacity a možnosti pro zajištění sociálního bydlení. 

U obcí s 1 000 – 4 999 obyvateli je situace lepší, jelikož obecní byty má 18,7 % obcí (viz 
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tab. 2.8). Pokud obec v těchto dvou nejmenších velikostních kategoriích v minulosti měla 

obecní byty, byly tyto většinou privatizovány, např. z důvodu, že obec již nechtěla spravovat 

bytový fond. Osoby v bytové nouzi jsou řešeny formou dočasného ubytování na ubytovnách, 

v malých obcích se většinou postará rodina či sousedé. Jen zcela výjimečně drží menší obce 

pro tyto případy volné byty. Dalším důvodem, proč obce pod 5 000 obyvatel nemají vlastní 

bytový fond, je nedostatek nebo zcela chybějící vhodné pozemky, nemovitosti a objekty, 

finance, personál obecního úřadu. Jako jiný důvod uváděný samosprávou byl historický vývoj 

obce. „Z historického hlediska bylo upřednostněno vždy individuální bydlení“, zněla typická 

odpověď. Často bylo ze strany zástupců obcí uváděno, že obecní byty neměla obec ani 

v historii, proto se soustředí na podporu výstavby rodinných domů, o které je v obci zájem. 

Respondenti dále uváděli: „Vzhledem k tomu, že jsme obec, která má pod 200 obyvatel, má 

každý svůj dům, a potřeba obecních bytů u nás nikdy nenastala.“ Dle respondentů není tudíž 

ze strany obyvatel poptávka po obecních bytech. V případě, že obec nějaké finance na 

investice z rozpočtu obce vyčlení, existují pro samosprávu jiné priority (kanalizace, ČOV, 

vodovod apod.). Obce s méně než 1 000 obyvateli nemají žádný koncepční dokument, 

problematiku potřeby bydlení řeší vždy po přednesení problémů na zastupitelstvu, případně 

každý rok při sestavování rozpočtu v zastupitelstvu s výhledem maximálně na 2 roky, rovněž 

ad hoc při vypsání dotací (například Výzva č. 34 na sociální bydlení97). Kompetence obcí 

dané současnou legislativou byly pro zastupitele vyhovující a neměli k nim připomínky.  

Obecní byty mají všechny obce ve velikostní kategorii 10 000 – 49 999 obyvatel 

a nad 50 000 obyvatel a téměř všechny obce s 5 000 – 9 999 obyvateli. Podle názorů 

respondentů by se měl obecní bytový fond pohybovat od 5 do 10 % z celkového počtu bytů 

v obci, přičemž by tento obecní bytový fond měl být složen jak z bytů běžných nájemních, tak 

z bytů sociálních. Jedná se o ideální podíl, aby mohla obec stabilizovat bytový fond, 

strategicky s ním manévrovat, působit preventivně proti segregaci, případně ovlivňovat cenu 

nájmů v obci. Vše je vždy závislé na okolnostech, v jakých se daná obec nachází, není možné 

pevně stanovit jedno číslo. Navíc každá obec preferuje jiný přístup. 

Souhrnně bylo v rámci rozhovorů se zástupci samospráv obcí zjištěno, že 

oslovené obce do 4 999 obyvatel většinou nemají zpracovanou žádnou koncepci, strategický 

plán ani jinou analýzu v oblasti bydlení. Dle sdělených informací zatím zástupci obcí 

nezaznamenali zájem o poskytnutí bydlení od osob vracejících se z výkonu trestu, 

propuštěných z psychiatrických léčeben či dětských domovů. Tyto požadavky mohou dle 

jejich názoru vznikat spíše ve větších obcích nad 10 000 obyvatel a velkých městech nad 

50 000 obyvatel, která většinou strategický nebo koncepční dokument v oblasti bydlení mají 
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zpracovaný. U menších obcí se vyskytují nejčastěji požadavky na potřebu sociálního bytu pro 

matky samoživitelky, rodiny s dětmi nebo pro seniory, dle názoru respondentů z této 

velikostní kategorie obcí nevzniká potřeba na zpracování strategického či koncepčního 

dokumentu, jelikož potřebné otázky jsou řešeny každoročně při sestavování rozpočtu obce. 

Kompetence obcí dané současnou legislativou byly pro zástupce obcí vyhovující, ale rádi by 

aktivněji řešili otázku neplatičů a s tím spojené dlouhodobé problémy, které zatěžují pověřené 

pracovníky nejvíce, např. soudní průtahy při vystěhování, finanční ztráty. 

2.3.3 Sociální bydlení 

Sociální bydlení patří k nejužívanějšímu pojmu, který je oficiálně centrálními orgány 

státu ČR v oblasti bytové politiky používán. Český právní řád zatím neobsahuje pojem 

„sociální bydlení“ a neexistuje ani jeho ustálená definice, jak již bylo uvedeno. Z toho důvodu 

byli zástupci samospráv obcí v rámci realizovaných rozhovorů dotázáni, co si pod tímto 

pojmem sami představují. 

Respondenti opakovali, že většině obcí vyhovuje současný širší výklad pojmu sociální 

bydlení. Obce mohou z tohoto důvodu praktikovat vlastní systém, klást vlastní požadavky na 

cílové skupiny žijící v sociálních bytech, mohou mít vlastní čekací listiny atd. Problematická 

situace je u obcí, které nemají vlastní bytový fond. Všichni se shodovali, že pro sociální 

obecní bytový fond a jeho správu je potřeba vytvořit vhodné podmínky a zejména určit jeho 

přesnou specifikaci, zejména určení cílové skupiny a propozice bytu (velikost, výše nájmu, 

cena realizace apod.). 

Bez pobídky centrálních orgánů státu v podobě zákonů a nařízení dochází v současné 

době u některých obcí k řešení bytové problematiky jen v krátkodobém horizontu, jelikož 

za cílové skupiny jsou vnímány převážně různé akutní případy. Potřebnost sociálního bydlení 

zde není řešena z dlouhodobého hlediska ani plošně. Obce plánují často bez analytického 

podkladu, tzn. jen na základě svých momentálních názorů a priorit. 

V rámci rozhovorů bylo také zjištěno, že obce považují pojem sociální bydlení často 

za dehonestující a raději pro potřebu svých občanů volí jiné označení obecních bytů určených 

pro sociální účely. Z toho důvodu bylo dále zjišťováno, který z níže uvedených sedmi typů 

bydlení považují zástupci obcí za sociální bydlení na území jejich obce. U každého typu 

sociálního bytu bylo ve scénáři uvedeno bližší vysvětlení. 
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Typy sociálních bytů z primárního výzkumu: 

1. Nízkonákladové obecní byty: Nízkonákladové bydlení (nízký nájem) je určeno pro 

nízkopříjmové domácnosti, které si z důvodu své sociální a finanční situace nemohou 

dovolit běžný typ bydlení. 

2. Tréninkové byty/vícestupňové bydlení: Byty vlastněné obcí pronajímané neziskovým 

organizacím, které je dále pronajímají osobám, které potřebují doprovodnou sociální 

práci. 

3. Domy s pečovatelskou službou (DPS) – byty určené pro bydlení seniorů za účelem řešení 

bytové situace těchto osob. Jedná se o malometrážní byty, které však nejsou zcela 

bezbariérové. 

4. Domy s pečovatelskou službou (DPS) – byty určené pro bydlení seniorů a osob se 

zdravotním postižením za účelem řešení bytové situace těchto osob. Jedná se 

o malometrážní byty, zcela bezbariérové. 

5. Startovací byty: Byty, které jsou určeny ekonomicky aktivním do 35 let věku (rodinám 

i jednotlivcům), kteří se chtějí osamostatnit, např. od rodičů, nebo po propuštění z ústavní 

péče apod. 

6. Náhradní byty: Byty určené pro okamžitou pomoc ve chvíli bytové nouze (přírodní 

katastrofa, mimořádná událost, např. požár apod. nebo byty určené osobám v krizových 

situacích – oběti trestných činů, migranti). 

7. Bezbariérové byty: Byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob 

v normální zástavbě. 

