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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem veřejněpolitického designu bytové politiky
Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) perspektivou Teorie sociální konstrukce cílových
populací vytvořenou autorkami Ingram a Schneider (1991). Hlavní město Praha své priority a
cíle v oblasti bytové a sociální politiky prezentuje v několika strategických dokumentech.
Nejdůležitějším dokumentem, ze kterého pražská bytová politika dodnes vychází, je Koncepce
bytové politiky z roku 2004. Vedle toho existují další strategické plány, které se problematice
bydlení alespoň částečně věnují. Koncepční materiály obsahují cíle, návrhy a doporučení na
aplikaci určitých nástrojů bytové politiky pro konkrétní cílové populace. Cílem práce je zjistit,
na jaké cílové populace pražská bytová politika ve strategických dokumentech cílila během
posledních více než deseti let a jaké nástroje přitom byly využity. Práce má také objasnit, zda
se sociální konstrukce vybraných cílových populací nějakým způsobem změnily, a jak se v
souvislosti s touto změnou transformoval politický design bytové politiky MHMP. Zkoumáním
cílových populací a na ně aplikovaných nástrojů bytové politiky se pokusím co nejvýstižněji
objasnit povahu vývoje policy designu vůči cílovým populací v oblasti bytové politiky MHMP
v letech 2009 až 2020. Přestože výsledky výzkumu nelze zobecnit na širokou populaci, lze
aplikovat design výzkumu na jiné oblasti veřejných politik.

Annotation
This bachelor thesis deals with the development of public policy design of housing policy of
the Prague City Hall (MHMP) with the perspective of the theory of social construction of target
populations created by the authors Ingram and Schneider (1991). The Capital City of Prague
presents its priorities and objectives in the field of housing and social policy in several strategic
documents. The most significant document, on which Prague's housing policy is still based
today, is the 2004 Housing Policy Concept. In addition, there are other strategic plans that
address housing issues at least in part. Conceptual materials contain objectives, proposals and
recommendations for the application of certain housing policy instruments for specific target
populations. The aim of the thesis is to find out which target populations Prague housing policy
targeted in strategic documents over the last more than ten years and what tools were used. The
thesis is also intended to clarify whether the social structures of the selected target populations
have changed in any way and how the political design of MHMP housing policy has been
transformed in connection with this change. By examining the target populations and the
housing policy instruments applied to them, I will try to clarify as aptly as possible the nature
of policy design developments towards MHMP housing policy target populations between 2009

and 2020. Although the results of the research cannot be generalized to the general population,
research design can be applied to other areas of public policy.
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Seznam zkratek
MHMP

Magistrát hlavního města Prahy
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Sociální konstrukce cílových populací

ČSÚ
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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá proměnami přístupu pražského magistrátu v bytové politice
směrem k cílovým populacím v období mezi dvěma krizemi – ekonomická krize 2009/20101
a krize způsobená pandemií COVID – 19 v 2020/20212. Vedle sledování vývoje přístupu
bytové politiky magistrátu hlavního města Prahy mezi dvěma obdobími budu sledovat
rovněž v ohraničeném časovém úseku sociální konstrukce cílových populací. Přínosem mé
práce bude nový, originální postoj k, v dnešní době čím dál více diskutovanému, problému
týkajícímu se odlišného přístupu k dostupnosti bydlení.
Zpočátku výzkum měl cílit pouze na cílovou populaci mladých rodin, z důvodu malého
množství dat byl výzkum rozšířen na veškeré cílové populace, na které bytová politika
MHMP ve sledovaném období cílila.
Tématem bytové politiky v Praze se zabývala již řada studií a toto bývá často předmět
sociologických výzkumů. V roce 2004 vydal Magistrát studii Koncepce bytové politiky
zaměřenou na bytovou politiku v Praze, na základě které se měla provádět bytová politika
v budoucnosti (Praha.eu, 2004). MHMP dále nechal zpracovat současnou studii s názvem
Strategie rozvoje bydlení v hlavním městě. Koncepce zaměřená na zmapování bytové
situace v Praze byla v době psaní této práce v procesu zpracování (Praha.eu, 2020), na
začátku dubna 2021 byla finální verze dokumentu zveřejněna (iprpraha.cz, 2021). Praha
nechala vypracovat Strategický plán města, který byl vydán v roce 2008 a aktualizován roku
2016 a jako jednu ze strategií vyzdvihuje zajištění dostupného bydlení pro všechny
generační skupiny (Strategický plán hl. m. Prahy 2008, 2016). I přes dlouhodobou kritiku
špatné dostupnosti bydlení v Praze se situace nelepší (idnes.cz, 2021).
Ceny bytů rostou ve všech světových městech a Praha není výjimkou. Podle dat Českého
statistického úřadu vzrostly průměrné indexy nabídkových cen bytů od roku 2005 až 2020 o
více než 150 % (ČSÚ, 2021). Vysoké ceny bytů zapříčiňují rovněž zvýšení cen u nájemního
typu bydlení. Cena pražských nájemních bytů se mezi lety 2015 až 2020 zvýšila asi o 100
korun za metr čtvereční (Deloitte, 2020). Další překážkou v dostupnosti bydlení jsou čím dál
tím přísnější opatření České národní banky týkající se podmínek pro získání hypotéčního
úvěru, řada mladých rodin na úvěr nedosáhne a je odkázána převážně na soukromý nájemní

1

Ekonomická krize započala v USA hypoteční krizí v roce 2007, kterou doprovázel prudký pokles akcií na světových trzích. ČR
zaznamenala dopady krize především v rostoucí nezaměstnanosti, oslabení průmyslu, zlevňování nemovitostí (Bažantová, 2010).
2
Pandemie COVID-19 se z Číny rozšířila do ČR na začátku března 2020. Koronavirové onemocnění se vyznačuje závažnými příznaky
a v krajních případech je smrtelné (Komenda a kol., 2020).
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sektor (BSHF, 2013), jelikož se Praha v posledních letech zbavovala obecních bytových
fondů (politikaspolecnost.cz, 2018).
Dalším problémem je bezdomovectví, které jednoznačně ohrožuje nižší třídu obyvatel.
Vedle toho se však začíná objevovat v nejisté bytové situaci i nižší střední a střední třída
obyvatel. Výzkum Česká společnost po třiceti letech realizovaný pro Český rozhlas ukazuje,
že ztrátou domova je ohrožena nižší střední třída v podobě rodin s dětmi a/nebo matkou na
mateřské dovolené a „nastupující kosmopolitní třída“ v podobě mladých vysoce
kvalifikovaných obyvatel. Obě skupiny tvořící dohromady 34 % populace bydlí převážně
v nájemních bytech a jsou vystaveny vysokým cenám za bydlení (iROZHLAS, 2019).
Z výše napsaného vyplývá, že jsou bytovou krizí ve velké míře zasaženy především mladé
rodiny a znevýhodněné domácnosti.
Práce by měla pomoci objasnit, jak se změnil „policy design“ bytové politiky k cílovým
populacím v Praze mezi obdobími dvou ekonomických krizí (2009/2010 a 2020/2021) a jaká
byla sociální konstrukce těchto populací.
Abych získal potřebná data, provedu kvalitativní výzkum prostřednictvím obsahové analýzy
strategických dokumentů doplněný o systematizující expertní šetření v podobě rozhovorů se
zástupci bytové politiky.
Tato práce využije několik teoretických konceptů. Práce se pro své účely bude opírat o Teorii
sociální konstrukce cílových populací (SKCP) od autorek Anne Schneider a Helen Ingram
(2015), kterou dále aplikoval např. dánský profesor Martin Bak Jørgensen. Jørgensen se ve
svém díle „Crises Now and Then—Comparing Integration Policy Frameworks and
Immigrant Target Groups in Denmark in the 1970s and 2000s“ zabývá komparací vybrané
veřejné politiky ve vztahu ke konkrétní cílové populaci v časovém vývoji v Dánsku ve dvou
krizových obdobích - 1970 a 2000 za přítomnosti uplatnění teoretického rámce SKCP
(Jørgensen, Thomsen, 2012).
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1. Teoretické a konceptuální uchopení rámce
V této části bakalářské práce vysvětlím hlavní teoretické pojmy, se kterými budu pracovat,
zároveň představím hlavní konceptuální rámce, ze kterých bude vycházet empirická část.
1.1 Teorie Sociální konstrukce cílových populací
V této podkapitole vysvětlím pojem Teorie sociální konstrukce cílových populací (SKCP),
jelikož je tento pojem stěžejním bodem celé práce. Na základě teorie SKCP bude probíhat
následující výzkum. Nejprve charakterizuji Teorii SKCP tak, jak ji definují autorky
Schneider a Ingram, a poté uvedu souvislost vybrané teorie s tvorbou bytové politiky.
Veřejné politiky ovlivňují veškeré oblasti každodenního života. Jejich působnost představuje
obrovské sítě aktérů, kteří mezi sebou na základě svých zájmů utvářejí různé vztahy
(Potůček, 2005). Proto např. záměr zlepšit bytovou dostupnost ovlivní fungování mnoha
skupin obyvatel. Uvedu zde příklad, kdy se rozhodne pražský magistrát zvýšit počet bytů
v obecním bytovém fondu se záměrem zlepšení dostupnosti bydlení pro mladé Pražany.
Tento plán donutí městské úředníky vymyslet adekvátní způsob obnovení bytového fondu
(např. zmapování aktuální bytové situace, vyhledání starých volných bytů, které by mohly
být po rekonstrukci obydleny, skupování nových nemovitostí do vlastnictví města, výstavba
nových bytových domů), developeři působící v Praze budou muset vytvářet projekty na
základě nových nařízení a konečně plán poskytne mladým rodinám naději na dostupné
bydlení v hlavním městě za příznivou cenu.
Z tohoto příkladu lze pozorovat, že politické rozhodnutí zasahuje do fungování několika
cílových populací – veřejní činitelé, mladé rodiny bydlící v hlavním městě, developeři
stavějící na území Prahy aj. Političtí aktéři si v rámci politického rozhodování vybírají
konkrétní skupiny v populaci na základě jejich atraktivity a možnosti zhodnocení jejich
politických výstupů (Ingram, Schneider, 2015).
Autorky Schneider a Ingram představily Teorii sociální konstrukce cílových populací
(SKCP) na přelomu 80. a 90. let 20. století, ve které dělí obyvatele do čtyř kategorií –
zvýhodnění, znevýhodnění, uzurpátoři a devianti (Nekola, Hejzlarová a kol., 2020).
Člověk má tendenci své reakce a chování stavět na základě vytváření předpojatostí,
stereotypů a stigmat, reaguje na podněty buď kladným nebo záporným postojem. SKCP se
zaměřuje na lidskou interakci v souvislosti s vytvářením prvních dojmů na základě jejich
odůvodňování pomocí stereotypizačních prvků. Veřejné politiky tuto čistě lidskou vlastnost
6

reflektují a umocňují. Občany volení veřejní činitelé jsou si tohoto faktu vědomi a při tvorbě
veřejných politik je sami vytvářejí tím, že chtějí u voličů vyvolat pozitivní nebo negativní
zpětnou vazbu na veřejnou politiku (Nekola, Hejzlarová a kol., 2020).
1.1.1 Rozdělení SKCP
Kategorizace cílových populací závisí na velikosti její moci v dané společnosti. Čím je moc
populace silnější, tím více ovlivňuje tato populace přístup konkrétní veřejné politiky k ní.
Autorky definují politickou moc následovně „Mezi konvenční opatření politické moci patří
mimo jiné: velikost skupiny; stupeň její mobilizace a soudržnosti; její vedoucí a politické
dovednosti; její postavení a přístup k řídícím institucím včetně akademické obce, vědy a
tisku; její bohatství a další hmotné zdroje; a její sklon volit a kontaktovat veřejné činitele.“
(Ingram, Schneider, 2015, 261). Ti, kteří disponují mocí, jednají na základě svých vlastních
zájmů a v souladu s nimi podporují vybrané politiky (Ingram, Schneider, 2015).

7

Obrázek č.1: Rozdělení cílových populací v rámci sociální konstrukce

Zdroj: Autor dle Ingram, Schneider, 2015
Schéma sociální konstrukce vymezuje čtyři hlavní skupiny cílových populací. Ty se dělí dle
několika kritérií. Vertikální členění vyjadřuje, jakou politickou mocí jednotlivé populace
disponují – buď vysokou nebo nízkou. Silné populace, které dokáží svým postavením
ovlivňovat veřejné politiky, zaplňují horní část tabulky. Vespod jsou umístěny slabé
populace, které nemají příliš velikou míru politického vlivu (Ingram, Schneider, 2015).
V horizontálním směru jsou populace děleny podle toho, jak na ně pohlíží společnost. Tato
„zasloužilost“ konkrétních cílových populací je na základě obrazu veřejnosti dělena na
pozitivní a negativní. Společnost si k těmto populacím vyváří postoj prostřednictvím hodnot
pocházejících ze zvyků, tradic, stereotypů, předsudků aj. Pozitivně konstruované populace,
které by společnost charakterizovala kladnými slovy, jako jsou například: způsobilost,
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ctnost, loajalita, velkorysost, inteligence, prospěšnost a mnoho dalších, jsou orientovány na
levou část rozdělení. Tyto populace společnost vnímá velmi kladně a připisuje jim zásluhy
ve velké míře. Naopak negativní obraz ve společnosti a nízkou zásluhovost mají populace
nacházející se v pravé části schématu, které se vyznačují tím, že nedodržují zákon, jsou
neproduktivní, pro společnost nepřínosné, chamtivé, nemorální, neuctivé a nebezpečné
(Ingram, Schneider, 2015).
V následující části textu jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých cílových populací
v perspektivě Teorie SKCP. U každé populace je uvedena sociální konstrukce, která
zahrnuje konkrétní zařazení populace do jedné ze čtyř výše zmíněných kategorií, síla
politické moci, pozitivní či negativní sociální konstrukce. Každé populaci je navíc
přisuzován očekáváný policy design a očekávaná zpětná vazba od cílové populace a od
veřejnosti tak, jak je představují Schneider a Ingram (Ingram, Schneider 2019 in Dobiášová,
Kotrusová 2020).
Zvýhodnění
Dle schématu sociální konstrukce je možné pozorovat, že velkou politickou moc má
populace nazývaná „Zvýhodnění“. Zvýhodnění mají v rámci Teorie sociální konstrukce
cílových populací nejlepší postavení. Jejich sociální konstrukce ze strany veřejnosti je
pozitivní a zároveň mohou mít velký vliv na tvorbu veřejných politik. Společnost má k této
populaci kladný postoj, jelikož se obecně jedná o populaci, která je tvořena jednotlivci
disponujícími vysokou mírou zásluh. Například zaměstnanci, investoři, vědci, veteráni,
drobní podnikatelé a další jsou pro společnost prospěšní svými aktivitami a zároveň vlastní
dostatek materiálních prostředků. Dle autorek Schneider a Ingram jsou právě Zvýhodnění
nejčastějšími příjemci politických výhod v podobě různých oprávnění, dotačních programů
a zároveň se jich nejméně dotýkají politická opatření související se sankcemi a tresty.
Političtí představitelé k této populaci přistupují vlídným způsobem proto, aby si u ní získali
popularitu a byly tak naplněny politické cíle (Ingram, Schneider, 2015).
Předpokládaným politickým designem u populace Zvýhodněných je distribuce převážně
zvýhodňujících nástrojů, zátěže jen v nutné míře. Cílová populace na takto nastavený design
uděluje politikům zpětnou vazbu např. ve volbách. Veřejné mínění podporu této populace
schvaluje, neboť jí připisuje veliké zásluhy (Ingram, Schneider 2019 in Dobiášová,
Kotrusová 2020).
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Závislí
Naproti skupině Zvýhodněných stojí populace označována za „Závislé“. Tato populace
nemá tak dobrý sociální status a dostatek finančních prostředků jako Zvýhodnění, a proto
vedle neschopnosti mobilizovat se a participovat na veřejně-politickém dění nedisponuje
silnou politickou mocí. Autorky říkají o populaci následující: „I když na ně lze pohlížet
soucitně, jejich neschopnost přispět k ekonomické prosperitě znamená, že si nepřilákají velký
respekt. Na závislé se pohlíží jako na zasloužené, protože si nevytvořili své problémy, ale
také je nejsou schopni vyřešit sami. … Závislí jsou cílem výhod, ale méně, než by se dalo
vzhledem k závažnosti jejich problémů očekávat, a výhody jsou obvykle nedostatečné, aby
mohly pomoci v řešení jejich obtíží.