 

Z primárního výzkumu vyplynulo, že obce ve většině považují za sociální byty 

nejčastěji nízkonákladové byty, byty v domech s pečovatelskou službou, které nejsou zcela 

bezbariérové a byty v domech s pečovatelskou službou, ve kterých jsou jen bezbariérové 

byty. U nejmenších obcí (do 1 000 obyvatel) jsou za sociální byty nejčastěji považovány 

nízkonákladové byty a startovací byty, dále pak byty v domech s pečovatelskou službou. 

Všechny výše zmíněné typy sociálních bytů jsou určeny především pro mladé rodiny, 

sociálně strádající jednotlivce a seniory. Se zvyšujícím se počtem obyvatel v obcích je možné 

sledovat rozšiřující se množství typů sociálních bytů. Tréninkové/vícestupňové byty, které 

jsou určeny pro cílové skupiny potřebující doprovodnou sociální službu, jsou považovány za 

sociální byty především v obcích nad 10 000 obyvatel. V největších obcích (nad 50 000 

obyvatel) jsou považovány za sociální byty téměř všechny nabízené typy sociálních bytů, 

které jsou určené i pro specifičtější cílové skupiny, a těmi jsou osoby opouštějící státní 
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instituce (dětské domovy, věznice), pěstounskou péči, osoby v bytové nouzi, oběti domácího 

násilí a osoby se zdravotním postižením. Výjimkou jsou pouze náhradní byty, které slouží 

k přechodnému ubytování osob v případě neočekávaných krizových situací, např. řešení 

požáru, povodně apod.  

 

Nabídka sociálních bytů 

Přibližně polovina obcí s obecním bytovým fondem v každé z pěti velikostních 

kategorií obcí nepovažuje za dostatečné současné množství sociálních bytů v jejich obci 

vzhledem k narůstající potřebě obyvatel. Nejvíce se tento nedostatek projevuje u obcí s 50 tis. 

a více obyvateli a s 5 000 – 9 999 obyvateli.  

Nejmenším obcím do 1 000 obyvatel a s 1 000 – 4 999 obyvateli schází především 

nízkonákladové byty. Významný nedostatek pociťují také u náhradních bytů, ale tento 

nedostatek je udávaný respondenty u všech velikostních kategorií obcí. Velké obce nad 

50 000 obyvatel uvádějí nedostatek všech typů sociálních bytů kromě nízkonákladových 

a bytů v domech s pečovatelskou službou. Výraznější potřebu udávají oproti jiným 

velikostním kategoriím obcí u bytů vstupních/startovacích, tréninkových a bezbariérových. 

U většiny velikostních kategorií obcí (nad 5 000 obyvatel) vyvstává potřeba 

malometrážních bytů (tento typ bytů byl uveden respondenty mimo definované typy 

v kategorii jiné), a to především pro seniory, jelikož obec je často nucena řešit situaci, kdy 

samostatně žijící senior není schopen ze svého důchodu zaplatit nájem za byt s velkou 

rozlohou (nadměrný byt), ale přitom je stále v dobré zdravotní kondici a nemá zájem 

o umístění v DPS či pobytovém sociálním zařízení. Potřebu bytů v DPS udávají všechny obce 

do 50 tis. obyvatel. 

 

Obce plánující pořízení bytů pro sociální účely 

K plánování pořízení obecních sociálních bytů dochází u obcí s obecním bytovým 

fondem i u obcí bez něj. Obce bez bytového fondu se vyskytují výhradně u nejmenších 

velikostních kategorií obcí (s méně než 1 000 obyvateli a s 1 000 – 4 999 obyvateli) a pořízení 

sociálních bytů plánují velmi zřídka. Obdobná je i situace u nejmenších obcí do 4 999 

obyvatel, které sice obecní bytový fond mají, ale pořízení sociálních bytů plánují spíše 

výjimečně. Cílovou skupinou, pro kterou zvažují byty plánovat, jsou mladé rodiny, 

samoživitelé/samoživitelky, osoby v bytové nouzi (především osoby ohrožené ztrátou 

bydlení) a senioři. 

U větších obcí dochází k plánování pořízení sociálních bytů ve větší míře než 

u nejmenších obcí. Nejintenzivněji plánují pořízení sociálních bytů obce s 10 000 – 49 999 
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Tabulka 2.11 Vývoj počtu obyvatel ve velkých městech za 10 let 

Město 
Počet obyvatel Desetiletá změna 

2008 2017 Počet % 

Praha 1 212 097 1 280 508 68 411 5,6% 

Brno 368 533 377 973 9 440 2,6% 

Ostrava 308 374 291 634 -16 740 -5,4% 

Plzeň 165 238 170 548 5 310 3,2% 

Liberec 99 721 103 853 4 132 4,1% 

Olomouc 100 373 100 378 5 0,0% 

Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, data k 1. 1. daného roku. 

Vývoj počtu obyvatel je ovlivněn především migračním chováním. V období let 2010–

2016 byly záporné hodnoty průměrné hrubé míry migračního salda u Ostravy, Brna a 

Olomouce. Ostatní velká města byla v tomto období migračně zisková a to především Praha a 

Liberec. Kladný přirozený přírůstek byl u všech velkých měst s výjimkou Ostravy.  

Z hlediska věkového složení obyvatelstva dochází v ČR k procesu stárnutí 

obyvatelstva, následkem čehož vznikají i specifické potřeby v oblasti bydlení seniorů. Ve 

všech velkých městech ČR je podíl poproduktivní složky obyvatelstva vyšší než 

předproduktivní. Nejvyšší podíl poproduktivní složky obyvatel v roce 2016 byl v Plzni 

(20,1 %) a nejnižší v Praze (18,4 %). Tato nízká hodnota u Prahy je dána především migrací 

mladých osob za prací a vzděláním. 
Tabulka 2.12 Podíl předproduktivní a poproduktivní složky obyvatel na celkovém počtu obyvatel (v %) 

Město  

Podíl obyvatel  

ve věku 0 - 14 let 

Podíl obyvatel 
ve věku 65 a více let 

2010 2016 Změna 2010 2016 Změna 

Plzeň 12,6 14,4 1,8 17,3 20,1 2,8 

Brno 12,9 14,7 1,8 17,5 19,9 2,4 

Olomouc 13,3 15,4 2,1 16,2 19,0 2,8 

Liberec 14,1 16,1 2,0 15,1 18,7 3,6 

Ostrava 14,0 14,6 0,6 15,4 18,6 3,2 

Praha 12,4 14,9 2,5 16,1 18,4 2,3 

Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, data k 1. 1. 2016 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty ve sloupci – barevný odstín představuje hodnotu v buňce (tmavě 
červená=nejvyšší hodnota, tmavě modrá=nejnižší hodnota) 
 

V České republice mají velká města s výjimkou Liberce vyšší průměrný věk než je 

průměr v ČR (41,9 let k 1. 1. 2016). Nejrychleji roste průměrný věk v Ostravě, což je 

způsobeno výrazným stěhováním mladého obyvatelstva do Prahy a do zázemí města (cca 70 

% vystěhovalých). Vystěhování mladého obyvatelstva v Ostravě se projevuje i nižším 

podílem dětské složky ve městě. Naopak nejmenší nárůst průměrného věku je u Prahy, který 

je dán přílivem mladých obyvatel z celé republiky i ze zahraničí. Průměrný věk obyvatel Brna 

je druhý nejvyšší v rámci vybraných měst, což je důsledkem vyššího podílu seniorů, který je 

zmírněn příchodem mladého obyvatelstva na rozdíl od Plzně. 
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Bytové domácnosti jednotlivců, tj. byty obydlené jednou osobou, vykazují 

rostoucí trend v celé České republice. Např. v roce 2011 tyto domácnosti ve velkých 

městech tvořily 31,0 % až 34,1 % všech bytových domácností, tzn. v každém třetím bytě žil 

člověk ve věku 15 a více let sám a rovněž i sám hospodařil. Domácnosti jednotlivců zahrnují 

dvě nejvýznamnější skupiny jednotlivců, a to domácnosti singles a domácnosti jednotlivců 

– seniorů. Nárůst jednočlenných domácností seniorů je spojen se stárnutím populace, ve 

vyšších věkových skupinách od 65 let se jedná především o domácnosti vdov příp. 

rozvedených žen. U věkových kategorií 40 až 65 let převládají především rozvedení muži 

a u věkové kategorie pod 40 let svobodní muži. Např. v Brně k 26. 3. 2011 žilo více než 13 % 

osob ve věku 20–39 let jako singles, přičemž tento trend je ovlivněn změnou hodnotového 

systému spojeného s hedonistickým stylem života s důrazem na neochotu se vázat. Podle 

sociologa Alfreda Schultze
99

 jsou současní mladí lidé stále více sociálně neukotvení. Často 

žijí v jednočlenných domácnostech, a přestože mají partnery, nepořizují si dítě. Mají slabou 

prostorovou vazbu s daným územím a poměrně často se stěhují. 