Spíše než veřejná odpovědnost se problémy

znevýhodněných osob často dostávají do soukromého sektoru církví a charitativních
organizací. Programy na pomoc závislým osobám, jako jsou dávky v nezaměstnanosti a
školení v zaměstnání, jsou obvykle krátkodobé a nedostatečně financované.“ (Ingram,
Schneider, 2015, 263-264) Zástupce této populace lze nalézt mezi studenty, matkami
s dětmi, nezaměstnanými osobami, týranými ženami, psychicky nemocnými a dalšími, kteří
nedisponují dostatečným finančním kapitálem a potýkají se s určitou momentálně
neřešitelnou překážkou (Ingram, Schneider, 2015).
Této populaci jsou poskytovány spíše symbolické a rétorické podpůrné nástroje podmíněné
o drobné zátěže a náklady. Cílová populace Závislých na tento politický design reaguje
respektem k autoritě. Pozitivně hodnotí drobná zvýhodnění a nebrání se zatížením.
Veřejnost podporuje omezené zvýhodnění a případná znevýhodnění vnímá jako prostředek
nutný pro zlepšení situace Závislých (Ingram, Schneider 2019 in Dobiášová, Kotrusová
2020).
U této populace je problémem vedle nedostatečné pomoci také forma distribuce podpůrných
nástrojů sociální politiky. Objevuje se zde paternalismus, který je definován jako
autokratický přístup v sociální politice. Veřejní činitelé přistupují ke slabým populacím
nadřazeně a nerespektují právní zásady, jsou si vědomi tím, že mohou disponovat
s opatřeními a distribuují sociální pomoc potřebným na základě svých vlastních zájmů a
potřeb (Tomeš, 2010).
Uzurpátoři
Další populace je tvořená „Uzurpátory“, kteří disponují velikou politickou mocí, ale jejich
sociální konstrukce je negativní. Nízkou zasloužilost společnost této populaci připisuje,
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protože se domnívá, že ji získala nečestným způsobem a že ji zneužívá. Političtí představitelé
jsou si negativní konstrukcí vědomi, a proto Uzurpátorům přidělují výhody např. v podobě
daňových úlev a neviditelných dotačních programů skrytým a nedohledatelným způsobem.
Uzurpátoři však vyvíjí na vládu tlak k zamezení vydávání takových rozhodnutí, která by
poškozovala jejich zájmy. Proto je tato populace příjemcem spíše symbolických omezení a
sankcí a to i přes nelibost veřejnosti. Příkladem Uzurpátorů mohou být lobbisté, velcí
podnikatelé, pojišťovací společnosti, bankéři a další subjekty, které disponují vysokým
finančním kapitálem a pro své potřeby vyvíjejí tlak na politiky. Populace Uzurpátorů je
většinou ta druhá strana, se kterou se veřejní činitelé dopouštějí korupce (Ingram, Schneider,
2015).
Tato populace většinou přijímá skrytou formou spíše zvýhodnění a naopak jen symbolicky
zátěže. Odměnou je poté podpora politiků od tzv. Uzurpátorů a v případě nesplnění
požadavků agresivní nátlak. Uzurpátoři se na základě svého postavení ve velké míře účastní
procesu tvorby veřejných politik. Veřejnost Uzurpátorům přisuzuje negativní konstrukcí
z důvodů skrytých zvýhodnění a oceňuje ojedinělé případy, kdy dojde k jejich potrestání
(Ingram, Schneider 2019 in Dobiášová, Kotrusová 2020).
Devianti
Poslední populací v SKCP jsou tzv. „Devianti“. Ti v hierarchickém žebříčku zastávají
poslední místo, jelikož nedisponují žádnou politickou mocí a zároveň je jim ve společnosti
přisuzována negativní sociální konstrukce. Devianti jsou stejně jako Zvýhodnění častými
příjemci viditelných politických opatření ale s rozdílem, že se jedná o sankce a tresty, tedy
rozhodnutí, která jejich pozici zhoršují. Jak autorky uvádí, devianti jsou příjemci takových
trestů a omezení, která neodpovídají přiměřené míře toho, co by si fakticky zasloužili. Ve
skutečnosti se jedná o populaci, na kterou je přenesena veškerá odpovědnost za problémy ve
společnosti. Politici se tak zprošťují viny a veřejnost oceňuje, že jsou Devianti potrestáni.
Vyřešení problému s Devianty bývá často tématem v politických kampaních, jelikož je toto
téma pro společnost atraktivní. Problémem je, že vydaná opatření mají negativní dopady na
možnosti zlepšení dosavadního stavu jedinců a naopak podněcuje k dalšímu deviantnímu
chování. Jako příklady lze uvést diskriminaci Afroameričanů ve Spojených státech
amerických a v dnešní době se jedná o teroristy, nelegální migranty, dřívější kriminálníky,
bezdomovce a další jedince, kteří v reakci na systém vykazují vyšší známky deviantního
chování (Ingram, Schneider, 2015).
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Předpokládaným politickým designem u skupiny Deviantů je co nejvyšší míra zátěží.
Benefity jsou této populaci přidělovány pouze při opodstatnění v ojedinělých případech.
Cílová populace na takto nastavenou politiku téměř nijak nereaguje. Vnímá velká zatížení a
téměř žádnou pomoc negativně, ale politického života se neúčastní. Veřejnost pozitivně
vnímá sankce uvalené na tuto populaci a naopak odmítá mírný přístup ke společenským
Deviantům (Ingram, Schneider 2019 in Dobiášová, Kotrusová 2020).
1.1.2 Transformace sociálních konstrukcí cílových populací
Jak již bylo uvedeno, sociální konstrukce cílových populací vychází z toho, že ve společnosti
existuje řada předsudků a stereotypů.
Ingram a Schneider uvádí, že případná změna sociálního konstrukce vybrané cílové
populace není snadno proveditelná. Jako příklad uvádí snahu o změnu negativního veřejného
postoje k příjemcům sociálních dávek zavedením povinnosti veřejných prací. Předpokladem
bylo, že společnost změní svůj postoj k sociálně vyloučeným případům v případě, že uvidí
jejich snahu se integrovat do společnosti. Výsledkem však bylo zachování negativní
konstrukce, kdy společnost nepřestala sociálně slabé jedince označovat za líné,
nedisciplinované, zneužívající systém a jiné, ale naopak se negativní sociální konstrukce
příjemců sociálních dávek zesílila. Důvodem je nedostatečná informovanost veřejnosti o
příčinách chudoby. Společnost potřebuje, kromě snahy populace s určitou konstrukcí o
zlepšení své pozice, vědět příčiny této konstrukce. Z textu vyplývá, že sociální konstrukce
cílových populací nemůže změnit svou podobu do té doby, než se změní narativ s těmito
populacemi spojený. Lidé musí začít rozlišovat konkrétní případy a nesmí ostatní soudit dle
zvyku (Ingram, Schneider, 2015).
Autorky se domnívají, že v demokratické společnosti všechny cílové populace mají rovné
příležitosti a stejné tresty za porušování pravidel. Stát, ve kterém existují sociální konstrukce
a na základě nich jsou přidělovány výhody a sankce, není řízen demokratickým způsobem.
Politici, kteří mají v úmyslu vládnout demokraticky, by měli hledat skutečné příčiny
sociálních konstrukcí a snažit se je minimalizovat bez ohledu na momentální politické zisky.
„Ti, kteří se (veřejného života) účastní nejvíce, mají malou motivaci vidět přes povrchní
konstrukce k základním problémům, kterým čelí ti méně šťastní. Jsou schopni jednoduše
odepsat lidi kvůli jejich konstrukci.“ (Ingram, Schneider, 2015, 270-271).
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1.1.3 Dosavadní výzkum vývoje SKCP
Vývojem cílových populací a jejich sociálních konstrukcí se zabývala řada studií. S ohledem
na design mé práce, kdy sleduji určitou část bytové politiky v období ohraničeném krizemi,
zmíním například autory Jørgensena a Thomsena. Ti ve výzkumu Crises Now and Then—
Comparing Integration Policy Frameworks and Immigrant Target Groups in Denmark in
the 1970s and 2000s (2012), na základě aplikace Teorie SKCP od autorek Schneider a
Ingram, zkoumali vliv dvou ekonomických krizí na vývoj politického designu směrovaného
na cílovou populaci imigrantů v letech 1970 a 2000 (Jørgensen, Thomsen, 2012).
Cílem výzkumu tedy bylo zjistit, jak se během různých fází ekonomického cyklu měnila
v rámci integrační politiky sociální konstrukce cílové populace přistěhovaleckých
zaměstnanců. K pochopení změn v politickém rámci imigrační politiky byla v rámci
výzkumu aplikována teorie SKCP, která předpokládá rozlišení cílových populací dle
politické moci a jejich vnímání ze strany veřejnosti (Jørgensen, Thomsen, 2012).
Autoři se v rámci výzkumu nejprve zaměřili na to, jak k imigraci přistupují jednotliví klíčoví
aktéři, čímž vnikl přehled o různých pohledech na věc. V následující fázi bylo zjišťováno
zakotvení integrace v politických rámcích s ohledem na různé sociodemografické faktory
(náboženství, vzdělání, kultura, zaměstnání). Výzkum také sledoval vliv okolních podmínek
na základě aktuálního nastavení společnosti (Jørgensen, Thomsen, 2012).
Podle autorů více rozvinuté státy, v tomto případě konkrétně Dánsko, v době ekonomického
růstu řešily převis nabídky pracovních míst nad poptávkou vlídnějším přístupem
k přistěhování zahraničních pracovníků. Ovšem v době, kdy se země dostala do krize, již
přítomnost cizinců v takové míře podporována nebyla. Navíc, v konkrétním případě Dánska,
v obou obdobích chyběl jakýkoli integrační program pro cizince. Obě krize měly vliv na
sociální konstrukci migrantů a s tím související prováděnou politiku vůči těmto populacím
(Jørgensen, Thomsen, 2012).
V případě první krize v 70. letech byl politický rámec vůči zahraničním pracovníkům
nastaven pozitivně s odvoláním na posílení pracovní síly. Postupem času však došlo ke
změně, kdy Dánsko spatřilo problém v negativním vlivu na pracovní trh (snižování mezd,
žádná motivace pro zlepšení pracovních podmínek). V rámci rostoucí nezaměstnanosti
dánských občanů na konci 60. let tak zesilovala negativní konstrukce cizineckých
zaměstnanců. Vedle nárůstu konkurence v oblasti zaměstnání sílilo napětí i v oblasti bydlení.
Výsledkem byla negativní konstrukce cílové populace zahraničních zaměstnanců a zavedení
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přísnějšího systému pro pobyt cizinců v zemi (Jørgensen, Thomsen, 2012).
Krize na začátku druhého tisíciletí spočívá v negativnímu postoji k dalšímu přílivu většinou
nekvalifikovaných zahraničních pracovníků. Dánská veřejnost si byla vědoma potřebností
zahraniční pracovní síly, zároveň však volala po zavedení přísnějších podmínek, až vznikl
program fungující na principu modré karty. Výsledkem bylo vytvoření rovných podmínek
pro zaměstnance. Po finanční krizi v roce 2008 Dánsko začalo pohlížet na pracující migranty
a jejich zaměstnavatele negativním pohledem (Jørgensen, Thomsen, 2012).
Závěry tohoto výzkumu zaměřeného na proměny politického rámce a SKCP zahraničních
pracovníků ukazují, že se sociální konstrukce konkrétní cílové populace může v časovém
horizontu na základě působení několika ovlivňujících faktorů měnit.
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1.2 Tvorba veřejných politik v souvislosti s SKCP
Veřejné politiky obsahují výstupy, které ovlivňují konkrétní skupiny v populaci. Tyto
výstupy jsou tvořeny na základě přístupu veřejných politik k cílovým populacím.
V následující kapitole popíšu, jak souvisí Teorie SKCP s tvorbou veřejných politik. Kolektiv
autorů (Nekola, Hejzlarová, Kohoutek, 2020) ve své knize Česká veřejná politika optikou
teorie sociální konstrukce cílových populací pojednávají o Teorii SKCP vztaženou do
kontextu tvorby veřejných politik.
1.2.1 Politická moc
Teorie SKCP předpokládá, že výstupy veřejných politik v jejím pojetí jsou vydávaný na
základě komplexního procesu obsahujícího odůvodnění, adaptace, inspirace předchozími
návrhy, v souladu se zájmy a potřebami všech populačních skupin. Veřejná politika cílí na
vybrané populace, které disponují různou politickou mocí a sociální konstrukcí. Politická
moc není pouze slabá a silná, ale dle Nekoly a kol. (2020) obsahuje tři rozměry. První
kategorií je možnost ovlivňovat veřejnou politiku pomocí důležitých zdrojů, jako jsou
volební hlasy, ekonomický, sociální a vědomostní kapitál. Další možností ovlivnění
veřejných politik je moc nad tokem informací a formování veřejného mínění. Třetí možnost
souvisí s ideologickým nastavením, kdy populace disponující touto mocí určují samotný
směr preferencí politických účastníků (Nekola, Hejzlarová a kol. 2020).
Z textu Nekoly a kol. vyplývá, že populace s pozitivní sociální konstrukcí častěji přijímají
výhody než břemena. Výsledkem je fakt, že pozitivně konstruované populace více důvěřují
tvůrcům veřejných politik a sami chtějí na politickém prostředí participovat, jelikož vidí
možnost působení na politiky. Na druhou stranu negativně konstruované populace se
politického světa spíše straní a ztrácí v něj důvěru z důvodu nezájmu jeho zástupců, kdy se
jim nedostává potřebné pomoci ale spíše větší zátěže. Z věci logicky vyplývá neustále
totožný vývoj současných diskursů, neboli, že pozitivní otevřené

na výhodách a

příležitostech stavěné politiky nadále posilují díky větší možnosti participace politickou
moc. Negativně a na zátěži stavěné politiky bez zájmu o cílové populace ještě více prohlubují
nízkou míru politické moci a účasti v politice (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Případná transformace veřejných politik je sice možná, zároveň ale vždy politici zohledňují
vedle skutečných potřeb cílových populací své politické zájmy, tzn., jak se jim případné
změny v řízení vyplatí do budoucna. Určováním směru veřejných politik jejich zástupci
formují ohraničení cílových populací (Nekola, Hejzlarová, 2020).
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1.2.2 Veřejněpolitický design
Studiem vlivu sociálních konstrukcí cílových populací na design veřejných politik se
zabýval výzkum Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových
populací. Výzkum je postavený na případových studiích a analýze designu veřejných politik
vůči konkrétním cílovým populacím. Autoři se zaměřili především na politický obsah a
systém distribuce zvýhodnění či sankcí vybraným populacím (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Cílové populace lze dělit kromě výše zmíněné klasifikace podle způsobu přijímání
politických rozhodnutí. Cílové populace prvního řádu jsou takové populace, na které
opatření veřejných politik působí přímo. Nepřímo, skrze jiné, ovlivňují politická rozhodnutí
vzdálené cílové populace. Zde existuje riziko, že zvýhodnění adresované vzdáleným
populacím nepostoupí od populací prvního řádu. Veřejněpolitický design tvoří kromě dělení
cílových populací další faktory (agenda skupin, logičnost, míra zakotvení v zákoně, reálný
rozměr) (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Každý policy design je stavěn kromě zamíření na cílové populace na dalších
charakterizujících aspektech. V následující části textu se zaměřím na cíle, nástroje a pravidla
užitého policy designu.
Cíle
Cíle veřejněpolitického designu představují jakousi žádanou představu budoucího stavu,
který se bude nějakým způsoben odlišovat od stavu současného. Jedná se o reakci na
současné priority a potřebu změny situace určitým směrem. Cíle často bývají představovány
v obecné a nejasné formě z důvodu, že tím chtějí tvůrci veřejných politik zastřít svou
odbornou nezpůsobilost v dané problematice, nízkou motivaci vyřešení problému,
podrobení priority vedoucí ideologii či konfliktní interakce mezi zájmy aktérů v krajním
případě vedoucích ke korupci. V takovém případě se jedná o skryté cíle. Veřejní činitelé se
při své práci snaží o nalezení kompromisů mezi „chtěným“ a „možným“. V perspektivě
SKCP zamýšlené cíle znamenají směr a míru distribuce zvýhodnění či zátěží vybraným
cílovým populacím (Ingram a Schneider in Nekola, Hejzlarová, 2020).
Nástroje
Proces tvorby veřejných politik v konkrétní fázi znamená vydání opatření ze strany jejich
prosazovatelů směrem k cílovým populacím. Spolupráce vybraných populací není
samozřejmá, jelikož ne všichni obyvatelé se novým podmínkám chtějí přizpůsobit. Nástroje
16

policy designu umožňují zapojení cílové populace do procesu implementace opatření. Svou
povahou (od dobrovolného nastavení přes tolerance nedodržování až po vymahatelnost skrze
sankce) se implementační nástroje velmi liší a jejich výběr představuje bilanci mezi
očekáváním a odkloněním od něj za přítomnosti reakce cílových populací (Ingram a
Schneider in Nekola, Hejzlarová, 2020).
Volbou konkrétního nástroje politici předávají společnosti a adresátům opatření jasnou
zprávu o jejich sociální konstrukci (Nekola, 2020). Kolektiv autorů Nekola a spol. ve své
analýze využívají rozlišení nástrojů dle autorů Schneider a Ingram a Hood a Margetts
(Nekola, Hejzlarová, 2020).
Prvním typem nástroje je autorita, která počítá s akceptací svrchované pozice veřejných
orgánů a přijetí vydaných opatření cílovými populacemi. Politici volící tento nástroj v rámci
motivace veřejnosti představí pouze systém zvýhodnění a sankcí, který bude fungovat
v případě dodržování / rezistence s vydaným opatřením (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Dalším způsobem motivování lidí k dodržování systému patří stimuly, poplatky, sankce a
donucení. Tyto nástroje jsou prosazovány individuálně na základě konkrétní cílové
populace. Stimuly představují pozitivní impuls, poplatky již méně pozitivní. Negativní
přístup však představují sankce, za které nás společnost snadno odsoudí. V krajních
případech se používá fyzické donucování, které má sloužit k potlačení nepříznivého chování
(Nekola, Hejzlarová, 2020).
Při užití nástroje přesvědčování političtí tvůrci používají různou formu komunikace
s veřejností, aby odůvodnili potřebnost a oprávněnost vydaného opatření. Prostřednictvím
reklamy, kampaně, proslovů aj. politici buď přímo nabádají k podpoře konkrétní politiky,
nebo vytvářejí sociální konstrukci vybrané cílové populace, kterou pak zdůvodňují své
priority (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Politický nástroj učení je využíván k zapojení občanů do přípravy politiky na té nejnižší
úrovni. Vedle různých edukativních programů mohou politici v rámci tohoto nástroje použít
výzkum veřejného mínění, mediační akce, panelové diskuse aj. (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Poměrně novodobým nástrojem politického designu je na nástroj učení navazující princip
budování kapacit, při kterém tvůrci veřejných politik namísto principu ochrany a nadvlády
volí cestu zlepšení situace u vybraných cílových populací, které se poté lépe zapojí do
veřejného systému (Nekola, Hejzlarová, 2020).
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Poslední nástroj spočívá v poskytování služby na náklady veřejnosti. Tento nástroj se užívá
v případě, že trh nenabízí uspokojivou kvalitu konkrétní služby vybrané cílové populaci.
Příkladem může být poskytnutí sociálního bydlení pro cílovou populaci seniorů (Nekola a
kol., 2020). Z textu vyplívá, že tvůrci veřejných politik při prosazování opatření využívají
kombinaci výše zmíněných nástrojů policy designu (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Pravidla
Pravidla politického designu určují způsoby procesu, jakými se má daná politika provádět
v souladu s nejvyšší mírou efektivnosti. Pravidla vymezují interakce aktérů, množství zátěží
a zvýhodnění pro vybrané cílové populace. I přes existující pravidla však dochází, jak už
bylo v této práci naznačeno několikrát, k nerovnoměrnému poskytování výhod a sankcí
různým cílovým populacím (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Odůvodnění, předpoklady
Při prosazování opatření se tvůrci veřejných politik snaží své kroky nějakým způsobem
odůvodnit. Činí tak poukázáním na veřejněpolitický problém, u kterého se jim podařilo
nalézt řešení. V některých případech se ale politici mohou odvolávat na politická opatření
učiněná v souladu s vyššími hodnotami (ochrana přírody, zdraví, rovnost ve společnosti)
(Nekola, Hejzlarová, 2020).
S odůvodněními se také pojí předpoklady, které souvisí s již zmíněnými předsudky a
stereotypy u jednotlivých populačních skupin. S předpoklady o možném chování těchto
populací poté politici argumentují, když odůvodňují své kroky (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Implementační struktura
Co se týče implementační struktury, je utvářena na základě vztahu realizátory a příjemci
politických rozhodnutí. Realizátoři jsou osoby, které za přítomnosti pravidel volí určité
nástroje pro vydání opatření směrovaných na vybrané cílové populace. Implementační
proces je tedy předem nějakým způsobem formálně nastaven, ale politici si jej mohou dle
libosti přizpůsobovat (Nekola, Hejzlarová, 2020).
Zvýhodněné populace přijímají nejvíce viditelných zvýhodnění v rámci co nejkratšího
implementačního procesu. Méně zvýhodnění přijímají Devianti, u kterých je řetězec
implementace rozsáhlý. Implementační řetězec zvýhodnění u populace Závislých funguje za
přítomnosti přísných kontrolních mechanismů. V případě Uzurpátorů není implementační
řetězec transparentní z důvodu skrytého poskytování výhod (Nekola, Hejzlarová, 2020).
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2. Cíle bakalářské práce a výzkumné otázky
Hlavním cíle této bakalářské práce je zjistit, jak se změnil přístup Magistrátu hlavního města
Prahy k bytové politice ve vztahu k cílovým populacím v Praze, v období mezi dvěma
krizemi. S tím souvisí další cíl – identifikovat, jaké cílové populace jsou obsaženy v bytové
politice hlavního města Prahy. Zde budu vycházet především z analýzy strategických
dokumentů doplněné o expertní šetření v podobě polostrukturovaných rozhovorů
s odborníky na bytovou politiku. Dalším důležitým cílem je zařazení cílových populací ve
vztahu k bytové politice v Praze v rámci modelových cílových populací dle Teorie sociální
konstrukce cílových populací (Ingram, Schneider, 2015) a nalezení případné změny v tomto
zařazení.
Výzkumné otázky lze rozdělit do dvou skupin. První skupina představuje oblast tvorby
bytové politiky a obsahuje tyto otázky:
1. Jak se změnil policy design bytové politiky k cílovým populacím v Praze v období
mezi dvěma krizemi (2008-2009 a 2020–2021)?
2. Jaké nástroje v oblasti bytové politiky byly využívány?
3.