Pro vytvoření vhodných podmínek k uspokojení bytových potřeb občanů je důležité 

znát současný stav způsobu jejich života a tím i preference forem bydlení. Nejvíce 

hospodařících domácností žije v bytech, které jsou v rodinných nebo bytových domech. Za 

osoby umístěné v zařízeních jsou považovány osoby s místem obvyklého pobytu ve všech 

typech ubytovacích nebo lůžkových léčebných zařízeních sloužících k individuálnímu i 

kolektivnímu ubytování většího počtu osob (např. domovy pro seniory, dětské domovy, 

ústavy sociální péče, ubytovny, studentské koleje, domovy mládeže, internáty, léčebny, 

sanatoria, kojenecké ústavy, lázeňské ústavy). Za osoby mimo byty a zařízení jsou 

považovány osoby s místem obvyklého pobytu v nouzových obydlích, mobilních objektech, 

rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí bytového fondu) nebo 

mimo byty v obytných domech (nouzové ubytování v nebytovém prostoru, tj. sklep, půda).  

Tabulka 2.17 Struktura hospodařících domácností podle způsobu bydlení 

Město 

Počet 
hospodařících 

domácností 
celkem 

Způsob bydlení 
Počet hospodařících domácností Počet hospodařících domácností (v %) 

Byt 

Rekreační 
chata, 

chalupa 

Ubytovací 
zařízení  

Mimo 

byty 
Byt 

Rekreační 
chata, 

chalupa 

Ubytovací 
zařízení  

Mimo 

byty 

Praha 579 509 571 621 1 305 333 7 555 98,64 0,23 0,06 1,30 

Brno  174 162 172 260 396 158 1 744 98,91 0,23 0,09 1,00 

Ostrava  133 675 132 610 50 320 745 99,20 0,04 0,24 0,56 

Plzeň 78 301 76 987 601 68 1 246 98,32 0,77 0,09 1,59 

Liberec 45 357 44 964 108 19 374 99,13 0,24 0,04 0,82 

Olomouc 45 410 45 034 66 52 324 99,17 0,15 0,11 0,71 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty ve sloupci – barevný odstín představuje hodnotu v buňce (tmavě 
červená=nejvyšší hodnota, tmavě modrá=nejnižší hodnota) 
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 SCHULZE, G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main: Campus, 1992. 
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2.4.3 Domovní a bytový fond 

Domovní fondy velkých měst vykazují odlišné charakteristiky, ale u všech je typický 

nižší podíl neobydlených domů, který je nižší než 10 %, což je pod průměrem ČR (17 % 

v roce 2011). Domovní fond je nejčastěji neobydlený z důvodu přestavby domu, změny 

uživatele nebo z důvodu nezpůsobilosti k bydlení. Ukazatel počtu bytů na 1 dům indikuje na 

charakter domů ve městě, nejnižší číselná hodnota je v Liberci, ukazuje na větší podíl 

rodinných domů, naopak vysoká číselná hodnota v Praze a v Ostravě je spojena s vyšším 

zastoupením panelových sídlišť. 
Tabulka 2.18 Domovní fond vybraných měst a jeho obydlenost v roce 2011 

Město 
Počet 
domů 

Podíl domů 

Počet bytů 

Počet 
bytů na 1 

dům 

Počet 
osob na 1 

byt 

Podíl bytů dle období 
výstavby domu 

obydlených neobydlených 1945 a 

dříve 

v letech 

2001 - 

2011 

Praha 99 949 93,0% 7,0% 587 832 5,9 2,16 32,2 % 8,0 % 

Brno 40 676 92,7% 7,3% 177 465 4,4 2,12 15,5 % 7,6 % 

Ostrava 26 188 94,1% 5,9% 137 469 5,2 2,13 11,4 % 4,8 % 

Plzeň 17 865 92,6% 7,4% 79 964 4,5 2,12 22,0 % 7,8 % 

Liberec 12 253 94,2% 5,8% 46 683 3,8 2,21 30,0 % 8,8 % 

Olomouc  10 657 93,4% 6,6% 46 680 4,4 2,15 22,2 % 9,2 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty ve sloupci – barevný odstín představuje hodnotu v buňce (tmavě 
červená=nejvyšší hodnota, tmavě modrá=nejnižší hodnota) 

Pro objektivní komparaci bytových fondů měst s různým počtem obyvatel je 

nutno vyjít z relativních hodnot, tj. počet osob na 1 byt. Tento standardní ukazatel 

hodnocení průměrné úrovně bydlení v České republice klesá, v roce 1961 to bylo 3,36 osob 

na byt a v roce 2001 již to bylo 2,64 osob na byt. V posledním Sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011 tato hodnota klesla na 2,19 osob na byt. S výjimkou Liberce jsou všechna velká 

města pod tímto průměrem.  

Průměrné stáří obydleného domovního fondu v ČR bylo 49,8 let v roce 2011. 

Struktura obydlených domů s byty podle období výstavby se mezi městy poměrně významně 

liší. Město Brno je zajímavé tím, že má relativně mladý domovní fond a z celkového počtu 

177 465 bytů bylo 13 486 bytů v domech, které byly postaveny v letech 2001 až 2011 (7,6 

%). Podobnou strukturu bytů dle stáří výstavby domů má Plzeň. 

Nejvýznamnější podíl bytů z celkového bytového fondu jednotlivých měst ČR je ve 

vlastnictví fyzických osob a ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (bytových jednotek). 

Družstevní byty mají na celkovém bytovém fondu významný podíl (tj. nad 10 %) u měst 

Ostrava, Liberec, Praha a Brno. Z hlediska vlastnictví bytů v porovnání s ostatními velkými 

městy má statutární město Brno nejvyšší podíl bytů v obecním vlastnictví (19,73 % v roce 

2011, ale v roce 2016 to je již 15,6 %). Druhý nejvyšší podíl má město Ostrava, která v roce 

2011 měla 12, 8 % a v roce 2016 došlo ke snížení tohoto podílu na 9,64 %. 
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Tabulka 2.19 Podíl bytů z hlediska vlastnictví 

Město Obec 
Fyzická 
osoba 

Bytové 
družstvo 

Spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

Stát 
Jiná práv. 

osoba 

Kombinace 

vlastníků 
Nezjištěno 

Brno 19,7% 27,1% 15,7% 23,3% 0,1% 1,7% 7,2% 5,2% 

Ostrava 12,8% 17,5% 28,5% 14,6% 0,0% 12,1% 11,0% 3,5% 

Praha 11,7% 24,9% 16,3% 27,8% 0,3% 2,5% 7,4% 9,1% 

Liberec 6,3% 32,7% 16,7% 28,1% 0,1% 2,5% 8,5% 5,0% 

Olomouc 6,3% 27,9% 7,4% 40,5% 0,5% 1,4% 11,2% 4,9% 

Plzeň 5,5% 26,4% 3,5% 47,3% 0,0% 1,4% 9,8% 6,1% 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty v tabulce – barevný odstín představuje hodnotu v buňce (tmavě 
červená=nejvyšší hodnota, tmavě modrá=nejnižší hodnota) 

Nízký počet bytů v obecním vlastnictví byl ovlivněn procesem privatizace
100, která 

probíhala od roku 1991, kdy se některá města z velké části zbavila bytového fondu, například 

město Ústí nad Labem nebo Opava. Výrazná privatizace proběhla i v Plzni. Naopak velký 

podíl bytového fondu si uchovalo město Brno nebo město Bohumín, které má 45,5 % 

bytového fondu ve svém vlastnictví. 
Obrázek 2.15 Postup privatizace obecního bytového fondu v období 1991 až 2011 

 

Zdroj UUR Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných městech (2010, 2011). 
Dostupné z https://www.uur.cz/default.asp?ID=4591. 