Jak jsou jednotlivé přístupy zdůvodňovány politickými představiteli?

Ve druhé skupině týkající se Teorie sociální konstrukce cílové populace se vyskytují tyto
otázky:
1. Jaká je sociální konstrukce vybraných cílových populací?
2. Jak se během více než 10 let změnila sociální konstrukce cílových populací v oblasti
bytové politiky?
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3. Data a metody
V této části popíšu užitou metodologii a způsob sběru dat, který jsem při výzkumu využil.
3.1 Metody výzkumu
Empirická část je založena na kvalitativním výzkumném přístupu. Kvalitativní výzkum má
výhodu, že lze při jeho užití dojít k podrobným výsledkům u konkrétního jevu, což je u mého
tématu vhodné. Zároveň je tento typ výzkumu vhodný pro pochopení dané problematiky,
charakteristiku přirozeného prostředí a sledování procesů. Nevýhodou je, že získaná data
není možno zobecnit na celou populaci, časová a jiná náročnost výzkumu a možná
přítomnost výzkumníkova vlivu na získané výsledky (Hendl, 2016,).
Výzkumným designem je případová studie, jejíž cílem je pomocí detailního zaměření na
konkrétní případ objasnit komplexnost jevu a nacházející se v něm vztahy (Hendl, 2005).
Tato práce je zaměřena na vývoj bytové politiky v Praze namířené na vybrané cílové
populace v průběhu více než deseti let. Předmětem výzkumu je tedy jeden určitý jev
probíhající na jednom určitém místě v určitém časovém úseku. Přestože závěry výzkumu
není možné zobecnit na celou populaci, design výzkumu by bylo možné aplikovat na jiné
typy veřejných politik na jiném území.
3.2 Sběr dat
Potřebná data získám prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy již existujících
strategických dokumentů. Předpokládám, že budu čerpat z dokumentů Magistrátu hlavního
města Prahy. Obsahová analýza proběhla tak, že jsem nejprve stanovil kritéria výzkumu. Ve
strategických dokumentech jsem vyhledával cílové populace a na ně aplikované nástroje
bytové politiky. Zástupce těchto dvou kategorií jsem poté zaznamenával do předem
vytvořené tabulky, kam jsem na každou populaci aplikoval teorii SKCP.
Jak již bylo uvedeno, v rámci výzkumu provedu obsahovou analýzu existujících
strategických dokumentů v oblasti bydlení, které nechal zpracovat MHMP. Tyto koncepční
materiály lze zařadit mezi veřejně politické dokumenty, konkrétně strategické dokumenty,
jejichž cílem je formulovat v písemné podobě zamýšlené kroky v oblasti veřejných politik
(Veselý, Drhová, Nachtmanová, 2005).
Mezi strategické dokumenty obsahující alespoň z části opatření týkající se bytové politiky
patří tyto koncepce:
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●

Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období,
2004,

●

Strategický plán, 2008,

●

Strategický plán, 2016,

●

Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020,
2012,

●

Teze rozvoje bydlení v Praze, 2019 (východiskový materiál k připravované Strategii
rozvoje bydlení v Praze).

3.2.1 Práce Se strategickými dokumenty
Při práci se strategickými dokumenty MHMP jsem pro účely výzkumu použil metodou
obsahové analýzy. Jelikož se jedná o obsahově rozsáhlé textové dokumenty, bylo nutné u
dokumentů obsahujících více politických oblastí vyfiltrovat pouze části, které se týkají
bytové politiky. Ve strategických dokumentech jsem se tedy zaměřil na oblast bytové
politiky, prosazované nebo navrhované nástroje a konečně cílové populace, na které se
dokumenty soustředily. Pro přehlednější práci s dokumenty jsem si u každého textu vytvořil
tabulku, kam jsem zaznamenával výše zmíněné kategorie.
3.2.2 Systematizující expertní šetření
Data získaná ze strategických dokumentů jsem doplnil o závěry ze systematizujícího
expertního šetření, které jsem zrealizoval se zástupci pražské bytové politiky, tzn. současní
a/nebo bývalí radní pro oblast bydlení a neziskového sektoru zabývajícího se bydlením.
Pomocí systematizujícího expertního šetření jsem získal v rámci kvalitativního výzkumu
odborná data od expertů na bytovou politiku. V rámci šetření jsem vyhledával informace,
které mi pomohly lépe se orientovat v dané problematice. Zjištěná data jsem porovnal s daty
získanými ze strategických dokumentů (Bogner, Menz 2009).
Expertní šetření jsem vedl s tzv. experty. Jedná se o osoby, které svou odbornou způsobilostí
a pracovním zařazením poskytují výzkumníkovi konkrétní vhled do problematiky (Meuser,
Nagel 2009).
Při realizaci systematizujícího expertního šetření jsem zjišťoval odborné znalosti a
zkušenosti expertů na bytovou politiku. Otázky byly koncipovány tak, abych z jejich
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odpovědí získal co nejvíce informací o transformaci policy designu v oblasti bytové politiky
v perspektivě SKCP.
Samotné experty jsem vybíral na základě jejich postavení a profesních zkušeností. Oslovil
jsem celkem pět zástupců bytové politiky MHMP, kteří v určitém období zastávali post
radního pro oblast spojenou s bydlením. Z pěti oslovených expertů se mi podařilo realizovat
rozhovor se dvěma experty. Další oslovená expertka, která s provedením rozhovoru
souhlasila, byla z neziskového sektoru. Její zkušenosti se spoluprací s MHMP byly pro můj
výzkum přínosné. Rozdělení expertů dle pozice je patrné z tabulky č. 1.
Tabulka č. 1: Seznam expertů

Expert

Organizace

Jméno

Pozice

Délka zvukové
stopy

1

Magistrát hlavního města Prahy

Adam Zábranský

radní pro bydlení

0:55:57

2

Magistrát hlavního města Prahy

Petr Dolínek

radní pro oblast sociální
politiky a bydlení

0:22:22

ředitelka sociálních služeb

0:50:32

3

Centrum sociálních služeb
Bohuslava Bureše (Armáda Spásy) Jitka Modlitbová

Zdroj: Autor
V tabulce č. 1 jsou uvedeni tři experti na bytovou politiku. Expert č. 1, od roku 2018 radní
pro bydlení, má v gesci správu bytového fondu hlavního města Prahy. Expert č. 2 byl
v letech 2010–2011 radní pro oblast sociální politiky a bydlení. Expertkou č. 3 je ředitelka
sociálních služeb z Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše, které je součástí neziskové
organizace Armády spásy. Expertka č. 3 zároveň pracovala na oddělení sociálního bydlení
a sociálního začleňování odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Ministerstva práce a sociálních věcí, kde v oblasti bytové politiky spolupracovala i s aktéry
na regionální úrovni, mj. i s MHMP.
Sběr dat formou rozhovorů s experty na bytovou politiku byl zkomplikován v souvislosti
s pandemií COVID – 19 a proběhl distanční formou prostřednictvím online videohovoru,
jehož zvuková stopa byla nahrána a přepsána do textové podoby. V textu jsem vyhledával
cílové populace a na ně aplikované nástroje bytové politiky. Před provedením rozhovoru
jsem respondenta informoval o cílech výzkumu a vyžádal souhlas s nahráváním (viz
příloha). Při rozhovoru jsem se snažil neovlivňovat respondentovy odpovědi a díky povaze
polostrukturovaného rozhovoru jsem své otázky přizpůsoboval aktuálním podmínkám.
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3.3 Problémy dat a výběr sledovaných kategorií
S ohledem na to, že klíčová primární data pocházejí ze strategických dokumentů, nebylo
možné zachytit charakterizující přívlastky k jednotlivým cílovým populacím (např. líní,
hloupí, soběstační atd.), které se obvykle vyskytují v poslaneckých debatách či médiích.
Z tohoto důvodu odvozuji konstrukci jednotlivých cílových populací na základě nástrojů
bytové politiky, zátěží a výhod, které jsou k nim ve strategických dokumentech přiřazovány.
Zároveň svůj úsudek utvrzuji z dat získaných pomocí expertních šetření s experty na
bytovou politiku.

23

4. Bytová politika MHMP
V této kapitole budu pojednávat o tématu bytové politiky, jelikož tato oblast sociální politiky
spolu s aplikací Teorie SKCP bude součástí výzkumu, konkrétně vývoj designu bytové
politiky namířené na vybrané cílové populace. Nejprve popíši obecnou charakteristiku,
abych vymezil podstatu bytové politiky. Poté uvedu kategorizaci bytové politiky a vymezím
kompetence Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti bytové politiky.
4.1 Bytová politika
Bydlení je proces, při kterém dochází k uspokojování základních fyziologických potřeb
(např. spánek, zdraví) a dalších potřeb zahrnující procesy socializace, výchovy a vzdělání,
kulturu. Bez naplnění těchto základních potře, tzn. při nedostupnosti bydlení, nelze uspokojit
potřeby další (Krebs, 1991).
Krebs (1991) vymezuje základní funkce bydlení. Bydlení v prvé řadě slouží jako ochrana
před povětrnostními podmínkami a různým smogovým znečištěním zvenčí, dále také plní
obrannou funkci, kdy obyvatele chrání před ostatními členy společnosti. Domov dále slouží
k úschově osobních předmětů a komodit, které lidé k životu potřebují. Obydlí především
umožňuje zakládat rodiny, vykonávat práci a zájmové aktivity (Krebs, 1991). Rodina je
základní společenskou jednotkou, jejímž úkol má být socializace a výchova dítěte
(Vašťátková a kol., 2008, s. 8).
Na ohrožení především mladých rodin upozorňuje Martin Lux (2011), který uvádí, že
pronajímatelé vidí nejvyšší riziko u skupiny mladých rodin. Přestože se současná
nedostupnost bydlení týká především mladých rodin, je na ně při výchově dítěte vyvíjen ze
strany státu vysoký tlak (Lux, 2011).
Aby nedocházelo k ohrožení rodin nedostupností bydlení, musí zástupci bytové politiky
vydávat fungující opatření vztahující se na konkrétní cílovou populaci. Přestože evropské
právo vysloveně povinnost zajištění dostupné bydlení politikům nenařizuje, naplnění
základní potřeby domova je součástí Všeobecné deklarace lidských práv a stalo se
předpokladem jedné z oblastí politického zastupování občanů (Valentová (1996) in Kotous
(2003)).
Bytová politika musí fungovat v souladu s potřebami občanů, na druhou stranu její
intervence by měly být omezeny s ohledem na tržní hospodářství na co nejmenší míru.
V době před revolucí český stát zastával stranu s nabídkou bytů a přiděloval je občanům.
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V současnosti tvůrci bytové politiky v ČR prostřednictvím určitých nástrojů uplatňují
princip, kdy svými zásahy do trhu s byty dávají občanům možnost zajistit si své bydlení.
Bytová politika je dle Polákové „koncepční a praktická činnost, v rámci níž příslušný
územně správní orgán využívá legislativní a ekonomické nástroje k tomu, aby usměrnil trh
s byty a umožnil dosažení stanovených cílů v oblasti bydlení.“ (Poláková, 2006, 28).
4.1.1 Druhy bytové politiky
Bytové politiky lze podle rozsahu zásahů do trhu rozdělit do dvou základních kategorií –
doplňková a komplexní. Zatímco doplňkový koncept bytové politiky do tržního mechanismu
nezasahuje, pouze poskytuje přímou pomoc potřebným populacím, komplexní bytová
politika svými silnými zásahy do bytového trhu působí na celou společnost (Poláková,
2006).
Dále lze bytovou politiku klasifikovat na základě typu sociální politiky, ze kterého tvůrci
bytových politik vychází. Aplikací typologie režimů sociálních států Esping Andersena a
doplněním čtvrtého, rudimentárního typu, vzniká rozlišení čtyř typů evropské bytové
politiky odlišujících se dle přístupu k sociální spravedlnosti (Poláková, 2006).
První typ, vycházející ze sociálně demokratického modelu, předpokládá solidaritu, silné
zásahy do tržních mechanismů a zajištění rovných podmínek pro bydlení. Nevýhodou je
vysoká zátěž na veřejný rozpočet, což vede k neudržitelnosti systému (Poláková, 2006).
Druhý typ lze nazvat „korporativistický“, neboť bytová situace jedince je odrazem jeho
vlastní iniciativy na pracovním trhu. Bytová politika v tomto pojetí obecně řečeno funguje
ve výše zmíněném doplňkovém režimu – stát spoléhá na tržní mechanismus a napomáhá
znevýhodněným populacím zajistit bydlení v nájmu nebo prostřednictvím vlastnictví
(Poláková, 2006).
Třetí typ je svým principem velice podobný korporativistickému. Bytová politika
uplatňovaná ve státě s liberálním modelem spoléhá na vlastní iniciativu jedince, přičemž
jakékoliv zásahy a pomoci adresuje jen potřebným populacím. S převážným využitím
soukromých prostředků liberální model klade důraz na vlastnický typ bydlení (Poláková,
2006).
Poslední koncept bytové politiky vychází z rudimentárního typu sociálního státu. Takto
nastavená bytová politika zachází ještě dál než v liberálním modelu a veškerou
zodpovědnost (nejen) za svou bytovou situaci přenáší na občana (Poláková, 2006).
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Poláková uvádí, že jednotlivé typy nastavení bytových politik nelze jednoznačně přiřadit ke
konkrétním státům. Způsob, jakým se ve státě provádí bytová politika, je výsledkem
kompromisů mezi trhem a státními regulacemi, vývojem hodnot a sociodemografických
podmínek (Poláková, 2006).
4.1.2 Úloha bytové politiky
Cílem tvůrců bytové politiky by mělo být zajistit dostupné bydlení buď nastavením
vhodných podmínek pro individuální iniciativu, nebo prostřednictvím státních intervencí
vedoucí k rovným podmínkám. Pokud chce stát prosazovat fungující politiku v oblasti
bydlení, musí být tato politika jasně definována co se týče své úlohy, cíle a dostupných
nástrojů sloužících k jejímu provádění. Cíle by měly být stanovený v souladu s potřebami
adresných aktérů, ohledem na dostupné nástroje a následnou evaluaci vydaných opatření.
Poslání české bytové politiky Poláková definuje takto: „vytvoření takové situace, kdy si
každá domácnost bude moci nalézt odpovídající bydlení z hlediska prostoru, kvality a ceny.“
(Poláková, 2006, 30).
Vedle stanovení jasných norem pro „odpovídající bydlení“ a finanční podpory
nízkopříjmových domácností by bytová politika měla prosazovat např. podporu bytové
výstavby, péči o bytové fondy, zajištění sociálního bydlení za spolupráce s neziskovými
organizacemi, zavedení fungujícího dotačního programu, vymezení právního hlediska na
trhu s nemovitostmi (Poláková, 2006).
Přestože je tato práce zaměřena na oblast bytové politiky vykonávané na komunální úrovni,
nelze se vyhnout státem prosazované bytové politice, jelikož právě zde vzniká právní a
finanční rámec ovlivňující subsidiarizovanou a decentralizovanou bytovou politiku v obcích
(Poláková, 2006).
4.1.3 Nástroje bytové politiky
Jak již bylo uvedeno, k provádění bytové politiky potřebují političtí představitelé nástroje.
Ty se vyskytují v různých formách.
Převážně se jedná o makroekonomické zásahy ovlivňující veškeré oblasti ekonomiky a
opatření týkající se výhradně politiky bydlení. Bytová politika může v rámci zajišťování
dostupného bydlení používat nástroje související s regulací. Tyto regulace se týkají buď výše
nájemného vybíraného za pronájem, nebo systematického přidělování bytů ve složitých
dobách (např. po válce) (Poláková, 2006).
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Další možností, jak provádět bytovou politiku, je podpora výzkumu témat souvisejících
s bydlením a následná podpora informovanosti domácností. Výsledná data z výzkumných
šetření mohou pomoci definovat standardy kvalitního bydlení, přinést nové možnosti na trhu
s nemovitostmi. V případě, že budou občané lépe informováni o různých možnostech
bydlení, zvýší se jejich mobilita ve státě, povědomí o možnostech bydlení a byty budou
zbytečně neobsazené kratší dobu. Výsledkem také může být vyšší participace občanů na
bytové politice, např. spravováním bytových fondů (Poláková, 2006).
Bytová politika na obecní úrovni lze prosazovat nástrojem, který v obci vede ke zvyšování
konkurence na trhu s bydlením. Obec poskytne svým občanům stavební pozemky nebo byty
z obecního fondu za výhodnějších podmínek, než dokáže nabídnout soukromý sektor. Tento
vliv na podnikání má vést k minimalizaci výdajů za bydlení (Poláková, 2006).
Stát může situací s bydlením podpořit jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.
Nabídku lze podpořit cílením prostředků na subjekty, které se postarají o realizaci nových
bytových projektů. Podstatou subvence má být výstavba nemovitostí za nízké náklady a
následná nabídka za nižší ceny. Rizikem je však opačný výsledek vedoucí ke zvýšení cen a
nemožnost kontroly adresování pomoci potřebným populacím. Poptávku lze podpořit
například adresnou pomocí domácnostem, u kterých má dojít ke snížení nákladů na bydlení
formou státních příspěvků. Výhodou je přímá podpora a naplnění očekávaného cíle. Zvýšení
kupní síly a následné vyšší ceny za bydlení jsou však negativním dopadem (Poláková, 2006).
Poláková upozorňuje na to, že tvůrci bytové politiky musí vedle výše uvedených nástrojů
vytvářet rovněž smysluplný právní rámec, který se týká téměř všech oblastí souvisejících
s bydlením – územní plánování, způsoby financování nových projektů a údržba stávajících
bytových fondů, právní vztahy mezi subjekty pohybujícími se na trhu s bydlením (Poláková,
2006).
Nástroje bytové politiky rovněž definuje také Vojtěch Krebs ve své knize Sociální politika
(2015). Podle Krebse by měl stát činit zásahy do trhu s bydlením v případě konkrétních
cílových populací, které si přes veškerou snahu nedokáží bydlení svépomocí zajistit. Krebs
rozděluje nástroje bytové politiky dle několika kritérií. Zaprvé lze nástroje rozlišovat podle
jejich působnosti na vybrané cílové populace. Zatímco opatření bytové politiky
univerzálního charakteru jsou adresované celé společnosti bez ohledu na situační podmínky
konkrétní populace, selektivní (adresné) nástroje jsou zpravidla užívány v rámci podpory
konkrétní cílové populace. Např. domácnostem v tíživé situaci může být poskytnuto bydlení
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za nižší ceny než na trhu a/nebo finanční příspěvek na bydlení (Krebs, 2015).
Tvůrci bytových politik mohou zvýšit dostupnost bydlení implementováním opatření
týkajících se jak nabídky (podpora ziskového i neziskového soukromého poskytovatele
bydlení), tak poptávky, resp. domácností. Komplexní systém bytové politiky většinou
soustředí podporu na obě strany (Krebs, 2015).
Mezi „nástroje nabídkové strategie“ patří podpora subjektů, které vytvářejí bytové
prostory určené domácnostem s nízkým a středním příjmem. Programy fungující na
podobném principu mají zajistit, že domácnosti budou za bydlení vynakládat finanční
prostředky v takové míře, v jaké by si to mohla dovolit celá společnost. Krebs však
upozorňuje na riziko neoprávněného zneužívání zvýhodněného bydlení a v důsledku toho
nejisté podpory všech potřebných populací. Z důvodů nízké efektivity a vysokého rizika
podpora bydlení cílí většinou na spotřebitele na straně poptávky (Krebs, 2015).
„Nástroje poptávkové strategie“ využívají tvůrci takové bytové politiky, jejíž cílem je
přímá podpora domácností pomocí snížení jejich výdajů spojených s bydlením. Jedním
z nástrojů přímé podpory domácnosti jsou příspěvky na bydlení, které jsou cílovým
populacím poskytovány měsíčně na základě přiznání nároku. Ač je systém ověření splnění
podmínek (počet členů v domácnosti, souhrnný příjem, výdaje na bydlení) z hlediska
byrokracie náročný, jeho individuální nastavení na konkrétní situaci v domácnosti
představuje velmi efektivní nástroj přímé podpory. Nepřímo lze domácnosti podpořit různou
formou daňových úlev (např. sleva na dani z příjmu). Stát rovněž může podpořit bydlení
pomocí příspěvku na stavební spoření a úrokové podpory hypoték (Krebs, 2015).
4.1.4 Působnost MHMP v oblasti bytové politiky
Magistrát hlavního města Prahy3 je orgán, který v rámci samostatné působnosti hlavního
města spravuje město podle pokynů Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního
města Prahy a „vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem
svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.“ (Praha.eu, 2021).
V rámci této práce se zaměřím na dva důležité odbory, které spadají pod MHMP – Odbor
sociálních věcí (SOV) a odbor bytového fondu (OBF)4. Oba tyto odbory se alespoň částí
3

V čele Magistrátu setrvává současný ředitel Magistrátu Ing. Martin Kubelka, Ph.D, pod kterým pracují
zaměstnanci hlavního města Prahy. Magistrát se skládá z odborů členěných do oddělení (Praha.eu, 2021).
4
Z dostupných zdrojů se mi nepodařilo získat více informací o konkrétních činnostech jednotlivých odborů
ani oddělení. Přes kontaktní chat jsem byl odkázán na sekretářku oddělení právnických a ekonomických
činností, kterou se mi však nepodařilo zkontaktovat.
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ze své agendy pohybují v oblasti bytové politiky. Odbor bytového fondu tvoří několik
oddělení – oddělení právních a ekonomických činností, oddělení využití bytového fondu,
oddělení privatizace bytového fondu, oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti
bydlení. Odbor sociálních věcí má oddělení sekretariátu, ekonomické a metodické, sociální
péče, prevence, realizace evropských projektů (praha.eu, 2021). Pro účely této práce se
zároveň zaměřím na Radu hl. m. Prahy.
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5. Krize, které ovlivnily veřejné politiky
V této kapitole uvedu základní údaje o krizích, které postihly svět v posledních více než
deseti letech. Tyto krize měly obrovský dopad na řadu odvětví a domácností, tudíž ovlivnily
i samotnou bytovou politiku.
5.1 Ekonomická krize v ČR 2009
Globální ekonomická krize započala na podzim v roce 2008, kdy z důvodů neudržitelného
systému přidělování hypotéčních úvěrů krachovaly hypotéční banky a americké akcie
ztrácely na hodnotě kvůli vysokému riziku záporných čísel i v ostatních ekonomických
odvětvích. Vedle vytváření a udržování úvěrových bublin někteří vidí příčinu vzniku krize
v amerických demokratech, kteří prosazovali státní podporu dostupného bydlení. Evropské
ekonomiky pocítily propad krátce po vypuknutí krize v USA, Česká republika dle dat
Českého statistického úřadu po prvním čtvrtletí 2009 (ČT24, 2018).
Evropská unie v reakci na finanční krizi představila svou strategii pro oživení ekonomiky.
Tzv. „Plán evropské hospodářské obnovy“ představoval z oblasti zasahující bytovou
politiku nástroje v podobě finanční injekce do veřejných rozpočtů (celkem 200 mld. eur),
které svou podporu měly zaměřit na obnovení bankovních služeb, vznik pracovních míst a
zvýšení míry zaměstnanosti, modernizaci technologických postupů při výstavbě budov
(euroskop.cz, 2008).
Hypoteční krize ovlivnila český trh s realitami v průběhu roku 2009. Stavební developeři
snížily prodejní ceny nových nemovitostí až o 12,25 %. Výrazný problém se objevil v roce
2010, kdy banky neudělovaly hypoteční úvěry v takové míře jako před krizí. Výsledkem
byla nižší poptávka a nutnost snížení prodejní ceny až o téměř 17 %. Spekulativní majitelé
nemovitostí nehodlali cenu ponížit, a proto si byty raději nechali volné. Klesání prodejních
cen nemovitostí se zastavilo v roce 2011, kdy se za pomocí hypotečních institucí
uvolňujících podmínky pro hypotéky, realitní trh začal zotavovat. (realitymorava.cz, 2012).
Krize měla veliký dopad na české domácnosti. Na grafu č. 1 lze sledovat vývoj
nezaměstnanosti v hlavním městě mezi lety 2008 až 2019. Obecná míra nezaměstnanosti
v Praze činila v roce 2008, kdy krize v plném rozsahu zatím do České republiky nedorazila,
1,9 % (ČSÚ, 2021). Data z roku 2009 však již viditelně projektují následky ekonomické
krize na české domácnosti. V tomto roce se obecná míra nezaměstnanosti zvýšila o 1,2
procentního bodu na 3,1 %. Nezaměstnaností byli zasaženi nejvíce mladí lidé ve věku od 20
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do 39 let (Kuda, Lux, 2010). Situace na pracovním trhu se nelepšila ani následující roky,
kdy se obecná míra nezaměstnanosti pohybovala v rozmezí od 3,8 % (2010) do 2,8 %
(2015). Míra nezaměstnanosti začala klesat až v letech 2016 – 2019, kdy se od hodnoty 2,2
% (2016) snížila až na hodnotu 1,3 % (2019) (ČSÚ, 2021).
Graf č. 1: Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2008-2019
Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2008-2019
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Navzdory rostoucí míře nezaměstnanosti však kupní ceny nemovitostí výrazně neklesaly.
Na grafu č.2 lze pozorovat mírný pokles kupní ceny pražského bytu po krizi, který vzápětí
střídá prudký nárůst . Dle dat ČSÚ v letech 2008 – 2010 kupní cena u pražského bytu byla
stanovena na 48 214 Kč/m2. V následujících letech hodnota klesla na 45 996/m2. V letech
2011 – 2015 stál metr čtvereční pražského bytu v rozmezí od 43 do 44 tisíc. Data ČSÚ
ukazují, že kupní cena začala výrazně stoupat od roku 2016, kdy se postupně od částky
49 536 Kč/m2 dostala v letech 2017 – 2019 až na hodnotu 62 459 za metr čtvereční (ČSÚ,
2021).
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Graf č. 2: Průměrná kupní cena pražského bytu

Průměrná kupní cena pražského bytu (Kč za m2)
70000

Kupní cena (v Kč)

60000
50000

48214

45996

45041

43968

43190

43882

49536

53602

58691

62459

40000
30000
20000
10000
0

časové období (v letech)

Zdroj: Autor dle ČSÚ
5.2 Pandemická krize v ČR 2020
Počátkem roku 2020 světová média začala ve svých článcích stále častěji skloňovat slovo
„koronavirus“. Komenda a kol. informují o pandemii koronaviru jako o infekčním
onemocnění způsobujícím respirační problémy, bolesti, únavu a u rizikových případů i smrt.
Pandemie dle Komendy vypukla 31.12.2019 v čínském městě Wu-Cahn. Trvalo dva měsíce,
než se 1.3.2021 v České republice objevily první tři případy nakažených onemocněním
COVID-19. (Komenda a kol., 2020) Pandemie nového typu koronaviru ovlivnila celý svět.
K 14.3.2021 udává Ministerstvo zdravotnictví České republiky informaci o 23 226 obětech
onemocnění (onemocneni-aktualne-mzcr.cz).
Vedle počtu zemřelých lze však nalézt i statistiky týkající se ekonomických dopadů na
společnost. Data Českého statistického úřadu vyjadřují obecnou míru nezaměstnanosti v
Praze za rok 2019 pohybující se na hodnotě 1,3 % (ČSÚ, 2020). Data z prosince 2020
ukazují zvýšení míry nezaměstnanosti v Praze na 3,51 % (ČSÚ, 2020).
O dopadech na finanční stav českých domácností píše Česká bankovní asociace. Z průzkumu
Finanční dopady koronaviru na domácnosti (2020) vyplívá, že pandemie alespoň částečně
ovlivnila ekonomické podmínky u třetiny domácností, 4 % domácností ztratily veškeré
příjmy. Tři pětiny domácností si v krizi dokázaly své příjmy zachovat. Důvodem může být
vedle racionálního uvažování jedinců podpora ze strany státu např. prostřednictvím tzv.
„kurzarbeitu“. Výsledkem nejisté doby je nižší poptávka českého spotřebitele – 38 %
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domácností se rozhodlo omezit svou běžnou spotřebu, 32 % domácností přehodnotilo a
odložilo nákupy dražšího zboží. Česká národní banka zaznamenala v roce 2020 nárůst
bankovních vkladů, čímž se prokazuje úspora domácností. Navzdory tomu v důsledku
s nízkým úrokem banky poskytovaly stále vysoký počet spotřebitelských úvěrů a úvěrů na
bydlení. Co se týče finanční rezervy, 24 % procent domácností buď žádnou rezervu nemělo
(13%), nebo jim nestačila a musely si vzít úvěr (9 %) či využít státní pomoci (2 %)
(cbaonline.cz, 2020).
V této době krize by se dal předpokládat pokles prodejních cen nemovitostí. Data agentury
Deloitte však ukazují opak. V roce 2020 lze sledovat průměrný cenový nárůst o více než 1,5
% oproti předešlým měsícům. Rok 2020 tedy žádný výrazný pokles prodejních cen
nemovitostí nezaznamenal. Aktuální data z počátku roku 2021 ukazují meziroční nárust o
6,7 % s průměrnou částkou 120 000 za metr čtvereční pražského bytu, ceny se oproti roku
2014 zvýšily o 84 % (Deloitte, 2021).
Dle závěrů z výzkumu Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby (2020),
který nechala zpracovat Nadace Sirius, pandemie koronaviru ovlivnila život mnoha českých
rodin v důsledku s protikoronavirovými opatřeními v podobě omezení ekonomiky a služeb.
Předmětem výzkumu byly rodiny s dětmi a poskytovatelé služeb určených pro rodiny.
Závěry výzkumu mají přinést prognózu, ke které budou moci v budoucnosti přihlížet tvůrci
veřejných politik (Nadace Sirius, 2020).
Zjištění výzkumu potvrzují výše uvedená data. V současné a budoucí době jsou rodiny
ohroženy ztrátou či snížením příjmu, což může vést ke ztrátě domova. Tato rizika nejsou
jediná, vyskytují se však v nejvyšší míře a nejčastěji u rodin s dětmi. Veřejní činitelé by se
v rámci přípravy podpůrných finančních a dalších mechanismů měli zaměřit převážně na ně.
Rodiny totiž tento druh krizové situace často nedokáží vyřešit svépomocí. Počet rodin
potýkajících se s uvedenými riziky v budoucnu podle odborníků naroste a nejvíce ohroženou
populací jsou rodiny tvořené dětmi a jedním rodičem (Nadace Sirius, 2020).
Stát by tedy svou podporu měl zaměřit na vytížené instituce poskytující služby v oblasti
bydlení, jelikož právě o tyto služby v důsledku pandemie roste zájem. Existence sociálních
služeb je ohrožená z důvodu nízkých příjmů potřebných pro fungování, což může vést ke
zhoršení kvalit či zániku (Nadace Sirius, 2020).
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6. Strategické dokumenty MHMP
Hlavní město Praha představuje své plány v oblasti bytové politiky ve svých strategických
dokumentech, kterých existuje od roku 2004 celkem pět, šestý je ve stavu zpracování a
prozatím je k němu dostupná Teze. V roce 2004 vznikla Koncepce bytové politiky hlavního
města Prahy pro rok 2004 a navazující období. Další koncepce Strategie rozvoje bydlení v
Praze, která více odpovídá aktuální situaci, byla v době psaní práce v procesu přípravy.
Později byla koncepce zveřejněna na začátku dubna 2021. K připravovanému dokumentu již
existoval východiskový materiál Teze rozvoje bydlení v Praze z roku 2019. Vedle těchto
koncepcí jsou k dispozici dva Strategické plány, konkrétně z roku 2008 a 2016. Oblasti
bytové politiky se rovněž dotýká dokument Koncepce návrhů řešení problematiky
bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020 z roku 2012.
6.1 Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období
Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy z roku 2004 v oblasti bydlení předkládá
krátkodobé a střednědobé návrhy na opatření optimalizující způsob, jakým město a jeho části
využívají byty z obecního fondu. Bytová politika je v této koncepci nastavena na
individuální participaci na trhu s bydlením a případná podpůrná opatření cílí na cílové
populace, které se ocitly v tíživé situaci bez vlastní viny a i přes veškeré úsilí si nedokáží
zajistit bydlení v soukromém sektoru (praha.eu, 2017).
Na to, že koncepce z roku 2004 je jediným dosavadním strategickým dokumentem pro
bytovou politiku Prahy, a nevhodně nastavený koncept upozornil Expert č. 1: „Poslední
platná bytová politika v Praze je z roku 2004, která je založena v podstatě jako na privatizaci
bytového fondu a na tý myšlence, že bydlení si každý jako musí vyřešit sám a nejlíp ho vyřeší
trh a město do toho nemá v podstatě moc zasahovat.“ (Expert č. 1, 2021).
Kromě podpory sociálně znevýhodněných populací, koncepce klade důraz na podporu
v oblasti bydlení pro vybrané profesní skupiny, které jsou pro Prahu klíčové (učitelé,
policisté, lékaři aj.). Distribuce zvýhodnění ze strany města je však u všech cílových
populací podmíněna neustálým dokazování oprávněnosti k přijímání těchto výhod.
V případě, že se ekonomická nebo sociální situace u zvýhodňovaného změní, mělo by mu
poskytování regulovaného nájemního bydlení být zrušeno (Koncepce bytové politiky
hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004).
Z dokumentu je patrné, že bytový fond, jehož majitelem se od roku 1991 stalo hlavní město,
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se nachází ve špatném, neudržitelném stavu. To byl pravděpodobně jeden z nejvýraznějších
důvodů, proč se Praha uchýlila k privatizaci určitého podílu bytového fondu. Zatímco v roce
1998 Praha vlastnila 137 349 bytových jednotek, o pět let později se v obecním bytovém
fondu nacházelo 99 506 bytů (Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004
a navazující období, 2004).
Koncepce z roku 2004 uvádí, že z důvodu nedostatečně rozvinutého soukromého trhu
s nemovitostmi a neefektivního využívání dosavadních bytů je Praha nucena v důsledku
s nedostatkem dostupného bydlení rozšiřovat obecní bytový fond. Autoři dokumentu již
v této době připouští vysoké ceny a nájmy bytů v privátním sektoru, které mohou
ufinancovat jen určité skupiny pražského obyvatelstva. Ostatní skupiny, jako jsou
nízkopříjmové domácnosti, osoby se zdravotním znevýhodněním a vybrané skupiny seniorů,
musí být součástí příjemců podpůrných nástrojů Magistrátem prosazované bytové politiky
(Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004).
Koncepce dále uvádí stav dostupnosti bydlení v pražských městských bytech. Dostupnost se
potýká s velkými nedostatky. Chybí volné byty a ubytovací zařízení pro chráněné a sociální
bydlení, seniory, mladé skupiny obyvatelstva. Důvodem je často nemožnost právně vymáhat
a ukončit nájem bytu neoprávněným skupinám, se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy
na dobu neurčitou. Legislativa dovoluje využívat obecní byty i populacím, pro které fond
není určen. Někteří nájemci využívají obecní byty k podnikatelským účelům, kdy byty buď
nelegálně podnajímají třetí osobě, nebo nějakým způsobem zpeněžují své nájemní právo
(Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004).
Tuto problematiku se snažil řešit Magistrát již v dřívějších letech pomocí tzv. pasportizace*5
bytů, což uvedl Expert č. 2: „V prvé řadě jsme dělali jakousi, takovou pasportizaci bytů
respektive kontrolu oprávněnosti využívání bytů, protože v Praze byl a stále, teda teď už tolik
není, protože těch bytů je minimálně, ale byl takový fenomén, že řada lidí si byty ponechávala
– co kdyby se privatizovalo – ale reálně třeba bydleli za Prahou v domech, nebo bydleli ve
svých bytech a podobně. Takže tam ta kontrola byla nutná, protože nemůže samozřejmě
nájemník dále nakládat s bytem ve prospěch jiného nájemníka.“ (Expert č. 2, 2021).
Na problém s neoprávněným využíváním obecních bytů za zvýhodněných podmínek