Nová bytová výstavba je ovlivněna zejména soukromým sektorem, tzn. trhem s byty 

pro osoby s přiměřenými finančními příjmy. Výstavba nových bytů financovaná z veřejných 

zdrojů by měla také odrážet potřeby různých cílových skupin v oblasti bydlení. Intenzita 

bytové výstavby v důsledku recese od roku 2009 klesá. Postupný kontinuální nárůst započal 

v roce 2011 nejdříve v Praze a v Brně od roku 2014. Od roku 2009 činil počet dokončených 

bytů v Brně 10 245 a celková intenzita bytové výstavby k celkovému počtu bytů je zde třetí 

nejvyšší po Praze a Olomouci. 
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 Více informací SLÁDEK, Jan. Privatizace bytového fondu v ČR. in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 
2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 
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trend, jelikož zde byl malý počet převodů rodinných domů a hodnota v roce 2016 již 

potvrzuje předchozí trend. Kupní ceny rodinných domů, rostou v nejvyšší míře v Olomouci 

(od roku 2007 nárůst kupních cen rodinných domů o 42 %), v nejnižší míře v Liberci (o 8,5 

%). Nárůst kupních cen rodinných domů v Brně je od roku 2007 téměř 23%. 
Obrázek 2.20 Kupní ceny stavebních pozemků v letech 2007–2016 (v Kč/m2

) 
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Zdroj: ČSÚ, Ceny sledovaných druhů nemovitostí. 

Ze všech druhů nemovitostí je pro stavební pozemky typická nejvyšší cenová 

variabilita. Ceny stavebních pozemků vzrostly od roku 2007 v Brně (o 143,5 %), Olomouci 

(o 68,6 %), Ostravě (o 48,3 %) a v Plzni (o 0,3 %). Růst cen je způsoben především stále se 

snižující nabídkou stavebních pozemků a současným nárůstem poptávky ze strany investorů, 

který růst cen dále umocňuje. 

2.4.5 Způsoby realizace bytové politiky velkých měst 

Při hodnocení bytové politiky jednotlivých měst se vycházelo z koncepčních 

dokumentů jednotlivých měst zaměřených na bytovou politiku (aktuálních 3. 3. 2018), 

z konkrétních aktivit města v oblasti prodeje nebo výstavby bytového fondu a dalším 

nakládáním s ním, na základě rozhovorů s představiteli veřejné správy měst pověřených 

řešením bytové politiky (leden až únor 2018).  

Bytová politika Prahy se zcela odlišuje od ostatních měst, což je dáno zákonem 

č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, dle kterého mají jednotlivé městské části 

samostatnou právní subjektivitu. Jednotlivé městské části plánují bytovou politiku pro své 

území, z toho důvodu si také zpracovávají samostatné koncepční či strategické dokumenty. 

Městské části za svou klíčovou roli v bytové politice považují řešení dostupného a sociálního 

bydlení, ale zároveň jsou MČ připraveny spolupracovat se soukromými developerskými 

společnostmi. Rada města se ve svém programovém prohlášení zavázala zajistit územní 

rezervy pro výstavbu sociálního bydlení a vytvořit podmínky pro návrat bydlení do 

centrálních částí hl. m. Prahy.  
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Bytová politika Brna se vykazuje aktivním a koncepčním přístupem, jelikož město 

od počátku plánovalo řešení oblasti bytové politiky centrálně (Bytový odbor magistrátu má 

celkem 22 pracovníků). Pro rozvoj a zkvalitnění bytového fondu byly zřízeny finanční fondy, 

a to Fond bytové výstavby a Fond rozvoje bydlení, do kterých směřovaly prostředky z prodeje 

bytového fondu města. V těchto fondech se v současné době nachází přes 1,6 miliardy Kč, 

jejichž využití je plánována na novou bytovou výstavbu i rekonstrukce a zkvalitňování 

současného bytového fondu města. V současné době má město zpracovanou Strategii bydlení 

do roku 2030, která v současné době prochází připomínkovacím řízením městských částí Brna 

a předpokládá se její schválení zastupitelstvem do června 2018. 

V bytové politice Ostravy hrají významnou roli městské obvody, kterým byla svěřena 

správa obecního bytového fondu na jejich území. Každý obvod zvolil jiný přístup ke správě 

bytového fondu na svém území, např. městský obvod Poruba provedl privatizaci většiny 

svého bytového fondu a ponechal si především sociální bytový fond. Aktivním postojem 

k bytové politice se vyznačují především obvody Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, 

Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava. Na území těchto velkých obvodů je 

koncentrována většina bytového fondu města. Silná role městských obvodů komplikuje 

nastavení bytové politiky na celoměstské úrovni (Magistrát města Ostravy nemá zřízen 

bytový odbor a správě bytů se věnují 2 úředníci), na které dochází v současnosti především 

k plánování sociálního bydlení (schválená Koncepce sociálního bydlení v roce 2017) a 

evidenci a přidělování bezbariérových bytů. 

Plzeň má ze všech měst nad 100 tis. obyvatel nejnižší podíl obecního bytového fondu. 

Bytová politika Plzně je řízena centrálně (bytový odbor magistrátu má celkem 19 

pracovníků), Bytový odbor MMP řídí přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města včetně 

bytů v domech s pečovatelskou službou a v azylových domech i bytů zvláštního určení, dále 

rozhoduje o prodeji bytů a bytových domů z majetku města včetně souvisících pozemků, 

případně o ponechání bytů v majetku města.  Městským obvodům je svěřena do správy pouze 

část bytového fondu. Dále je bytová politika města zaměřena především na oblast sociálního a 

dostupného bydlení. Plzeň má zpracovánu Koncepci sociálního a dostupného bydlení 

statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020. 

V Liberci je realizována pouze sociální bytová politika. Všechny byty ve vlastnictví 

statutárního města jsou výlučně přidělovány na sociální bázi - osobám v bytové nouzi či 

ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, 

se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své 

bytové potřeby v komerční sféře. Byty ve vlastnictví města mohou být též využity a přiděleny 

v rámci systému prostupného bydlení. Správu bytů včetně smluvních vztahů s nájemníky 
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bytů, kontroly nakládání s byty má na starosti Odbor školství a sociálních věcí, Oddělení 

humanitní. Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec jsou 

nedílnou součástí širšího Rámce pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení z roku 2015. 

Město Olomouc zprivatizovalo většinu svého bytového fondu, bytová politika 

v Olomouci je řízena centrálně. Existuje zde bytová komise, která kontroluje přidělování 

obecních bytů. Od roku 1996 má město zřízen Fond rozvoje bydlení statutárního města 

Olomouce, který slouží ke zvelebení bytových a rodinných domů na území města. Město 

Olomouc se od roku 2007 nepodílí na bytové výstavbě, nová bytová výstavba je realizována 

soukromými developerskými společnostmi. Správu a provoz městských bytů zajišťuje od 

roku 2002 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Počet obecních bytů z důvodu postupného 

odprodeje klesá, také v budoucnu je plánován další prodej bytů na základě schválení 

„Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným městským nemovitým majetkem ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce na období 2016 – 2018“. 

2.5 Ověření hypotéz 

Ověření H1: Obce mají nedostatečný bytový fond pro realizaci své bytové politiky. 

Dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vlastnily obce nebo stát 9,1 % bytového 

fondu (viz tabulka 2.4). Tento relativně malý podíl je výsledkem rozsáhlé privatizace 

obecního majetku od roku 1991, kdy byly státem byty svěřeny do majetku obcí. Obecní byty 

jsou lokalizovány v 53,1 % obcí České republiky, a to především ve velkých městech (viz tab. 