5

Cílem tzv. pasportizace bytů je získání přehledu o stavu bytů na základě sledování jejich technického a ekonomického charakteru
(Nováková, 2010). V tomto případě se jedná nejen o zjišťování stavu bytových jednotek, ale i socioekonomických podmínkách
nájemníků.
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upozornil v rozhovoru i Expert č. 1: „My jsme třeba řešili kauzu, kdy jsme zjistili, že v
městských bytech za extrémně nízký nájemný bydlí nějací soudci a státní zástupci. Takže
jsem se věnoval hodně tomu právě, zjišťoval jsem vlastně už v tom minulém volebním období,
jako kdo bydlí v městských bytech. Ne teda konkrétní jména, ale spíš teda jako nějaké cílové
skupiny, za jaké ceny a pak jsme právě řešili tadytu kauzu, protože nám to přišlo jako vlastně
úplně nesmyslný.“ (Expert č. 1, 2021), z čehož vyplívá, že ani po více než deseti letech se
situace nezlepšila.
Důsledkem je nízká rotace volných bytů (ročně 1,3 %), se kterými město disponuje, a nutnost
stavět nové byty i v případě velmi omezeného rozpočtu. Vedle nedostatku dostupného
bydlení pro běžné obyvatele koncepce upozorňuje na poddimenzovaný stav ubytovacích
zařízení pro seniory a bezdomovce (Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok
2004 a navazující období, 2004).
Z koncepce vyplívá, že převážnou část obecního bytového fondu spravují jednotlivé městské
části na základě interního nastavení bytové politiky. Pronájem obecních bytů na základě
prověření nároku konkrétních žadatelů přiděluje Komise zabývající se bytovou nebo sociální
politikou. Zbylou část bytů spravuje bytový odbor Magistrátu hl. m. Prahy, který se
schválením Rady hl. m. Prahy poskytuje bydlení populacím, které se nacházejí v tíživé
situaci, a osobám se zdravotním znevýhodněním (Koncepce bytové politiky hlavního města
Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004).
Zároveň však koncepce upozorňuje na neoprávněné užívání bytů u některých populací, které
byt zneužívají jako nebytové prostory či k dalšímu protizákonnému podnikání. Další
populací, která využívá možnost bydlení za zvýhodněných podmínek, jsou podle koncepce
vysokopříjmové domácnosti, kterým město i přes možnost zajištění bydlení na soukromém
bytovém trhu dovoluje využívat obecní byty. Situaci navíc zhoršuje fakt, že podíl těchto
zneužívajících populací činí ze všech uživatelů obecního bydlení dvě třetiny. I v situaci, že
by MHMP zamýšlel ukončit těmto neoprávněným populacím nájmy, bylo by to v mnoha
případech z důvodu nesprávně nastavené legislativy téměř nemožné (Koncepce bytové
politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004).
Autoři koncepce z roku 2004 na základě analýzy stavu obecního bytového fondu v Praze
navrhují několik opatření pro bytovou politiku, která by podle nich měla více interagovat se
sociální politikou. „Zejména by měla pokračovat deregulace nájemného, mělo by dojít ke
zlepšení legislativního rámce a k důsledné ekonomizaci správy, provozu a údržby bytového
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fondu. Důležitá je rovněž optimalizace proporcí bytového fondu z hlediska vlastnictví.
Současně s žádoucím vznikem a rozvojem neziskových bytových organizací nabízejících
levnější nájemní bydlení a s celkovým rozvojem trhu s byty je žádoucí formou prodeje ještě
snížit současný podíl obecního bytového fondu na celkovém bytovém fondu v Praze. Snížení
podílu obecního bytového fondu je však také podmíněno podstatným zvýšením jeho
efektivního využívání.“ (Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a
navazující období, 2004, 39). O privatizaci bytového fondu se zmínil i Expert č. 2, který
uvedl, že přes jeho nesouhlas se muselo vyjít vstříc tehdejší koaliční ODS, která požadovala
prodat městské byty dlouhodobým oprávněným nájemcům, kterým byly byty přislíbeny.
Nakonec Praha byty odprodala družstvům, a získala za ně tak trochu více peněz. Na druhou
stranu bytový fond byl tímto krokem opět více oslaben (Expert č. 2, 2021).
Co se týče zaměření bytové politiky města na cílové populace, koncepce uvádí, že by se měl
zrychlit proces reakce na žádosti oprávněných populací ocitajících se v naléhavé životní
situaci. Populace v tíživé bytové situaci město definuje takto: „za obyvatele Prahy v tíživé
bytové situaci bude považován ten, kdo má hlášené trvalé bydliště na území Prahy a kdo
nemá k žádnému bytu přímé nebo odvozené užívací právo nebo ten, kdo bez jiné možnost
bydlení užívá byt přeplněný z hlediska počtu osob nebo samostatně hospodařících
domácností anebo ten, kdo bez jiné možnosti bydlení užívá byt nevhodný vzhledem ke svému
vážnému zdravotnímu postižení či nemoci.“ (Koncepce bytové politiky hlavního města
Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004, 46).
Volné byty by měly být k dispozici nízkopříjmovým domácnostem, osobám se zdravotním
znevýhodněním i mladým lidem. U osob se zdravotním znevýhodněním by se mělo jednat
o byty s bezbariérovým přístupem. Pro populaci mladých zaměstnanců na území hlavního
města by měly být vybudovány krátkodobé až střednědobé ubytovací prostory (Koncepce
bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období, 2004).
Pro neplatiče, se kterými se město rovněž potýká, by měla být zřízena provizorní nízko
metrážní ubytovací zařízení. U jedinců, kteří z vážných důvodů nebudou moci hradit nájem,
je třeba pokusit se nalézt jinou formu poskytnutí ubytování či se domluvit na splacení dluhu
v určitém časovém horizontu (Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy pro rok 2004
a navazující období, 2004).
Expert č. 2 v rozhovoru vysvětlil, že město přistupovalo k dlužícím nájemníkům spíše
preventivním než represivním způsobem: „pro tu skupinu já jsem pak právě zmírnil pravidla
37

a snažil jsem se tomu předcházet. Protože, to že neplatíte, neznamená, že nechcete. … já
jsem se to snažil přenastavit tak, aby to bylo, že se s nimi komunikuje, že se jim sděluje: blíží
se tam nějaký problém, řekněte nám to zavčas. Když to víme předem, můžeme s tím pracovat.
Dá se s tím pracovat, dá se dát na radu něco. A potom jsme dávali i balíčky odpuštění,
protože samozřejmě, když někdo dlouho neplatil, tak kromě toho dluhu mu vznikalo
příslušenství, nějaké penále. A povedlo se u některých lidí, že jsme to penále mohli odpustit
v případě, že si svůj dluh uhradili. To znamená, že já jsem se tam snažil o tu individuální
péči.“ (Expert č. 2, 2021).
Dalším nástrojem bytové politiky je kromě přímého poskytnutí dostupného bydlení
příspěvek na bydlení. Ten by měl být zvýšen u populací s nízkou možností mobility –
populace seniorů a OZP, a u rodin s nezletilým dítětem (Koncepce, 2004). Tento nástroj sice
pochází z tvůrců bytové politiky na národní úrovni, je však uveden v městské koncepci.
6.1.2 Sociální konstrukce cílových populací
V podkapitole 6.1, která pojednává o Koncepci bytové politiky z roku 2004 platné v celém
sledovaném období od roku 2009 do roku 2020, je uvedena charakteristika
veřejněpolitického designu v oblasti bytové politiky namířené na konkrétní cílové populace.
V této podkapitole se věnuji vlivu konkrétním nástrojům bytové politiky vůči konkrétním
cílovým populacím a v souladu s teorií sociální konstrukce cílových populací zařazuji
jednotlivé cílové populace do jedné z modelových cílových populací (závislí, zvýhodnění,
uzurpátoři a devianti).
Z tabulky č. 2 vyplívá, na jaké cílové populace bytová politika v období od roku 2004 a
navazujícím cílila a jaké nástroje bytové politiky byly použity.
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Tabulka č. 2: Cílové populace – Koncepce bytové politiky 2004

DOKUMENT

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK
2004 A NAVAZUJÍCÍ OBDOBÍ

KONCEPT

osobní odpovědnost za bydlení, pomoc znevýhodněným a vybraným profesním
skupinám

CÍLOVÉ SKUPINY

APLIKOVANÉ NÁSTROJE BYTOVÉ
POLITIKY

ZAŘAZENÍ DLE
KLASIFIKACE SKCP

Nízkopříjmové
skupiny

přidělování obecního bytu se sníženým nájemným v
případě splnění podmínek

Závislí, s nízkou politickou
sílou a pozitivní sociální
konstrukcí

Rodiny s nezletilými
dětmi

*zvýšení příspěvku na bydlení

Zvýhodnění, s poměrně
vysokou politickou silou a
pozitivní sociální konstrukcí

Osoby se zdravotním
znevýhodněním

přidělování obecního bytu bezbariérového typu se
sníženým nájemným v případě splnění podmínek,
*zvýšení příspěvku na bydlení

spíše Zvýhodnění, se střední
politickou sílou a pozitivní
sociální konstrukcí

přidělování obecního bytu se sníženým nájemným v
případě splnění podmínek,
Určité skupiny seniorů *zvýšení příspěvku na bydlení

Zvýhodnění, s poměrně
vysokou politickou silou a
pozitivní sociální konstrukcí

Důležité profesní
skupiny

přidělování obecního bytu se sníženým nájemným v
případě splnění podmínek

Zvýhodnění, s vysokou
politickou silou a pozitivní
sociální konstrukcí

Mladí lidé

*potřeba poskytnutí bydlení pro snazší začátek nové
životní etapy

Závislí, s poměrně nízkou
politickou sílou a pozitivní
sociální konstrukcí

Mladí zaměstnanci

*potřeba poskytnout krátkodobé až střednědobé
ubytování

Zvýhodnění, s vysokou
politickou silou a pozitivní
sociální konstrukcí

Podnikatelé

i přes nesplnění podmínek poskytnutí městského
bytu, který je dál využíván k nelegálnímu podnikání

Uzurpátoři, s poměrně vysokou
politickou mocí a negativní
sociální konstrukcí

Vysokopříjmové
skupiny

i přes vysoký příjem poskytnutí bytu se sníženým
nájemným, tolerance dalšího pobytu v těchto bytech

Uzurpátoři, s poměrně vysokou
politickou mocí a negativní
sociální konstrukcí

Lidé bez domova

*potřeba vybudování obytných prostor pro
provizorní ubytování

Závislí/devianti, s nízkou
politickou mocí a spíše
negativní sociální konstrukcí

Neplatiči

* nalezení alternativní formy bydlení, spolupráce se
sociálním orgánem

Devianti, s nízkou politickou
mocí a negativní sociální
konstrukcí

* doporučení koncepce 2004 hlavního města Prahy pro rok 2004 a navazující období
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Zdroj: Autor dle Koncepce bytové politiky z roku 2004
Z tabulky je patrné, že velký podíl příjemců zvýhodnění bytové politiky v podobě možnosti
využívání obecního bytu mají populace s pozitivní sociální konstrukcí a velkou mírou
politické moci. Do této oblasti patří domácnosti s nedospělými dětmi, osoby se zdravotním
znevýhodněním, senioři, a vybraní zaměstnanci.
Další populace, na které pražská bytová politika cílí, jsou populace s pozitivní sociální
konstrukcí a nízkou politickou mocí, konkrétně domácnosti s nízkým příjmem a mladí lidé.
Tyto populace přijímají jen drobná zvýhodnění podmíněná přísnými pravidly a řadí se mezi
tzv. Závislé.
Pomoci se však dostává populacím s negativní sociální konstrukcí, a to jak s velkou, tak
nízkou sílou politické moci. Mezi populace s velkým vlivem a špatným veřejným obrazem
patří populace podnikatelů, kteří obecní byty zneužívají.
Naproti tomu, systém městského bytového fondu využívají i populace dlužníků a
bezdomovců, kteří neoplývají politickou mocí.
6.2 Strategický plán hlavního města Prahy (aktualizace 2008)
Strategický plán, který Praha schválila zpracovat již v roce 2000, má být dlouhodobou
ideovou koncepcí o budoucím vývoji v ekonomickém, společenském a územním segmentu
za přítomnosti ovlivňujících globálních faktorů v následujících 15-20 letech. Dokument již
v úvodu poukazuje na špatnou dostupnost bydlení, především pro mladé rodiny, s tím, že
bytové prostory byly transformovány v prostory nákupní a administrativní s nově vzniklými
restauracemi, obchody, kancelářemi. Pomocí tohoto plánu město může snadněji a efektivněji
přizpůsobit své řízení na aktuální situaci, v rámci koncepce vykonávat veřejnou správu a
hájit zájmy veřejnosti. Povaha dokumentu není statická, nýbrž jeho směr je průběžně
aktualizován. Díky své povaze má tento dokument působnost na mezinárodní (EU), národní
i lokální úrovni (Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008).
K posouzení aktuální situace ve městě použili autoři plánu tzv. SWOT analýzu, která
představuje soubor nástrojů hodnotících silné a slabé stránky, příležitosti a potenciální
hrozby města z různých oblastí. Z oblasti bytové politiky lze uvést slabiny ve vysokém počtu
sídlišť s panelovými domy, jejichž stav není vyhovující a nadále se může jen zhoršovat.
Strategický plán dále upozorňuje na neefektivní způsob využívání městského bytového
40

fondu. Jako hrozbu pro hlavní město vnímá plán nekontrolovanou výstavbu nových
bytových domů bez zajištění infrastruktury (Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008).
Strategický plán obsahuje řadu doporučení a cílů. Jedním z cílů je zajištění spokojenosti
obyvatel hlavního města. K tomu je třeba, aby měli všechny populace rovné podmínky pro
zajištění bydlení. Jelikož Strategie rozvoje bydlení vychází z Koncepce bytové politiky
z roku 2004, její hlavní myšlenkou je individuální iniciativa na trhu s bydlením a případná
pomoc směrovaná znevýhodněným populacím. Stejně jako koncepce z roku 2004
Strategický plán upozorňuje na nedostatečnou nabídku na straně nájemního bydlení
z důvodu nízké návratnosti volných bytů, regulovaného nájemného a nelegitimního užívání
zvýhodněného bydlení (Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008).
Nejdůležitějším cílem v oblasti bytové politiky je obnova, zkvalitnění a rozšíření bytového
fondu. Město by mělo rozvíjet princip Public Private Partnership, kdy by se bytový fond
prostřednictvím oprav a údržby rozšířil za spolupráce města a soukromého investora.
Výstavbu nových bytů a následnou správu bytového fondu mohou zajišťovat neziskové
organizace, které by město mělo rovněž podporovat (Strategický plán, 2008). Podle Experta
č.2 však město, alespoň v době jeho působení do roku 2011, žádné projekty s podobnou
formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru nerealizovalo (Expert č. 2, 2021).
Zoptimalizovaný bytový fond by měl poté sloužit pro podporu cílové populace vybraných
profesí a lidí nacházejících se v tíživé situaci. Město by zároveň mělo rozvíjet kapacity
pečovatelských domů a domů pro seniory. Místa, která se nachází v centru města a slouží
k bydlení, musí být ochráněna přísnější legislativou (Strategický plán hl. m. Prahy,
aktualizace 2008).
Další populací, u které by se měla rozvíjet podpora v oblasti bydlení, jsou bezdomovci.
Kapacity zimních nocleháren a dalších ubytovacích zařízení by měly být navýšeny
(Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008). Expert č. 2 k tématu bezdomovectví
v hlavním městě uvedl, že Praha nabízí tzv. postupné bydlení, kdy se lidé, kteří za asistence
terénních sociálních pracovníků dokáží projít několikastupňovým systémem, mohli od
bydlení na ubytovně přes chráněné bydlení zabydlet v nájemním bytě (Expert č. 2, 2021).
Vedle této populace ještě město nabízí zvláštní formu podpory bydlení populaci drogově
závislých, kdy v rámci protidrogové prevence rozvíjí chráněné bydlení s chráněnými
dílnami. Jiné cílové populace, na které by pražská bytová politika měla mířit, ve
Strategickém plánu z roku 2008 nejsou explicitně vyjádřeny. V úvodu je ještě zmíněna
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špatná dostupnost bydlení pro mladé, doporučení a cíle z oblasti bytové politiky však tuto
cílovou populaci neobsahují (Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008). Expert č. 2
k tomuto řekl, že Praha sice nabízela pomoc v oblasti bydlení pro rodiny v tíživé situaci, na
druhou stranu projekt podobný startovacím bytům v Praze schválen nikdy nebyl (Expert č.
2, 2021).
6.2.1 Sociální konstrukce cílových populací
Z tabulky č. 3 vyplívá, že opatření bytové politiky zmíněná ve Strategickém dokumentu
z roku 2008 cílí na různé cílové populace.
Tabulka č. 3: Strategický plán hl. m. Prahy (akt. 2008)
DOKUMENT

STRATEGICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY (akt. 2008)