2.5 a 2.8). Dle názorů respondentů by se měl obecní bytový fond pohybovat od 5 do 10 % 

z celkového počtu bytů v obci, měl by být složen jak z bytů běžných nájemních, tak ze 

sociálních.  

Závěr: Tato hypotéza je potvrzena, 46,9 % obcí nemá byty, jedná se především o obce 

s méně než 1 000 obyvateli. Dostatečný bytový fond pro realizaci bytové politiky je pouze ve 

větších městech nad 10 000 obyvatel. Bytový fond v těchto městech není rovnoměrně 

rozložen. 

 

Ověření H2: Obce neřeší svou bytovou politiku koncepčně. 

Ve výsledcích z primárního výzkumu se projevilo, že bytová politika nepatří mezi 

priority samospráv nejmenších obcí. Obce s méně než 1 000 obyvateli nemají žádný 

koncepční dokument, problematiku potřeby bydlení řeší vždy po přednesení problémů na 

zastupitelstvu, případně každý rok při sestavování rozpočtu s výhledem maximálně na 2 roky, 

rovněž ad hoc při vypsání dotací. Obce v kategorii 1 000 až 4 999 obyvatel řeší obvykle 

bytovou politiku dílčím způsobem v rámci programu rozvoje obce nebo v rámci jiného 
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strategického dokumentu. Obce ve velikostní kategorii 5 000 a více obyvatel bytovou 

problematiku řeší buď ve strategickém plánu anebo částečně v komunitním plánu sociálních 

služeb (je to nepovinný dokument). Pouze některé obce nad 10 000 obyvatel, které mají větší 

bytový fond, si zpracovaly komplexní koncepci bydlení. 

Závěr: Hypotéza je potvrzena, koncepci bydlení mají zpracovanou pouze některé obce 

s větším bytovým fondem, obce od 5 000 obyvatel řeší problematiku bydlení většinou dílčím 

způsobem v rámci jiných strategických dokumentů, většina obcí se bydlení věnuje 

nekoncepčně. 

 

Ověření H3: Samospráva obcí nepracuje s pojmem sociální bydlení.  

Sociální bydlení patří k oficiálně nejpoužívanějším pojmům mezi ústředními orgány 

státní správy ČR v oblasti bytové politiky. Český právní řád ovšem pojem „sociální bydlení“ 

nezná, taktéž nezná ani jeho ustálenou definici. Z toho důvodu byli zástupci samospráv obcí 

v rámci realizovaných rozhovorů dotázáni, co si pod tímto pojmem sami představují. 

Respondenti opakovali, že většině obcí vyhovuje současný širší výklad pojmu sociální 

bydlení. Obce mohou z tohoto důvodu praktikovat vlastní systém, klást vlastní požadavky na 

cílové skupiny žijící v sociálních bytech, mohou mít vlastní čekací listiny atd. Zástupci obcí 

se shodovali, že pro sociální obecní bytový fond a jeho správu je potřeba vytvořit vhodné 

podmínky a zejména určit jeho přesnou specifikaci. V rámci rozhovorů bylo také zjištěno, že 

obce považují pojem sociální bydlení často za dehonestující a raději pro potřebu svých 

občanů volí jiné označení obecních bytů určených pro sociální účely.  

Závěr: Hypotéza je potvrzena, obce nepracují s pojmem sociální bydlení. Vzhledem 

k nedostatečnému vymezení pojmu ze strany ústředních orgánů státní správy si obce tento 

pojem vykládají různorodě, často i negativně.  

 

Ověření H4: Obce nejsou připraveny řešit sociální problémy svých občanů, které končí 

ztrátou bydlení. 

V malých obcích jsou osoby v bytové nouzi řešeny formou dočasného ubytování na 

ubytovnách nebo se většinou postará rodina či sousedé. Jen zcela výjimečně drží menší obce 

pro tyto případy volné byty. Podle názorů respondentů by se měl obecní bytový fond 

pohybovat od 5 do 10 % z celkového počtu bytů v obci, přičemž by tento obecní bytový fond 

měl být složen jak z bytů běžných nájemních, tak z bytů sociálních. Jedná se o ideální podíl, 

aby mohla obec stabilizovat bytový fond, strategicky s ním manévrovat, působit preventivně 

proti segregaci, případně ovlivňovat cenu nájmů v obci. Vše je vždy závislé na okolnostech, 



83 

v jakých se daná obec nachází, není možné pevně stanovit jedno číslo. Navíc každá obec vede 

jiný přístup. Všichni se shodovali, že pro sociální obecní bytový fond a jeho správu je potřeba 

vytvořit vhodné podmínky a zejména zdůrazňovali určení jeho přesné specifikace. Se 

zvyšujícím se počtem obyvatel v obcích je možné sledovat rozšiřující se množství typů 

sociálních bytů. Tréninkové/vícestupňové byty, které jsou určeny pro cílové skupiny 

potřebující doprovodnou sociální službu, jsou považovány za sociální byty především 

v obcích nad 10 000 obyvatel. V největších obcích (nad 50 000 obyvatel) jsou považovány za 

sociální byty téměř všechny nabízené typy sociálních bytů. 

Závěr: Hypotéza je zamítnuta, většina obcí projevila zájem řešit sociální problémy 

svých občanů, které mohou končit ztrátou bydlení. Obce, které nemají potřebnou kapacitu 

sociálních bytů, cítí potřebu si tyto byty vybudovat a čekají na nastavení zákona o sociálním 

bydlení. 
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ZÁVĚR 

V rámci této práce je popsán současný stav bytové politiky České republiky na úrovni 

centrálních orgánů státu, dále na úrovni krajů a obecních samospráv se zaměřením na aplikaci 

sociální politiky v oblasti sociálního bydlení. Koncepční role státu v bytové politice je 

prováděna tvorbou a naplňováním koncepcí, které jsou schvalovány vládou ČR. Ministerstvo 

pro místní rozvoj, v jehož kompetenci je komplexní bytová politika státu, připravilo – podle 

osnovy stanovené Výborem OSN pro lidská práva – Koncepci bydlení České republiky do 

roku 2020. Taktéž Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo usnesením vlády České republiky 

ze dne 12. 3. 2014 č. 153 pověřeno připravit Koncepci sociálního bydlení do roku 2025. 

V rámci analýzy legislativního rámce bytové politiky ČR bylo zjištěno, že v současné 

době žádný právní předpis (lex generalis) ČR jasně neupravuje oblast sociálního bydlení. 

Sociální bydlení je vymezeno pouze ve strategickém materiálu Koncepce sociálního bydlení 

České republiky 2015 – 2025, který 12. října 2015 schválila usnesením č. 810 vláda České 

republiky. Tento koncepční materiál nově vymezuje priority v oblasti sociálního bydlení a je 

základem teprve pro budoucí právní a koncepční úpravu v oblasti sociálního bydlení. 

Navrhovaná právní úprava má přinést vůbec poprvé zastřešující zákon pro oblast sociálního 

bydlení, který přinese definici sociálního bydlení a oprávněných osob pro podporu v oblasti 

sociálního bydlení. Jedná se o v současnosti velmi diskutovaný zákon o sociálním bydlení. 

Popsaný legislativní rámec bytové politiky v České republice v kontextu 

mezinárodního práva ukazuje na doposud nenaplněné možnosti nastavení bytové politiky 

včetně známek tržního selhání a zároveň poukazuje na cesty, kterými by se sociální podpora 

a pomoc v naší zemi mohla ubírat. Každý stát má svůj neopakovatelný model veřejné správy 

a jejího územního uspořádání. Tento model je podmíněn historicky, geograficky, ale 

rozhodujícím faktorem pro jeho uspořádání a fungování jsou politické zájmy. Také u našich 

postsocialistických sousedů je situace podobná té v Česku. Přesto lze konstatovat, že Česká 

republika má výrazně odlišný výsledný model obecního zřízení (množství malých obcí nutí 

stát přistupovat k nim diferencovaně a to je základem složitého systému diferencovaných 

pravomocí při výkonu veřejné správy, viz příloha č. 5). Tento přístup je zásadní taktéž 

v problematice bydlení. 

V Evropě existuje výrazná heterogenita sociálních politik jednotlivých států, která je 

dána historicky, geograficky, kulturně, politicky i ekonomicky. Státy Evropy se výrazně liší 

ve výši poskytované podpory, věku odchodu do důchodu, rozhodování o nároku na příspěvek, 

podpory vzdělávání či míry přerozdělení zdrojů sociální politiky a ochrany osob. Projevuje se 
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to rozdílným legislativním rámcem, který vymezuje nástroje sociální politiky, ale také 

vnímáním sociální práce a jejích výsledků i přínosů společnosti. Zhodnocení přístupu 

k bytové politice v evropském kontextu se zaměřením na vývoj bytové politiky 

v postsocialistických zemích včetně sociálního bydlení prokázalo rozdílný přístup ve 

vybraných zemí. Výše uvedeným tématem bylo završeno naplnění hlavního cíle teoretické 

části práce. 

V analytické části práce na základě kvantitativní analýzy sekundárních zdrojů dat a 

z primárního kvalitativního výzkumu zástupců samospráv obcí bylo zjištěno, že jejich zájmy 

a potřeby v bytové politice se zaměřením na sociální bydlení jsou především ve výstavbě 

startovacích bytů pro mladé lidi a sociálních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

(především seniorů). To je v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 až 2025, stejně 

jako názory na oblasti, které jsou zdrojem neřešitelných sociálních problémů pro občany 

všech cílových skupin. Dle rozhovorů realizovaných v rámci výzkumu je potřeba doplnit již 

existující nástroje podpory řešení problémů v oblasti sociálního bydlení a zefektivnit je, dále 

vytvořit takové nástroje sociální politiky, které pomohou obcím řešit problémy v dostupnosti 

bydlení u nejohroženějších skupin obyvatel, aby pro tyto osoby bylo zajištěno bydlení 

v bytech, kde bude stanoveno sociální nájemné, na které finančně dosáhnou. Situace je 

v Koncepci sociálního bydlení ČR 2015 až 2025 popsána jako tržní selhání. Systém 

neumožňuje občanům, aby dokázali řešit své sociálně nepříznivé situace nejen v oblasti 

bydlení svépomocí. Za tržní selhání je ČR kritizována i Evropskou unií. 

Přístupy k bytové politice, které si obce volí, se různí v souvislosti s jejich velikostní 

kategorií. Obce do 1 000 obyvatel často nemají obecní byty a dle realizovaných rozhovorů 

většinou ani neuvažují o jejich výstavbě. Obdobná situace, i když v menším měřítku, je 

v obcích ve velikostní kategorii 1 000 – 4 999 obyvatel. Obecní byty vlastní všechny obce nad 

10 000 obyvatel a také téměř všechny obce s 5 000 – 9 999 obyvateli. V rámci České 

republiky je patrný trend, že čím méně má obec obyvatel, tím pravděpodobnější je, že nemá 

obecní byty. Ne všechny obce vlastnící bytový fond mají nebo plánují sociální byty. Pokud 

sociální bydlení uplatňují nebo o tom vůbec uvažují, pak se jedná o byty především pro mladé 

rodiny, sociálně strádající jednotlivce a seniory. Rozdílná je situace v největších obcích (nad 

50 000 obyvatel), které plánují sociální byty i pro specifičtější cílové skupiny, které se také do 

větších měst koncentrují. Tato města nabízejí sociálně potřebným širší nabídku typů 

sociálního bydlení s navazujícími sociálními službami (viz kap. 2.3.3). 

Při mapování počtu bytů v majetku obcí bylo zjištěno, že pro současné nastavení nové 

bytové politiky dle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 až 2025 obce již nemají dostatečný 

bytový fond, protože ho rozprodaly od roku 1990, kdy jim byl státem svěřen do majetku. 
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Z výzkumu dále vyplynulo, že obecní bytový fond by se měl pohybovat od 5 do 10 % 

z celkového počtu bytů v obci, přičemž by tento obecní bytový fond měl být složen jak z bytů 

běžných nájemních, tak z bytů sociálních, aby obec mohla stabilizovat bytový fond, 

strategicky s ním manévrovat, působit preventivně proti segregaci, případně ovlivňovat cenu 

nájmů v obci. Vše je vždy závislé na okolnostech, v jakých se daná obec nachází, není tedy 

možné dle představitelů obcí přesně stanovit, jakou konkrétní velikost by měl mít bytový fond 

a jak velký by měl být sociální bytový fond. Přibližně polovina obcí s obecním bytovým 

fondem v každé z pěti velikostních kategorií obcí nepovažuje za dostatečné současné 

množství sociálních bytů v jejich obci vzhledem k narůstající potřebě obyvatel. Nejvíce se 

tento nedostatek projevuje u obcí s 50 tis. a více obyvateli a s 5 000 – 9 999 obyvateli.  

K dalším potřebám obcí dle respondentů patří mnohem konkrétnější vymezení 

působnosti jednotlivých aktérů v sociálním bydlení (stát, kraje, města a obce, poskytovatelé 

sociálního bydlení atp.). Stanovení finančních mechanismů pro rozvoj a udržitelnost 

sociálního bydlení v České republice. Sjednotit a zjednodušit dávkovou úpravu bydlení 

v České republice. Zlepšit situaci v bydlení a prevenci ztráty bydlení. Ukončit obchod 

s chudobou v rámci nestandardního ubytování. Snížit počet osob sociálně vyloučených 

a zajistit tak úspěšnější integraci osob zpět do společnosti a na trh práce. Snížit počet ghett 

a vyloučených lokalit. Postupně snižovat náklady státu v souvislosti s negativními jevy 

v sociálně vyloučených lokalitách. Popisem výše uvedených skutečností a jejich zhodnocením 

došlo k naplnění cílů analytické části práce. Závěrem bych chtěla uvést, že téma sociální 

bytové politiky je v současnosti řešeno na všech úrovních veřejné správy, což poukazuje na 

jeho multidisciplinární rozměr a narůstající riziko ohrožující občany ztrátou bydlení, životní 

úrovně a sociálních jistot v Evropě 21. století. 
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Příloha č. 1 Základní právní rámec v oblasti bydlení v ČR 

I 

Příloha 1 

Základní právní rámec v oblasti bydlení v ČR102
: 

Platný k 1. 1. 2017: 

Kompetenční předpisy:  

• Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Nájem, vlastnictví a další úpravy:  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
• Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, 
• Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících  

s bytovým spoluvlastnictvím, 
 

Správně – procesní předpisy: 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Investiční podpora bydlení:  

Obecná norma:  

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č.171/1991 
Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 
osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Podpora poskytovaná MPSV: 

• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů, 
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 
102

 POSPÍŠIL, D, SOKAČOVÁ, L. a OPLETALOVÁ, M. Závěrečná zpráva z Hodnocení dopadů regulace 
(RIA): Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016, 
s. 43–45. 
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• Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 
o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Podpora poskytovaná MF: 

• Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o 
doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Veřejné zakázky, ceny:  

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Daňové předpisy:  

• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Stavebně-technické předpisy:  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 
č. 20/2012 Sb., 

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

• Nařízení hl. M. Prahy č. 10/2016 Sb. hl. M. Prahy, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze 

 

Další související předpisy:  

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve 
znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
• Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, 
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• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř EU, 

• další ratifikované mezinárodní úmluvy. 
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I 

Příloha 2 

Kompetence subjektů v oblasti bydlení v ČR 

Subjekt Popis činností 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Je hlavním gestorem systému sociálního bydlení v České republice po věcné stránce. 
Rovněž je odvolacím orgánem a poskytuje metodickou podporu v oblasti systému 
sociálního bydlení, výkonu sociální práce, sociálních služeb nebo dotací na sociální 
služby, sociální práci či dávek na bydlení dávek na bydlení či sociálního bydlení. Je 
ústředním orgánem státní správy a odvolacím orgánem, vede přezkumná řízení, 
zabezpečuje aplikační programy nepojistných sociálních dávek. Poskytuje dotace 
určené na výkon sociální práce.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Je gestorem stavebního řádu a propojení sociálního bydlení s obecnou bytovou 

politikou.  