KONCEPT

osobní odpovědnost za bydlení, pomoc znevýhodněným a vybraným profesním
skupinám

CÍLOVÉ POPULACE

APLIKOVANÉ NÁSTROJE BYTOVÉ
POLITIKY

Soukromí investoři

participace na procesu rozšiřování bytového Uzurpátoři, s vysokou politickou
fondu
mocí a negativní sociální konstrukcí

vybrané profesní
skupiny

podpora ze strany bytového fondu

Zvýhodnění, s vysokou politickou
mocí a pozitivní sociální konstrukcí

lidé v nouzi

podpora ze strany bytového fondu

Závislí, s nízkou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

senioři

podpora výstavby domů s pečovatelskou
službou

Zvýhodnění, s poměrně vysokou
politickou silou a pozitivní sociální
konstrukcí

neziskové organizace

participace na procesu rozšiřování a
spravování bytového fondu

Zvýhodnění, s vysokou politickou
mocí a pozitivní sociální konstrukcí

Bezdomovci

navýšení kapacity ubytovacích zařízení

Závislí, s nízkou politickou mocí a
spíše pozitivní sociální konstrukcí

Drogově závislí

podpora a rozvoj chráněného bydlení a
chráněných dílen

Závislí/devianti, s nízkou politickou
mocí a spíše negativní sociální
konstrukcí

ZAŘAZENÍ DO KLASIFIKACE
SKCP

Zdroj: Autor dle Strategického plánu hl. m. Prahy (akt. 2008)
Mezi populace s pozitivní sociální konstrukcí a velikým vlivem patří někteří zaměstnanci a
senioři, rovněž je lze označit za Zvýhodněné.
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Soukromí investoři oplývající velikou mocí patří spíše do negativně konstruované populace
zvané Uzurpátoři.
Lidé v nouzi neoplývají politickou mocí a jejich bytová situace závisí na městě, proto se
jedná o Závislé s nízkou politickou mocí a pozitivní sociální konstrukcí.
Negativní konstrukce a nízká politická moc jsou přisuzovány populacím Závislých a
Deviantů, které v tomto případě tvoří lidé bez domova a narkomani.
Neziskové organizace patří mezi Zvýhodněné a je jim přisuzována pozitivní sociální
konstrukce.
6.3 Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020
Koncepce z roku 2012 předkládá návrhy na opatření veřejných politik týkající převážně
cílové populace lidí bez domova, některá opatření však cílí i na další cílové populace. Jedná
se o střednědobý strategický dokument, jehož část doporučení se týká bytové politiky
hlavního města Prahy. Cílem dokumentu je zredukování nepříznivých dopadů existence
bezdomovectví na samotné lidi bez domova a okolní společnost (Koncepce návrhů řešení
problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020, 2012).
Mezi nejdůležitější cíle koncepce dotýkající se oblasti bytové politiky patří rozvoj
poddimenzovaných služeb poskytovaným lidem bez domova (zimní ubytování) i
preventivní program sloužící k předcházení nárustu počtu bezdomovců v důsledku ztráty
domova (Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020,
2012).
Koncepce v prvé řadě upozorňuje na neúplné zakotvení pojmu bezdomovectví v české
legislativě. Řada podpůrných nástrojů, jako jsou příspěvky na bydlení, pomoc v hmotné
nouzi aj., a standardní zdravotní péče mají být sice bezdomovcům dle zákona k dispozici,
v praxi jsou však spíše nedostupné. Na řešení této a ostatní problematiky by se dle koncepce
měly kromě MHMP podílet i všechny městské části (Koncepce návrhů řešení problematiky
bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020, 2012).
Dle koncepce se v Praze v době vzniku nachází asi 4 tisíce bezdomovců. Dalších pět až deset
tisíc pražských domácností jsou v důsledku s nadměrně vysokými výdaji na bydlení
vystaveny riziku ztráty domova, což může vést k celospolečenskému úpadku v hlavním
městě. Nejčastěji jsou mezi bezdomovci muži, ženy zastávají 1/5. Stejný podíl lidí bez
domova nebylo nikdy ekonomicky aktivní. Byť je nejčastějším vzdělání bezdomovců
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základní škola, vyskytují se zde rovněž lidé s vysokoškolským titulem (Koncepce návrhů
řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020, 2012).
Jedním z problémů, se kterým se město snaží pracovat, je přechod jedince z pobytu
v určitém ústavu (věznice, dětské domovy, léčebny) do běžného typu bydlení. Expert č. 1
v rozhovoru uvedl, že se město snaží pomáhat lidem začlenit se do běžného života a s tím
spojeného bydlení: „jsou třeba zvýhodňovaný mladý lidi, kteří vyšli z dětskýho domova,
protože u nich je velká pravděpodobnost, že když se nechaj jenom na pospas osudu, tak
skončej na ulici, stanou se z nich kriminálnici a podobně. Máme tam, specificky se snažíme
dostat třeba rodiny z ubytoven, do standardního bydlení, protože pro ty děti je fakt jako
nešťastný, když musej vyrůstat v tom nehostinným prostředí těch ubytoven.“ (Expert č. 1,
2021).
Koncepce upozorňuje na obecný nedostatek v sociálních službách pro bezdomovce.
Nejhorší aspekt spočívá v absenci preventivního plánu na předcházení vzniku a rozšíření
počtu bezdomovců. Městu chybí tréninkové a sociální byty, které by sloužily
k resocializačnímu procesu bezdomovců za asistence sociálních pracovníků, dále místa
v azylových domech vyhrazená pro matky s dětmi a další ženy, kapacity v nízkoprahových
denních centrech a zimních noclehárnách. Problémem je zároveň nerovnoměrné rozložení
center poskytujících výše zmíněné sociální služby. Důsledkem je absence potřebných služeb
na některých místech a naproti tomu nadměrná kumulace sociálně vyloučených populací u
vysokokapacitních center (Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v
letech 2013–2020, 2012).
Na základě výše zmíněných problému koncepce navrhuje několik řešení. Z oblasti bytové
politiky lze uvést potřebu „vytváření podmínek pro tvorbu tréninkových bytů včetně
odborného sociálního poradenství pro zvládnutí samostatné odpovědné existence“ a „cílené
bytové politiky usilující o rovnováhu mezi akutními potřebami pro zajištění bydlení,
možnostmi garancí za nájemné při ohrožení bydlení a nákladů na zajištění podmínek pro
život v případě propadu do bezdomovectví“ (Koncepce návrhů řešení problematiky
bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020, 2012, 13).
Z hlediska krátkodobých koncepčních aktivit, které mají byt provedeny do roku 2014, autoři
koncepce navrhují v oblasti bytové politiky preventivní opatření pro zabránění ztrátě
bydlení. Sociální pracovníci musí být speciálně proškoleni tak, aby byli schopni pomáhat
lidem nacházejících se v unikátní životní situaci. Bytové odbory musí spolupracovat
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s odbory sociálními a v případě potřeby u domácností zajistit přítomnost sociálního
pracovníka, který pomůže domácnosti zachovat bydlení. Co se týče samotného bydlení, musí
hlavní město vytvořit fungující systém sociálního bydlení, zajistit cílové populaci matek
s dětmi bydlení blížícímu se standardu, vybudovat minimálně tři desítky tzv. tréninkových
bytů (Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020,
2012).
Na opatření zavedená do roku 2014 by měly navazovat kroky postupně učiněné až do roku
2020. Obecně řečeno se jedná o opatření, které doplňují systémy zavedené do této doby.
Koncepce zároveň vyžaduje posílení kapacity a vybudování nových pobytových zařízení a
nízkoprahových denních center. Preventivní programy musí cílit kromě bezdomovců na
cílové populace matek s dětmi a seniorů. Zároveň by měla být posílena kapacita pobytových
zařízení pro seniory (Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech
2013–2020, 2012).
6.3.1 Sociální konstrukce cílových populací
Ač by se to dle názvu tohoto strategického dokumentu mohl zdát, tato koncepce zabývající
se problematikou bezdomovectví necílí pouze na jednu cílovou populaci lidí bez domova.
Z tabulky č. 4 vyplívá, že Koncepce z roku 2012 zaměřená na problematiku bezdomovectví
své návrhy na opatření v oblasti bytové politiky necílí jen na jednu vybranou cílovou
populaci lidí bez domova, ale i na další cílové populace – senioři a matky s dětmi.
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Tabulka č. 4: Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 20132020

DOKUMENT

KONCEPCE NÁVRHŮ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BEZDOMOVECTVÍ V
PRAZE V LETECH 2013-2020

KONCEPT

Prevence před ztrátou bydlení, asistence sociálních pracovníků

CÍLOVÉ POPULACE

APLIKOVANÉ NÁSTROJE
BYTOVÉ POLITIKY

ZAŘAZENÍ DO KLASIFIKACE SKCP

prevence ztráty bydlení
resocializační programy
posílení ubytovacích zařízení
Bezdomovci

rovnoměrné rozložení center

Závislí, s nízkou politickou mocí a pozitivní
sociální konstrukcí

spolupráce bytových a sociálních
odborů
vybudování tréninkových bytů

matky s dětmi

zajištění dostupného a
důstojného bydlení v bytě

Závislí, s nízkou politickou mocí a pozitivní
sociální konstrukcí

preventivní program
posílení pobytových center
senioři

Zvýhodnění, s poměrně vysokou politickou
mocí a pozitivní sociální konstrukcí

preventivní program

Zdroj: Autor dle Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech
2013–2020 (2012)
Obě populace mají pozitivně nastavenou sociální konstrukci. Populace seniorů však patří
mezi tzv. Zvýhodněné s poměrně vysokou politickou mocí, zatímco populace matek s dětmi
politickou mocí nedisponuje a je řazena do populace Závislých.
Mezi Závislé s nízkou mocí patří rovněž lidé bez domova, na které se koncepce nejvíce
soustředí. Svým přístupem město této populaci ukládá pozitivní sociální konstrukci.
6.4 Strategický plán hlavního města Prahy (aktualizace 2016)
Strategický plán hlavního města Prahy z roku 2016 je komplexní strategický dokument,
jehož cílem je představit vizi, priority a možnosti implementačního procesu navrhovaných
opatření týkajících se všech důležitých celospolečenských oblastí na území hlavního města.
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V podstatě se jedná o aktualizaci Strategického plánu z roku 2008 s plánovanou strategií do
roku 2030 (Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016).
V části zvané „Prosperující město“ plán uvádí, že město již využívá princip PPP a za cílem
svého rozvoje v oblastech mimo bytovou politiku spolupracuje se soukromými investory.
Zároveň je však kladen důraz na svrchovanou pozici města. Město by také mohlo
spolupracovat s neziskovými organizacemi, které můžou poskytnout důležité informace o
potřebných cílových populacích a možnostech využití volných bytů (Strategický plán
hlavního města Prahy (Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016).
Město musí dle Plánu v oblasti bytové politiky podporovat seniory, především rozvojem
bezbariérových bytů, posílením kapacit denních stacionářů, domovů pro seniory a domovů
s pečovatelskou službou pro osoby se zdravotním znevýhodněním, a nabídkou sociálního
bydlení. Plán uvádí, že město musí v rámci zajištění dostupného bydlení pro všechny
společenské skupiny posílit konkurenční prostředí na trhu s bydlením a vybudovat systém
startovacích bytů pro cílovou populaci mladých rodin (Strategický plán hlavního města
Prahy, aktualizace 2016).
Stejně jako Koncepce zabývající se problematikou bezdomovectví, Strategický plán z roku
2016 uvádí v návrzích na opatření týkající se bytové politiky ohroženou cílovou populaci
lidí bez domova. Především město musí vytvářet preventivní programy s aktivním přístupem
terénních sociálních pracovníků, kteří pomohu lidem v nouzi zachovat bydlení. Vedle
navýšení kapacit denních ubytovacích a podobných center autoři Strategického plánu
navrhují navýšit počet bytů určených pro krizové, dostupné a sociální bydlení pro ohrožené
cílové populace (senioři, nízkopříjmové domácnosti, neúplné rodiny) (Strategický plán
hlavního města Prahy, aktualizace 2016).
Město by mělo zachovat a posilovat systém zvýhodněného bydlení pro vybrané typy profesí,
které jsou pro něj důležité, avšak vždy jen na dobu faktického výkonu zaměstnání. Explicitně
je zde zmíněna cílová populace pedagogických pracovníků, které by město mělo podporovat
vedle přímých finančních ohodnocení také prostřednictvím např. poskytnutí bydlení za
zvýhodněných podmínek (Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016).
6.4.1 Sociální konstrukce cílových populací
Z tabulky č. 5 vyplívá, že doporučovaná opatření Strategického plánu z roku 2016 v oblasti
bytové politiky se týkají velkého počtu cílových populací.
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Tabulka č. 5: Strategický plán (akt. 2016)
DOKUMENT

STRATEGICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY [AKT. 2016]

KONCEPT

prevence ztráty bydlení, podpora dostupného a sociálního bydlení u vybraných
cílových populací za spolupráce třetích subjektů

CÍLOVÉ POPULACE

APLIKOVANÉ NÁSTROJE
BYTOVÉ POLITIKY

ZAŘAZENÍ DO KLASIFIKACE SKCP

Soukromí investoři

zapojení do procesu výstavby
nových bytových domů

Zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Soukromí pronajímatelé

spolupráce při zajišťování bytů
pro lidi v nouzi

Zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

rozvoj bezbariérových bytů
posílení kapacit domovů pro
seniory

Senioři

zvýhodnění, s poměrně vysokou politickou
mocí a pozitivní sociální konstrukcí

sociální bydlení
mladé rodiny

vznik startovacích bytů

Závislí, s poměrně nízkou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

preventivní programy na
podporu zachování bydlení
Lidé bez domova

posílení kapacit denních
ubytovacích center

Závislí, s nízkou politickou mocí a pozitivní
sociální konstrukcí

rozšíření fondu bytů pro
dostupné a sociální bydlení
sociální bydlení
Nízkopříjmové domácnosti

preventivní programy na
podporu zachování bydlení

Závislí, s poměrně nízkou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Neúplné rodiny

sociální bydlení

Závislí, s poměrně nízkou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Osoby se zdravotním
znevýhodněním

rozvoj bezbariérových bytů

spíše Zvýhodnění, se střední politickou silou
a pozitivní sociální konstrukcí

Neziskové organizace

spolupráce při mapování
problematiky

Zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Vybraní zaměstnanci

rozvoj zvýhodněného bydlení

Zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Pedagogové

motivační nástroj v podobě
zvýhodněného bydlení

Zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Zdroj: Autor dle Strategického plánu hl. m. Prahy (akt. 2016)
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Mezi populaci Zvýhodněných, kteří oplývají velkou politickou mocí a pozitivně nastavenou
sociální konstrukcí, lze zařadit cílové populace soukromých investorů, soukromých
pronajímatelů nemovitostí, seniorů, neziskových organizací a důležitých zaměstnanců (např.
učitelů).
Populace osob se zdravotním znevýhodněním se od výše zmíněných liší v síle vlivu na
politiku, kdy je pouze střední.
Další početnou populací je populace Závislých se slabým vlivem na veřejné politiky, kam
patří bezdomovci, domácnosti s nízkým příjmem nebo jedním rodičem a mladé rodiny.
6.5 Teze rozvoje bydlení
Teze rozvoje bydlení je důležitý strategický dokument, který nechala Praha vypracovat jako
východisko pro nově připravovanou koncepci v oblasti bydlení zvanou Strategie rozvoje
bydlení v Praze. Dokument, který bude použit pro potřeby zmapování situace v oblasti
bydlení a navržení opatření použitelných do roku 2040, vznikl za spolupráce Rady hlavního
města Prahy a Platformy pro bydlení (Teze rozvoje bydlení, 2019).
Teze uvádí, že město a městské části poskytují bydlení v obecních bytech několika cílovým
populacím, např. seniorům, důležitým zaměstnancům (policisté, hasiči, zdravotníci,
pedagogové), v menší míře rodinám s dětmi, osobám se zdravotním znevýhodněním a
sociálně slabým domácnostem (Teze rozvoje bydlení, 2019). Zamíření bytové politiky
z hlediska nabídky dostupného bydlení na tyto cílové populace v rozhovoru potvrdil Expert
č. 1: „co dělá Magistrát, tak to, že má vlastně vytyčený čtyři cílový skupiny, to jsou senioři,
zdravotně postižený, potom zástupci podporovaných profesí, nebo my tomu říkáme různě. A
potom jakou jsou ty učitelé, hasiči, záchranáři atd. a potom lidi v sociální nouzi.“ (Expert č.
1, 2021). Podle Teze je však volných bytů pro podobné využití nedostatek.
Co se týče využití metských bytů, Teze upozorňuje na to, že pouze 29 % (z celkového počtu
asi 16 700) městských bytů využívají oprávněné populace. Zbylých 71 % bytů obývají
nájemci s nejasnou charakteristikou, se kterými byly uzavřeny nájemní smlouvy na dobu
neurčitou. Problematika se zneužíváním městských bytů, na kterou poukázali v rozhovoru
Expert č. 1 i Expert č. 2, tak přetrvává do dnešního dne (Teze rozvoje bydlení, 2019).
V dokumentu je uvedeno, že pravidla pro zařazení cílové populace do sociálního bydlení se
v roce 2019 změnila. Důraz je kladen na kontrolu oprávněnosti využití zvýhodněného
bydlení, vyšší podporu pro ohrožené domácnosti a snaha o navrácení lidí na ulici do běžného
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života. Dokument upozorňuje na potřebu rozptýlení sociálních bytů do různých lokalit.
V opačném případě by totiž mohlo dojít ke vzniku a rozšiřování vyloučených lokalit. Navíc
v případě, kdy se do bytového domu umístí jen malé množství sociálních případů, stávající
obyvatelé s tím nebudou mít až takový problém (Teze rozvoje bydlení, 2019).
V Tezi jsou dále popsány možnosti rozšíření stávajícího městského fondu. Je zde zmíněný
princip PPP, kdy by město na základě nízké investice (např. stavební pozemek) získalo
několik bytových jednotek ze vzniklého projektu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé návrhy
na opatření v oblasti bytové politiky netýkají konkrétních cílových populací, nevěnuji dalším
částem dokumentu vyšší pozornost.
6.5.1 Sociální konstrukce cílových populací
Z tabulky č. 6 vyplívá, že městská bytová politika chce svá opatření cílit na širokou škálu
cílových populací.
Tabulka č. 6: Teze rozvoje bydlení v Praze (2019)
DOKUMENT

TEZE ROZVOJE BYDLENÍ V PRAZE (2019)

KONCEPT

podpora ohrožených populací, vybraných profesí, spolupráce se soukromým
sektorem

CÍLOVÉ POPULACÍ

APLIKOVANÉ NÁSTROJE
BYTOVÉ POLITIKY

Senioři

poskytnutí obecního bytu

zvýhodnění, s poměrně vysokou politickou
mocí a pozitivní sociální konstrukcí

vybrané profesní skupiny

poskytnutí obecního bytu

zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

rodiny s dětmi

poskytnutí obecního bytu

zvýhodnění, s poměrně vysokou politickou
mocí a pozitivní sociální konstrukcí

Osoby se zdravotním
znevýhodněním

poskytnutí obecního bytu

spíše Zvýhodnění, se střední politickou silou
a pozitivní sociální konstrukcí

sociálně slabé domácnosti poskytnutí obecního bytu

Závislí, s poměrně nízkou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

Lidé bez domova

pomoc s návratem k bydlení

Závislí, s nízkou politickou mocí a spíše
pozitivní sociální konstrukcí

Stavební developeři

město na základě nízké investice
získá část bytů

Zvýhodnění, s vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí

ZAŘAZENÍ DO KLASIFIKACE SKCP

Zdroj: Autor dle Teze rozvoje bydlení v Praze (2019)
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Ať už se jedná o populaci Zvýhodněných s vysokou politickou mocí a pozitivní sociální
konstrukcí, kam lze zařadit seniory, zaměstnance a rodiny s dětmi, nebo populaci tzv.
Závislých s nízkou politickou mocí a pozitivní sociální konstrukcí, kterou tvoří bezdomovci
a domácnosti v sociální nouzi, město má snahu těmto lidem pomoci zajistit lepší bytové
podmínky a to i prostřednictvím spolupráce se stavebními developery.
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7. Vývoj designu bytové politiky a cílových populací perspektivou SKCP
7.1. Vývoj policy desingu bytové politiky
MHMP svou strategii v oblasti bytové politiky představuje ve svých strategických
dokumentech. Přestože existuje několik dokumentů, které alespoň částečně řeší bytovou
politiku, koncepce vyhrazená čistě bytové politice existuje od roku 2004 stále jen jedna.
Z koncepcí vyplívá, že bytová politika MHMP se zaměřuje na několik vybraných cílových
populací. Tak, jako Jorgensen a Thomsen (2012) ve svém výzkumu uvádějí na základě teorie
SKCP možnost změny sociální konstrukce imigrantů, i já jsem v rámci této práce došel k
závěru, že se sociální konstrukce u některých cílových populací v prostředí pražské bytové
politiky opravdu změnil. Výrazné změny lze pozorovat u několika cílových populací –
bezdomovci, dlužníci, neziskové organizace a soukromé subjekty.
Konstrukce cílové populace a tomu odpovídající policy design se výrazně změnil u cílové
populace bezdomovců. Zatímco zpočátku sledovaného období lze na základě sledovaných
kritérií ve strategických dokumentech do roku 2011 bezdomovce řadit perspektivou teorie
SKCP mezi populaci Deviantů s nízkou politickou mocí a negativní sociální konstrukcí,
novější dokumenty od roku 2012 přistupují k této populaci jako k Závislým s nízkou
politickou mocí a rozhodně více pozitivní sociální konstrukcí. Všichni experti v šetřeních
potvrdili, že se město snaží aplikovat na tuto populaci preventivní programy chránící před
ztrátou bydlení či umožňující snazší návrat do běžného života na rozdíl od předchozích spíše
restriktivních opatření.
Vyšší podpora sociálního bydlení se projevuje i u změny přístupu k cílové popualci
neplatičů nájemného. Zatímco v dřívější době se tato populace řadila mezi Devianty
s nízkou politickou mocí a negativní sociální konstrukcí, které bylo potřeba ze systému
městského bytového fondu odstranit, všichni tři experti a strategické dokumenty z poslední
doby hovoří o potřebě pomáhat těmto lidem udržet si bydlení pomocí různých preventivních
nástrojů.
Další vývoj policy designu v oblasti bytové politiky lze sledovat u cílové populace
neziskových organizací. Přestože se kategorizace dle teorie SKCP nezměnila, spolupráci
s neziskovými organizacemi město využívá až v posledních letech.
S předešlou populací souvisí cílová populace soukromých subjektů. Zatímco starší
dokumenty přistupují k soukromým investorům spíše jako k Uzurpátorům s negativní
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sociální konstrukcí, dokumenty z pozdější doby alespoň uznávají možnost využití této
populace ke zlepšení bytové situace v hlavním městě a mění tak jejich sociální konstrukci
na Zvýhodněné s pozitivní sociální konstrukcí. Navíc se v době rozšíření pandemie COVID19 na našem území (2020) spolupráce s privátním sektorem osvědčila.
Konkrétní změny u vybraných cílových populací jsou popsány dále. V některých případech
jsem se rozhodl ke sloučení cílových populací, jelikož jejich charakteristika byla velmi
podobná.
7.2. Proměny cílových populací v bytové politice ve sledovaném období
Vybrané profesní skupiny
Hlavní město dle koncepce z roku 2004 již od této doby nabízí v určité míře místním
důležitým zaměstnancům možnost pronájmu obecního bytu za zvýhodněných podmínek.
Dokumenty apelují na tvůrce bytové politiky, aby zvýšili míru dosavadní podpory u této
populace. Z pohledu teorie SKCP se zaměstnanci řadí mezi populaci Zvýhodněných, jejichž
sociální konstrukce je pozitivní. Navíc tato populace oplývá poměrně vysokou politickou
mocí.
Na tuto cílovou populaci se opatření bytové politiky vztahují ve 4 z 5 dokumentů, kdy
podporu pro zaměstnance v rámci tzv. „potřebných“ profesí (např. hasiči, policisté,
učitelé,..) nezmiňuje dokument zaměřený na problematiku bezdomovectví z roku 2012.
Z ostatních dokumentů vyplývá, že se výše zmíněná charakteristika dle teorie SKCP a
veřejně politický design u této populace nezměnily.
Mladí lidé
O podpoře cílové populace mladých občanů hlavního města se explicitně vyjadřuje pouze
koncepce z roku 2004. Autoři dokumentů upozorňují na potřebu poskytnutí zvýhodněného
bydlení mladým lidem v rámci jednoduššího vstupu do dospělého života. Tato koncepce, ani
další dokumenty, však žádný nástroj bytové politiky sloužící k podpoře mladých lidí
nezmiňují. Tento fakt mj. potvrdili Experti č. 1 a 3, kteří poukázali na absenci programu
postaveném na principu startovacích bytů.
Jelikož se mladým lidem ze strany MHMP velkých zvýhodnění nedostává, můžeme je řadit
mezi populaci Závislých, kteří neoplývají politickou mocí a jejich sociální konstrukce je
pozitivní. Jelikož je přístup bytové politiky k této cílové populaci stejný již dlouhou dobu,
lze konstatovat, že ani u této populace nedošlo k pozorovatelné transformaci v rámci
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modelových populací dle SKCP a policy designu na ně mířenému.
Podnikatelé zneužívající obecní byty, vysokopříjmové domácnosti
Lidé, kteří nelegálně vydělávají na dalším podnájmu obecního bytu, a vysokopříjmové
domácnosti obecně řečeno patří mezi neoprávněné populace využívající systém podpory
bytové politiky v Praze. Přestože se tímto problémem zabývá pouze koncepce z roku 2004,
bývalý i současný radní v rozhovoru upozornili na přetrvávající stav, který se město však
snaží řešit např. prostřednictvím pasportizace a výpovědi nájemních smluv.
Tuto populaci lze z hlediska teorie SKCP zařadit mezi Uzurpátory. Tito lidé mají poměrně
velkou politickou moc, společnost jim však přisuzuje negativní sociální konstrukci. Kromě
snahy o redukci počtu neoprávněných nájemníků se však sociální konstrukce a politický
design u této populace nezměnil.
Nízkopříjmové domácnosti
Podporu Sociálně znevýhodněných a nízkopříjmových domácností zmiňují dokumenty
z roku 2004, 2016 a 2019. Převážně se jedná o využití nástroje bytové politiky z oblasti
přímé podpory, kdy město těmto populacím poskytuje obecní, resp. sociální, bydlení za
sníženou cenu. Dokument z roku 2016 jako jediný navrhuje zavedení programu prevence
ztráty bydlení.
Nízkopříjmové a znevýhodněné domácnosti patří do populace Závislých, kteří nedisponují
vysokou politickou mocí a jejich sociální konstrukce je nastavena pozitivně. V tomto případě
lze pozorovat drobnou změnu v politickém designu, konkrétně v dokumentu z roku 2016 a
prevenci před ztrátou bydlení. SKCP však zůstává nastavená stejným způsobem.
Rodiny s dětmi
Na rodiny s dětmi směřují svá opatření dokumenty z roku 2004, 2016 a 2019. V tomto
případě se jedná o využití různých nástrojů bytové politiky. Zatímco koncepce z roku 2004
navrhuje v rámci podpory bytové situace u rodin s nezletilými dětmi zvýšit příspěvek na
bydlení, další dva dokumenty spíše vyznačují potřebu poskytnutí obecního bytu.
Rodiny s dětmi patří mezi populaci Zvýhodněných s poměrně vysokou politickou mocí a
pozitivní sociální konstrukcí. I přes výše zmíněnou proměnu politického designu se SKCP
rodin s dětmi nezměnila.
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Lidé se zdravotním znevýhodněním
Na cílovou populaci osob se zdravotním znevýhodněním se zaměřují dokumenty z roku
2004, 2016 a 2019. V rámci podpůrných nástrojů bytové politiky tyto dokumenty zmiňují
poskytování obecního bytu bezbariérového typu a rozvoj této služby. Koncepce z roku 2004
navíc navrhuje zvýšení příspěvku na bydlení.
Osoby se zdravotním znevýhodněním patří v rámci klasifikace SKCP spíše k populaci
Zvýhodněných. Jedná se o populaci se střední sílou politické moci a pozitivní sociální
konstrukcí. Pozitivní sociální konstrukce a politický design spočívající v poskytování
obecního bytu se vůči této populaci nezměnily.
Lidé bez domova
Velkou rozmanitost, co se týče přístupu bytové politiky, lze pozorovat u cílové populace
bezdomovců, kterými se zabývá celá pětice dokumentů.
Koncepce z roku 2004 upozorňuje v souvislosti s bezdomovci na potřebu vybudování
obytných prostor pro provizorní ubytování. Dokument z roku 2008 navazuje na koncepci a
apeluje na zvýšení kapacity ubytovacích zařízení.
Teprve až koncepce z roku 2012 řešící problematiku bezdomovectví zavádí odlišný přístup
k této cílové populaci. Svými návrhy na opatření jako jsou prevence ztráty bydlení,
resocializační programy, posílení ubytovacích zařízení, rovnoměrné rozložení center,
spolupráce bytových a sociálních odborů, vybudování tréninkových bytů – dává společnosti
najevo, že je třeba lidem bez domova pomáhat v procesu návratu do běžného života, než je
jen izolovat na ubytovnách. Na tento nový a odlišný přístup navazují další dva dokumenty
z roku 2016 a 2019.
O změně přístupu MHMP k bezdomovcům se zmínil i expert č. 3: „Ale právě se samozřejmě
snažíme o nalezení bydlení. A tohleto bylo. To vím teda z doslechu. To jsem ještě v Armádě
spásy nepracovala. Ale tohleto bylo dřív, za těch původních magistrátních pravidel v
podstatě úplné sci-fi, aby se nám podařilo klienta z azylového domu umístit jako do bytu. Po
změně těch pravidel to tempo. Nebo jako se opravdu začalo dít, že se klienti jako dostávají
do bytů. To tempo je různé. Záleží samozřejmě na té individuální situaci, ale prostě opravu
se to děje. … Je tam ta podpora sociální práce, kterou vlastně zajišťují velice často kolegové
ze sociálních služeb i moji kolegové z Armády spásy.“ (Expert č. 3)
Co se týče vývoje SKCP a policy designu vůči bezdomovcům, zde lze sledovat změny. Na
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základě sdělení dokumentů z roků 2004 a 2008 se bezdomovci v tomto období řadily spíše
mezi Devianty s nízkou politickou mocí a negativní sociální konstrukcí. Koncepce řešení
problematiky z roku 2012 mění design bytové politiky vůči cílové populaci bezdomovců a
jejich sociální konstrukci na Závislé s nízkou politickou mocí. Jelikož se město i dle obou
zástupců bytové politiky snaží zlepšit postoj veřejnosti k této populaci, může jí být
přisouzena pozitivní sociální konstrukce.
Neplatiči
Populací dlužících nájemníků se ve vyšší míře zabývá pouze koncepce z roku 2004.
Doporučený přístup bytové politiky k neplatícím osobám je snaha o nalezení alternativní
formy bydlení v součinnosti se sociálním orgánem. Novější dokumenty a experti ve svých
výpovědích však uvádějí, že město se snaží zlepšit postoj k této populaci tak, že za
spolupráce sociálního pracovníka hledá různé možnosti vyřešení situace (splátkový
kalendář, odpuštění dluhu aj.).
Dlužníci patřily mezi cílovou populaci Deviantů, jejichž politická moc byla slabá a sociální
konstrukce negativní. Město svým novým přístupem mění sociální konstrukci neplatičů na
Závislé s nízkou politickou mocí a pozitivní sociální konstrukcí.
Senioři
Senioři jsou častou cílovou populací veřejných politik. Jinak tomu není ani v případě pražské
bytové politiky, jelikož se o této populaci zmiňují všechny zkoumané strategické
dokumenty. Koncepce z roku 2004 uvádí dva nástroje bytové politiky – poskytnutí
zvýhodněného bydlení v obecním bytě a zvýšení příspěvku na bydlení.
Další koncepce zdůrazňují potřebu posílení kapacit u pobytových center. Dokument z roku
2012 navíc zmiňuje preventivní program pro seniory s cílem zachování bydlení. Strategický
plán z roku 2016 ovšem žádný preventivní program neprosazuje, pouze se zmiňuje o rozvoji
sociálního bydlení a bytů bezbariérového typu.
Ač jednotlivé dokumenty obsahují v určité míře odlišné podpůrné nástroje bytové politiky,
hlavní myšlenka pomoci seniorům v oblasti bydlení zůstává. Senioři se proto ve sledovaném
období řadí mezi Zvýhodněné s poměrně vysokou politickou mocí a pozitivní sociální
konstrukcí.