Ministerstvo financí Stanovuje metodické pokyny za účelem stanovení výše sociálního nájemného 
v rámci systému sociálního bydlení obcemi. Ve spolupráci s MPSV a MMR připravuje 
podklady pro stanovení Nařízení vlády. 

Státní fond rozvoje bydlení Jedná se o právnickou osobu zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., v platném znění ze 
dne 21. června 2000. Státní fond rozvoje bydlení zajišťuje podle zákona o sociálním 
bydlení finanční prostředky na vznik, provoz a správu pro místní rozvoj je Státní 
fond rozvoje bydlení. 

Kontaktní pracoviště Úřadu 
práce České republiky 

Rozhodují v 1. instanci v systému sociálních dávek, vyplácí sociální dávku na bydlení 
(příspěvek na bydlení). V případě, že obec, ve které osoba žádá o zařazení do 
systému sociálního bydlení, nevstoupila do tohoto systému dobrovolně, poskytuje 
příslušné pracoviště ÚP prostřednictvím sociálních pracovníků splňujících 
předpoklady pro výkon povolání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
činnosti sociální práce za účelem rozhodnutí o bytové nouzi a rozhodnutí o formě 
sociálního bytu. Dále vykonávají sociální šetření a v případě potřeby poskytují 
sociálně právní poradenství. 

Obce, které dobrovolně 
vstoupily do systému 
sociálního bydlení 

Spravují systém sociálního bydlení, jsou poskytovateli sociálního bydlení, 
zpracovávají plán sociálního bydlení, zajišťují byty pro držitele rozhodnutí a spravují 
finanční dotace na provoz systému sociálního bydlení na úrovni obcí. Obce do 
systému vstupují dobrovolně. 

Sociální pracovníci  Poskytují činnosti sociální práce v oblasti sociálního bydlení. Sociální pracovníci 
splňují kvalifikační požadavky dle zákona o sociálních službách. 

Obecní úřady II. a III. typu  V oblasti výkonu sociální práce poskytují prostřednictvím sociálních pracovníků 
splňujících předpoklady pro výkon povolání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Pro potřeby rozhodnutí o bytové nouzi a doporučení formy sociálního 
bytu vykonávají sociální šetření. Mezi preventivní činnosti lze zařadit především 
depistáž a sociálně právní poradenství, a pokud byla osobě poskytnuta forma 
sociálního bytu s podporou sociální práce, poskytuje činnosti sociální práce 
vyplývající z individuální situace osoby za účelem nápravy stabilizace nepříznivé 
životní a sociální situace osoby. 

Majitelé bytů a nebytových 
prostor, nebo další 
organizace např. zřízené 
obcemi za účelem 
poskytování nájemních 
obecních bytů 

 

Bytová družstva 

Majitelé bytů jsou potencionálními dodavateli sociálního bydlení. Majitelé bytů a 
nebytových prostor jsou dotčenými subjekty rovněž v rámci nastavení příspěvku na 
bydlení.  
 

 

 

 

Bytová družstva mohou fungovat jako dodavatelé sociálního bydlení.  
 

Krajské úřady Prostřednictvím sociálních pracovníků splňujících předpoklady pro výkon povolání 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách metodicky vedou a kontrolují 
výkon činností sociální práce poskytované obecními úřady II. a III. typu a v případě 
potřeby také poskytují činnosti sociální práce.  

Zdroj: POSPÍŠIL, D, SOKAČOVÁ, L. a OPLETALOVÁ, M. Závěrečná zpráva z Hodnocení dopadů regulace 
(RIA): Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Praha: MPSV, 2016, s. 56–57. 
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Tabulka 2 Vývoj počtu dokončených bytů ve velikostních kategoriích obcí 

Velikostní 
kategorie 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Méně než 
1 000 

4714 4480 5107 5243 5127 6237 7328 7059 8044 6881 7233 6617 5659 5543 

1 000 – 

4 999 
7978 7359 8373 8129 7499 9935 9986 9895 9343 7992 7878 6465 6138 6049 

5 000 – 

9 999 
2719 2967 3886 3029 2722 3339 3089 2828 2396 2403 2085 2168 1532 1845 

10 000 – 

49 999 
4068 4631 4886 5911 4629 6110 5105 5154 5013 3984 4040 2787 2390 2822 

50 000 a 

více 
7785 7690 10014 10551 10213 16028 12871 13537 11646 7370 8231 7201 8234 8828 

Celkem 27264 27127 32266 32863 30190 41649 38379 38473 36442 28630 29467 25238 23953 25087 

Zdroj: ČSÚ, Výkaz Stav 7-99. 
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Příloha 4 

Záznamový arch pro polo-strukturovaný rozhovor s obcemi 

   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A1) Název obce: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

A2) Kraj, ve kterém se obec nachází: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A3) SO ORP (správní obvod obce s rozšířenou působností), ve kterém se obec nachází: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A4) Typ obce: 

a) Obec I. typu 

b) Obec II. typu (POÚ) 
c) Obec III. typu (ORP) 

 

A5) Do jaké velikostní kategorie obcí dle počtu obyvatel obec náleží? 

a) méně než 1 000 obyvatel 
b) 1 000 – 4 999 obyvatel 

c) 5 000 – 9 999 obyvatel 

d) 10 000 – 49 999 obyvatel 

e) 50 000 a více obyvatel 

 

A6) Pozice osoby s kterou proběhl rozhovor:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

A7) Kontakt: 

………………………………………………………………………………………………… 
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ČÁST B   Bytová politika obce 

B1) Patří bytová problematika ve Vaší obci mezi prioritní oblasti, které Vaše 
samospráva řeší?  
Prosím rozveďte. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B2) Má Vaše obec dostatek obecních bytů pro realizaci bytové politiky? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B3) Máte strategický dokument nebo jiný koncepční materiál pro bytovou politiku?  

Materiál může být i součástí jiného strategického dokumentu. (např. koncepce bydlení, 
oblast bydlení v rámci strategického plánu nebo bydlení je řešeno v komunitním plánu 
sociálních služeb) 

………………………………………………………………………………………………… 

B4) Bude Vaše obec dokument pro bytovou politiku zpracovávat (Proč ano, proč ne)?  

Prosím rozveďte. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B5) Vyhovují Vám současné kompetence, které mají obce v oblasti bydlení? 

Prosím rozveďte. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B6) Domníváte se, že jsou potřebné legislativní změny pro realizaci bytové politiky obcí?  

Prosím rozveďte. 

………………………………………………………………………………………………… 
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ČÁST C     SOCIÁLNÍ BYTY 

C1) Co si představujete pod pojmem sociální bydlení? 

………………………………………………………………………………………………… 

C2) Které z následujících typů bydlení považujete ve Vaší obci za sociální byty? 
Lze zatrhnout více možnosti 

o Nízkonákladové obecní byty  
o Tréninkové byty / vícestupňové bydlení  
o Domy s pečovatelskou službou (DPS) – byty určené pro bydlení seniorů, které nejsou zcela 

bezbariérové 

o Domy s pečovatelskou službou (DPS) – byty určené pro bydlení seniorů a osob se zdravotním 
postižením, které jsou bezbariérové 

o Startovací byty 

o Náhradní byty 

o Bezbariérové byty v normální zástavbě 

o Jiné: ______________________________ 

Vysvětlení typů bydlení: 
1. Nízkonákladové obecní byty: Nízkonákladové bydlení (nízký nájem) je určeno pro nízkopříjmové domácnosti, 

které si z důvodu své sociální a finanční situace nemohou dovolit běžný typ bydlení. 
2. Tréninkové byty / vícestupňové bydlení: Byty vlastněné obcí pronajímané neziskovým organizacím, které je dále 

pronajímají osobám, které potřebují doprovodnou sociální práci. 
3. Domy s pečovatelskou službou (DPS) – byty určené pro bydlení seniorů, za účelem řešení bytové situace těchto 

osob. Jedná se o malometrážní byty, které však nejsou zcela bezbariérové. 
4. Domy s pečovatelskou službou (DPS) – byty určené pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením, za účelem 

řešení bytové situace těchto osob. Jedná se o malometrážní byty, zcela bezbariérové. 

5. Startovací byty: Byty, které jsou určeny ekonomicky aktivním do 35 let věku (rodinám i jednotlivcům), kteří se chtějí 
osamostatnit, např. od rodičů, po propuštění z ústavní péče, apod. 

6. Náhradní byty: Byty určené pro okamžitou pomoc ve chvíli bytové nouze (přírodní katastrofa, mimořádná událost, 
např. požár, apod. nebo byty určené osobám v krizových situacích – oběti trestných činů, migranti). 

7. Bezbariérové byty: Byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob v normální zástavbě. 

C3) Jakou cílovou skupinu Vaše obec v oblasti sociálního bydlení podporuje?  
o Senioři     Komentář: ………………………………………………… 

o Lidé se zdravotním postižením  Komentář: ………………………………………………… 

o Rodiny s dětmi    Komentář: ………………………………………………… 

o Samoživitelky / samoživitelé  Komentář: ………………………………………………… 

o Oběti domácího násilí   Komentář: ………………………………………………… 

o Osoby v bytové nouzi (např. bezdomovci, osoby ohrožené ztrátou bydlení atd.) Komentář: ………... 
o Osoby opouštějící instituce – dětské domovy  Komentář: ……………………………................... 
o Osoby opouštějící instituce – věznice  Komentář: …………………………………........... 
o Osoby opouštějící pěstounskou péči  Komentář: ……………………………………....... 
o Osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě Komentář: ……………......................... 
o Osoby pečující o osobu blízkou  Komentář: ……………………………………….......…… 

o Jiné: _____________________________________________ 

C4) Jakým cílovým skupinám chce obec poskytovat sociální bydlení? 

………………………………………………………………………………………… 

C5) Který typ bytů ve Vaší obci schází? 

………………………………………………………………………………………… 

C6) Má Vaše obec v plánu pořídit byty pro sociální účely? Pokud ano, tak který typ 
a pro jakou cílovou skupinu? 

…………………………………………………………………………………… 
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Příloha 5  

Porovnání velikosti obcí v evropských zemích 

Tabulka 1 Porovnání velikosti obcí v evropských zemích v roce 2014 

Země 
Počet 
obcí* 

Průměrný 
počet 

obyvatel 

v obci 

Průměrná 
velikost 

obce (km
2
) 

Podíl obcí dle velikostní kategorie obyvatel 

méně než 

2 000 
2 000 až 4 999 5 000 až 19 999 20 000 a více 

Česká republika 6 258 1 640 12,3 89,2 6,5 3,3 0,9 

Slovensko 2 927 1 850 16,8 84,9 9,8 3,5 1,8 

Francie 35 885 1 855 15,7 85,7 8,5 4,4 1,3 

Maďarsko 3 178 3 125 29,3 76,2 15,2 6,7 1,9 

Švýcarsko 2 294 3 590 17,4 61,1 23,3 13,8 1,9 

Rakousko 2 100 4 090 39,2 55,2 33,0 10,5 1,2 

Luxemburg 105 5 360 24,6 37,1 37,1 22,9 2,9 

Španělsko 8 119 5 605 61,8 71,9 12,1 11,1 4,9 

Estonsko 213 6 165 203,9 54,5 25,4 17,8 2,3 

Německo 11 092 7 320 32,2 53,7 20,2 20,0 6,1 

Italie 8 047 7 545 36,7 43,8 26,1 23,6 6,5 

Slovinsko 212 9 730 95,0 12,3 40,1 39,6 8,0 

Norsko 428 12 185 710,9 22,0 30,4 34,6 13,1 

Polsko 2 478 15 530 126,2 1,0 24,0 61,0 14,0 

Finsko 313 17 530 970,9 14,1 28,8 39,6 17,6 

Belgie 589 19 030 51,5 0,8 11,2 62,0 26,0 

Portugalsko 308 33 400 299,4 2,3 10,7 45,8 41,2 

Řecko 325 33 410 402,5 

Švédsko 290 33 890 1 404,6 0,0 5,2 53,1 41,7 

Nizozemí 390 43 540 86,5 0,8 0,5 30,0 68,7 

Dánsko 98 58 155 438,4 1,0 2,0 4,1 92,9 

Irsko 31 149 530 2 206,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

Velká Británie 389* 166 060 623,4 0,0 0,0 0,3 99,7 

Zdroj: OECD, Subnational Government Structure and Finance, 2014. 

Pozn.: * Nejnižší samosprávní úroveň resp. lokální vlády. 

Okolní státy, s výjimkou Slovenska, mají výrazně větší průměrnou velikost obce. 

V současné době je v Rakousku 2 100 obcí s průměrnou velikostí 4 090 obyvatel. V 60. 

letech 20. století začala reforma veřejné správy, která měla postupně slučovat malé obce a 

vytvářet územní jednotky okolo 1 000 obyvatel. Tato velikost byla podmínkou k přístupu 

k finančním zdrojům přerozdělovaným z vyšších rozpočtů. V této době bylo v Rakousku 

celkem 4 000 obcí. Reforma neproběhla v celém Rakousku rovnoměrně, ke skutečnému 

snížení došlo pouze ve spolkových zemích: Burgenlandsko, Korutany, Dolní Rakousko a 

Štýrsko103
. 

Při vzniku SRN v roce 1949 byla základní jednotkou místní správy obec, kterých 

bylo přibližně 30 000. Na základě racionalizace spojené s reformou veřejné správy v 70. až 

                                                 
103PALÚŠ, I. Miestna správa vo vybraných štátoch Európskej únie. Košice: UPJŠ, 2005, s. 54. 
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80. letech 20. století se počet obcí snížil o více než 2/3104. V současnosti na území obce žije 

průměrně 11 tis. obyvatel. 

Polsko prošlo etapou integrace, která reagovala na obecný vývojový trend 

související s vylidňováním venkova a s růstem nároků na služby105
 v 70. letech minulého 

století. V současné době mají většinou venkovské obce 2 tis. až 9. tis. obyvatel a jsou 

složené i z více než 20 vesnic a se systémem tzv. sołectwo, samosprávy na úrovni 

sídel/vesnic. V Polsku platí zásada, že obec musí mít nejméně 1 000 obyvatel. I přes výše 

zmíněnou integraci, nebo možná právě kvůli ní, je postavení obcí v Polsku velmi silné, což 

se projevuje i v ústavních principech, vyjádřených v první hlavě ústavy, kde je zakotvena 

decentralizace veřejné moci106
. 

Každý stát má svůj neopakovatelný model veřejné správy a jejího územního 

uspořádání. Tento model je podmíněn historicky, geograficky, ale rozhodujícím faktorem 

pro jeho uspořádání a fungování jsou politické zájmy. Stejně je tomu v Česku i u jeho 

sousedů (Rakousko jako spolková země má obdobné uspořádání jako Německo). Přesto lze 

dovodit, že Česká republika má výrazně odlišný výsledný model obecního zřízení 

(množství malých obcí nutí stát přistupovat k nim diferencovaně a to je základem složitého 

systému diferencovaných pravomocí při výkonu státní správy). Tento přístup je zásadní 

v problematice bydlení. Pouze větší města jsou schopná řešit problematiku bydlení. 

 

 

                                                 
104

 Tamtéž, s. 43. 
105

 V letech 1972–1975 proběhla administrativní reforma, v rámci které bylo ze 4 313 gromad vytvořeno 2 
365 gmin (obcí), na základě zhodnocení, že gminy jsou schopny lépe zabezpečovat potřeby obyvatel 
v oblasti ekonomické a socio-kulturní, viz SUCHODOLSKI, B. Zarys historii administracji samorzadowej w 

Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach. 2013, roč. 23, č. 96, 

s. 188. 
106

 Dominantním postavením obcí ve sféře místní správy je možné vyvodit z čl. 163 ústavy, podle kterého 
„Územní samospráva plní veřejné úkoly, které nejsou ústavou ani jiným zákonem vyhrazené jiným orgánům 
veřejné moci“. Jedná se o široce vymezenou pozici, která se v Evropě vyskytuje zřídka, viz PALÚŠ, I. 
Verejná správa v strednej Európe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015, s. 57. 