56

Neziskové organizace
O participaci neziskového sektoru na procesu rozšiřování a spravování obecního bytového
fondu se zmínil až Strategický plán z roku 2008, který doporučuje tvůrcům bytové politiky
tento nástroj obdobný principu PPP využít. Dalším dokumentem, který spolupráci města
s neziskovými organizacemi doporučuje, je aktualizovaná verze Strategického plánu z roku
2016. Podle dokumentu neziskové organizace mohou být prospěšným pomocníkem při
mapování problematických oblastí v otázkách bydlení. Expert č. 2 však v rozhovoru uvedl,
že město v letech 2010-2011 žádné takové projekty nerealizovalo.
Expert č. 3 uvedl, že od roku 2018 dochází k čím dál častějšímu zapojení neziskových
organizací do procesu bytové politiky v souvislosti s rozšiřováním sociálního bydlení: To
zapojení neziskovek probíhá v Praze určitě, jak už jsem říkala, tak Praha vlastně v podstatě
outsourcuje od neziskovek, nebo poptává tu podporu toho sociálního bydlení, toho, aby si ti
klienti bydlení udrželi. To dělá například Armáda Spásy …, dělá to třeba Maltézská pomoc,
dělá to Člověk v tísni a další organizace.“ (Expert č. 3)
Neziskové organizace se do designu bytové politiky v Praze zařadily až v pozdějších letech,
kdy strategické dokumenty z posledních let v rámci svých doporučení poukazují na možnou
spolupráci s těmito subjekty při vytváření bytové politiky. Expert č. 3 uvedl, že město již
s v rámci bytové politiky s neziskovými organizacemi spolupracuje. V rámci klasifikace
SKCP se neziskové organizace řadí mezi Zvýhodněné s vysokou politickou mocí a pozitivní
sociální konstrukcí. Transformace designu bytové politiky v tomto případě spočívá ve
využití služeb neziskových organizací.
Soukromé subjekty
Soukromé subjekty v podobě stavebních developerů a soukromých investorů či
pronajímatelů měly v prostředí pražské bytové politiky podobné postavení jako neziskové
organizace. Využití principu PPP, tedy spolupráce města a soukromého subjektu, doporučují
dokumenty od roku 2008. Navrhovaná opatření spočívají ve využití prostředků soukromého
subjektu, ať už při rozšiřování městského bytového fondu, zajišťování bytů pro osoby
v nouzi, nebo investici města do developerských projektů za cílem zisku určitého podílu
bytových jednotek.
Expert č. 3 v rozhovoru uvedl, že v době vypuknutí pandemie COVID-19 (jaro 2020) došlo
v rámci krizové situace ke spolupráci na třech úrovní: město – nezisková organizace –
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majitelé hostelů: „Tam ta koordinace byla opravdu velice velice úzká a ta komunikace byla
velice, ehm, velice na těsno, protože tam byly opravdu jako okamžité rozhodnutí. Ta
vstřícnost byla na všech stranách. Že tam byla vlastně ta strana těch neziskovek, my jsme
tam dodávali personál, vybírali klienty. Na straně města, který to platilo a zaštiťovalo
organizačně. A i na straně těch soukromých provozovatelů těch hostelů, který se rozhodli
dát těm našim klientům šanci.“ (Expert č. 3). Mimo uvedenou krizovou spolupráci však
město prozatím princip PPP v oblasti bytové politiky nevyužívá.
Co se týče zařazení soukromých subjektů dle modelových cílových populací, v rámci vývoje
policy designu při vytváření bytové politiky, tzn. od nulové snahy zapojení soukromých
subjektů po doporučení spolupráce s těmito subjekty, zde došlo ke změně, kdy počáteční
SKCP soukromých subjektů řadila tuto populaci mezi Uzurpátory se spíše negativní sociální
konstrukcí a vysokou politickou mocí, v současné době se jedná o populaci Zvýhodněných
s vysokou politickou mocí a spíše pozitivní sociální konstrukcí.
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Závěr
Hlavní město Praha se již delší dobu potýká s problémem nedostatečné dostupnosti bydlení.
Své priority a cíle v oblasti bytové politiky město prezentuje ve strategických dokumentech,
kterých vzniklo v období 2009-2020 celkem pět. Pouze jedna koncepce z roku 2004 je
zaměřena pouze na bydlení a MHMP ji používal jako východiskový materiál ještě v roce
2020.
Od roku 2004 město v oblasti bytové politiky cílí na konkrétní cílové populace. Ať už se
jedná o zaměstnance, bezdomovce nebo seniory, u některých populací lze pozorovat
transformaci policy designu v perspektivě Teorie sociální konstrukce cílových populací.
Největší změny v policy designu bytové politiky a SKCP proběhly u cílové populace
bezdomovců, neplatičů, neziskových organizací a soukromých subjektů.
MHMP zpočátku sledovaného období přistupoval k lidem na ulici spíše s odmítavým
přístupem, snažil se je dostat pryč z ulice, ale jejich budoucnost už neřešil. Tímto se
bezdomovci v rámci teorie SKCP řadili mezi tzv. Devianty s negativní sociální konstrukcí a
nízkou politickou mocí. V posledních letech se však město snaží těmto lidem pomáhat
pomocí různých preventivních programů a za spolupráce sociálních pracovníků a
neziskových organizací (např. Armáda spásy). Sociální konstrukce bezdomovců se tak mění
na pozitivní a již se jedná o cílovou populaci Závislých, kteří však stále nemají politickou
moc.
Podobná změna policy designu proběhla u cílové populace neplatičů (dlužníků). Dříve se
MHMP snažil takových osob zbavit a obecní byt jim byl odebrán. S takovým politickým
designem se jednalo o populaci Deviantů s nízkou politickou mocí a negativní sociální
konstrukcí. Současné snahy o pomoc této populaci prostřednictvím preventivních programů,
spolupráce se sociálními pracovníky a podpory města (např. odpuštění dluhu) přetvářejí
SKCP neplatičů na populaci Závislých s pozitivní sociální konstrukcí a spíše nízkou
politickou mocí.
Další populací, u které se určitým způsobem politický design v oblasti bytové politiky
změnil, jsou neziskové organizace. Jedná se o populaci Zvýhodněných, kteří oplývají
vysokou politickou mocí a pozitivní sociální konstrukcí. Změna policy designu v tomto
případě spočívá ve spolupráci s neziskovými organizacemi při provádění bytové politiky. Ta
se uskutečňuje až v posledních letech.
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Poslední cílovou populací s výraznou změnou politického designu jsou soukromé subjekty.
Zatímco dříve byla této populaci Uzurpátorů s vysokou politickou mocí přisuzována
negativní sociální konstrukce, v posledních letech se čím dál více objevuje v diskusi mezi
tvůrci pražské bytové politiky potřeba využití možnosti participace soukromého investora
při zlepšování dostupnosti bydlení na základě principu PPP. Tímto se sociální konstrukce
mění na pozitivní a jedná se o populaci Zvýhodněných, kteří mají velký vliv na tvůrce bytové
politiky. Přestože se na začátku období pandemie COVID-19 podařilo zrealizovat projekt,
při kterém spolupracovalo Hlavní město Praha s neziskovými organizacemi a majiteli
hostelů v rámci krizové situace spojené s ubytováním lidí bez domova, ve městě prozatím
žádné projekty postavené na principu PPP neprobíhají.
Ačkoliv se u některých cílových populací přístup MHMP v oblasti bytové politiky změnil
k lepšímu, stále zde chybí podpora mladých občanů. Hlavní město nemá žádné projekty
postavené na principu startovacích bytů, které by mladým lidem umožnily snazší vstup do
dospělého života.
S tím souvisí další problém, který se týká nulového využití soukromého sektoru na procesu
rozšiřování a spravování městského bytového fondu. Právě soukromý investor by přitom
mohl městu poskytnout několik bytů, které by mohly být nabídnuty mladým Pražanům.
Dalším problémem, na který v rámci expertního šetření poukazovali Experti, je nejednotný
systém bytové politiky hlavního města Prahy. Jelikož si městské části jednotlivě nakládají
s obecními byty způsobem, který jim vyhovuje, nelze vytvořit unifikovaný systém, který by
cílil na rozšiřování obecního bytového fondu a stejná pravidla pro poskytnutí obecních
nájmů.
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Summary
The capital city of Prague has been facing the problem of insufficient housing availability
for some time. The city presents its priorities and objectives in the area of housing policy in
strategic documents, of which a total of five were created in the period 2009-2020. Only one
concept from 2004 is focused only on housing and MHMP used it as a starting material as
well as in 2020.
Since 2004, the city has been targeting specific target populations in the area of housing
policy. Whether employees, the homeless or the elderly, in some populations can be seen a
transformation of policy design in the perspective of the Theory of Social Construction of
Target Populations. The biggest changes in housing policy design and the Theory of Social
Construction of Target Populations occurred in the target population of homeless people,
non-payers, non-profit institutions and private entities.
The MHMP initially approached homeless people on the street with a rather dismissive
attitude, trying to get them off the street, but no longer addressing their future. Thus, as part
of the Theory of Social Construction of Target Populations, the homeless were among the
so-called Deviants with a negative social structure and low political power. In recent years,
however, the city has been trying to help these people through various prevention
programmes and with the cooperation of social workers and non-profit organizations (e.g.
the Salvation Army). The social construction of the homeless is thus changing to positive,
and it is already a target population of Dependents, but they still do not have political power.
A similar change in policy design occurred in the target population of non-payers (debtors).
Previously, MHMP tried to dispose of such persons and the municipal apartment was taken
from them. With such a political design, it was a population of Deviants with low political
power and a negative social structure. Current efforts to help this population through
preventive programs, cooperation with social workers, and city support (e.g. debt relief) are
transforming the Theory of Social Construction of Target Populations of non-payers into a
population of dependents with a positive social structure and rather low political power.
Other populations for which the policy design in the area of housing policy has changed in
some way are non-profit organizations. It is a population of the Privileged which abounds
with high political power and a positive social structure. The change in policy design in this
case consists in cooperation with non-profit organisations in the implementation of housing
policy. This has been realized in recent years.
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The last target population with a significant change in political design is private entities.
While negative social construction has previously been attributed to this population of
Contenders with high political power, in recent years the need to use the possibility of private
investor participation in improving housing affordability on the basis of the PPP principle
has increasingly emerged in the discussion among Prague housing policymakers. In this way,
the social structure is changed to positive and it is the population of the Privileged who have
a great influence on housing policy makers. Although at the beginning of the COVID-19
pandemic period, a project in which the Capital City of Prague cooperated with non-profit
organizations and hostel owners in a crisis situation related to the accommodation of
homeless people so far no projects based on the PPP principle are realized in the city.
Although the MHMP's approach to housing policy has changed for the better among some
target populations, there is still a lack of support of young citizens. The capital city does not
have any projects built on the principle of starter apartments that would enable young people
to enter adult life more easily.
This is linked to another problem which concerns the zero use of the private sector in the
process of expanding and managing the city's housing stock. It is a private investor who
could provide the city with several apartments that could be offered to young Praguers.
Another problem highlighted by experts in the expert survey is the inconsistent housing
policy system of the capital city of Prague. Since the boroughs individually deal with
municipal apartments in a way that suits them, it is not possible to create a unified system
aimed at expanding the municipal housing stock and the same rules for the provision of
municipal rents.
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
Bakalářská práce se bude zabývat porovnáním přístupu Magistrátu hlavního města Prahy v
oblasti bytové politiky zaměřené na určitou cílovou skupinu a to v dvou různých obdobích.
Hlavním cílem práce bude zjištění, jaké nástroje bytové a sociální politiky v oblasti bydlení
byly v těchto obdobích použity za účelem podpory mladých rodin. Dalším důležitý
předmětem zkoumání bude zjištění faktorů, které určují zařazení domácností do výběru
mladých rodin. Práce se pro své účely bude opírat o teorii sociální konstrukce cílových
populací (SKCP) autorek Anne Schneider a Helen Ingram (2015), kterou dále aplikoval
dánský profesor Martin Bak Jørgensen. Jørgensen se ve svém díle „Crises Now and Then—
Comparing Integration Policy Frameworks and Immigrant Target Groups in Denmark in the
1970s and 2000s“ zabývá právě komparací vývoje integrace politického rámce na cílové
migrační skupiny v Dánsku ve dvou krizových obdobích - 1970 a 2000 (Jørgensen, M. B. a
T. L. Thomsen, 2013).
Rámování bytové politiky směrem k mladým rodinám ve sledovaném období bude určeno
na základě policy designu, jehož prvky navrhují ve své teorii Ingram a Schneider (2015).
Právě teorie SKCP bude prospěšná v pochopení fungování nastavení politického rámce,
který má dopad na bytovou situaci mladých rodin v České republice, jelikož se veškerá
opatření, nařízení a vyhlášky odvíjejí od toho, na koho jsou směřovány. Je proto nutné poznat
charakteristiku vybrané cílové populace a kritéria, na základě kterých je tato populace
určena.
Zaměření na municipální úroveň jsem zvolil především proto, že jsou to právě kraje a obce,
které mohou při tvorbě bytové politiky pružně reagovat na konkrétní potřeby jednotlivých
cílových populací na svém území. Také znalost místních poměrů bude pro psaní příhodná.
Rozhodl jsem se porovnávat období dvou krizí, jelikož mě zajímá, jak, a jestli vůbec, se
přístup v bytové politice k mladým rodinám změnil.

2. Teoretická východiska
Crises Now and Then—Comparing Integration Policy Frameworks and Immigrant Target
Groups in Denmark in the 1970s and 2000s (2012)- Jørgensen zde porovnává vývoj
integrace politického rámce na cílové migrační skupiny v Dánsku ve dvou obdobích - 1970
a 2000. Tato teorie pomůže lépe pochopit změnu vztahu mezi veřejnou politikou a cílovou
populační skupinou v různých obdobích.
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Making distinctions: the social construction of target populations (2015) – Schneider a
Ingram v této publikaci uvádějí principy teorie sociální konstrukce cílových populací. Je zde
vysvětleno, že cílová populační skupina a veřejná politika se navzájem ovlivňují. Teorie
sociální konstrukce cílových skupin vznikla za spolupráce dvou autorek, Anne Schneider a
Helen Ingram v 90. letech. Jedná se o významný teoretický přístup ke studiu veřejné politiky.
Teorie říká, že naše realita je sociálně konstruovaná na základě normativních představ a
symbolů. Problémy se stávají veřejně-politickými na základě jejich rámování a přítomnosti
v politických agendách. Autorky zpracovaly koncept designu veřejných politik, postupy
jejich implementace a jejich dopady. SKCP souvisí s politickými cíli, zároveň hraje
důležitou roli při získávání či ztrácení podpory dané politiky. Podle teorie se
implementovaná politika určená různým společenským skupinám liší navzdory tomu, že se
jedná o demokratické prostředí s rovností před zákony (Ingram, Schneider, 2015).
Politický design se odvíjí od charakteru sociální konstrukce sociálních skupin a jejich mocí
v politickém prostředí. Sociální konstrukce, která vzniká na základě stereotypů veřejnosti,
vyjadřuje postoj k určitým cílovým skupinám. Pozitivní či negativní postoj ke skupinám
ovlivňuje přístup k nim ze strany společnosti a její ochota těmto skupinám nějak pomoci.
Cílové skupiny vedle sociální konstrukce mohou různou mírou ovlivňovat jim určenou
politiku. Skupiny s malou politickou mocí dostávají nízkou přímou podporu, spíše jsou
příjemci omezení a sankcí. Ingram a Schneider definovaly čtyři typy cílových skupin: 1)
skupina s pozitivní konstrukcí a vysokou politickou mocí („zvýhodnění“), 2) skupina s
negativní konstrukcí a vysokou politickou mocí („uchazeči“), 3) skupina s pozitivní
konstrukcí a nízkou politickou mocí („závislí“) a 4) skupina s negativní sociální konstrukcí
a nízkou politickou mocí („devianti“) (Ingram, Schneider, 2015).
U další literatury předpokládám, že získám více informací o charakteristice bytové politiky
v Praze.

3. Cíle práce
Hlavním cílem práce bude zjištění, jaké nástroje bytové a sociální politiky v oblasti bydlení
byly v těchto obdobích použity za účelem podpory mladých rodin. Dalším důležitý
předmětem zkoumání bude zjištění faktorů, které určují zařazení domácností do výběru
mladých rodin.
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4. Výzkumné otázky a hypotézy
Hlavní výzkumná otázka byla stanovena takto: Jak se změnil policy desing bytové politiky
k mladým rodinám v Praze v období 2 ekonomických krizí (2008-2009 a 2020–2021)?
Další výzkumné otázky jsou tyto: Jaká je konstrukce mladé rodiny? Změnila se konstrukce
mladé rodiny? Jaký má Praha přístup k bytové politice ve vztahu k mladým rodinám? Jaké
nástroje v oblasti bytové politiky byly/jsou využívány? Jak jsou jednotlivé přístupy
zdůvodňovány politickými představiteli?

5. Metody a prameny
Práce bude postavena na kvalitativním výzkumu – komparace dvou období. Primárním
zdrojem dat budou dokumenty a jejich obsahová analýza. Hodlám využít především analýzu
rámců (Rein, Schön, 1993; Benford, Snow, 2000).
Základem budou analýzy různých strategických dokumentů. Hodlám využít převážně
veřejně-politické dokumenty, které byly vydány buď Magistrátem hlavního města Prahy,
Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo dalším.
U dokumentů z MHMP mě budou zajímat především ty z oblasti bytové politiky. Pokusím
se v nich vyhledat cílovou populační skupinu – mladou rodinu a přístup k ní.
Jelikož je bytová politika nejen v Praze, ale i v dalších městech, na krajské i národní úrovní
tvořena a vykonávána politickými představiteli, předmětem výzkumu budou dále politické
programy jednotlivých stran, programová prohlášení vládnoucích koalic a strategické
dokumenty z obou období.
Předpokládám realizovat systematizující expertní rozhovory s klíčovými aktéry bytové
politiky v Praze (např. s členem bytového fondu, nebo členem Komise Rady hl. m. Prahy
pro fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy a Komise Rady hl.m. Prahy pro
dostupné družstevní bydlení v Praze, Adamem Zábranským).
První část práce bude obsahovat deskriptivní popis bytové politiky v Praze v obou obdobích.
Druhá část práce se zaměří na komparaci cílové populační skupiny – mladé rodiny ve dvou
obdobích.
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6. Předpokládaná struktura práce
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Teoretická východiska
Metody
Deskriptivní část
Analytická část
Závěry
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Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas s rozhovorem
Cílem mého výzkumu je zjistit, jak se změnily cílové skupiny pražské bytové politiky
v období mezi dvěma krizemi (2009/2010 – 2020/2021)

informovaný souhlas:
Byl/a jste požádán/a o rozhovor za účelem získání dat a informací pro kvalitativní výzkum k
bakalářské práci Jana Cyže. Výzkum probíhá v rámci bakalářského studia oboru Politolgoie a veřejná
politika na Katedře veřejné politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Práce se
zaměřuje na výzkum týkající se změny policy designu v oblasti bytové politiky. Vaše spolupráce na
projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v nahrávaném rozhovoru, který potrvá maximálně
1 hodinu.
Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu s Vaší
účastí ve výzkumu. V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na jeho hlavního
řešitele, Jana Cyže. Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. Jeden výtisk
tohoto formuláře náleží Vám.
Jméno dotazované/ho:
Jméno řešitele projektu: Jan Cyž
V Praze dne
2021
Téma rozhovoru:
• policy design pražské bytové politiky – cíle, nástroje, implementační proces, dopady,
evaluace, překážky, vize
• cílové populace bytové politiky (sociální konstrukce, vliv)
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Příloha č. 2: Struktura rozhovoru s Expertem č. 1
1. Od roku 2018 jste pražským radním pro bydlení a transparentnost, mohl byste prosím
uvést, co všechno máte jako radní pro bydlení na starost?
2. Od roku 2014 jste již byl pražským zastupitelem za Pirátskou stranu. Pohyboval jste
se už v této době v oblasti týkající se bydlení?
3. Co si myslíte o celkové aktuální bytové situaci v hlavní městě (a republice, na světě)?
Čím je podle Vás způsobena špatná dostupnost bytů?
4. V české legislativě vysloveně povinnost státu/obce zajistit dostupné bydlení
nemáme, co si o tom jako absolvent Právnické fakulty myslíte?
5. Jaký je podle Vás cíl současné bytové politiky? Dokázal byste popsat i koncepci
bytové politiky, která byla prosazována v minulosti? Na koho tato politika mířila?
6. Na koho především cílíte opatření týkající se bydlení? (Na sociálních sítích lze vidět
několik příspěvků s příběhy lidí, kterým jste pomohli. Většinou se jedná o sociálně
znevýhodněné skupiny, důchodce, nízkopříjmové občany.) Směrujete pomoc i na
mladé rodiny?
7. V mé práci se opírám o tzv. Teorii sociálních konstrukcí cílových populací, jejíž
hlavní myšlenkou je, že každá skupina ve společnosti má nějaký sociální konstrukt
(ze strany veřejnosti) a na základě něho poté ne/oplývá politickou mocí, je u politiků
ne/zvýhodněná. Jaký sociální konstrukt má podle Vás právě mladá rodina?
8. Jaké měly (mají) obě krize dopady na mladé rodiny?
9. MHMP se rozhodl ke zvýšení nájmů obecních bytů. Co město k tomuto rozhodnutí
vedlo? Existují nějaké výjimky pro ohrožené skupiny (Jaké?) Je nárust ceny
dostatečný, když v některých jiných městech je regulované nájemné vyšší?
10. Pomocí jakých nástrojů prosazujete bytovou politiku? Kde se snažíte podpořit
dostupnost bydlení – na straně poptávky nebo nabídky?
11. Jak vypadá běžná implementace nějakého opatření? Vyskytují se při prosazování
opatření nějaké komplikace?
12. Používáte při své práci nějaký systém zhodnocení dopadů implementovaných
opatření?
13. Jaké nedostatky spatřujete v aktuálním nastavení pražské bytové politiky? Co byste
chtěl do budoucna změnit?
14. Existuje nějaký informační systém, který by umožnil (především mladým rodinám)
snadný přístup k informacím obsahující dostupné možnosti zlepšení (jejich) bytové
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situace?
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Příloha č. 3: Struktura rozhovoru s Expertem č. 2
1. V letech 2010-2011 jste byl pražským radním pro sociální a bydlení, mohl byste
prosím uvést, co všechno jste měl na starost?
2. Co si myslíte o celkové aktuální bytové situaci v hlavní městě (a republice, na
světě)? Čím je podle Vás způsobena špatná dostupnost bytů?
3. V české legislativě vysloveně povinnost státu/obce zajistit dostupné bydlení
nemáme, co si o tom myslíte?
4. Jaký byl podle Vás cíl bytové politiky v tehdejší době? Dokázal byste popsat
koncepci bytové politiky, která byla prosazována ?
5. Na koho především bytová politika opatření mířila? Proč právě na ně?
6. V mé práci se opírám o tzv. Teorii sociálních konstrukcí cílových populací, jejíž
hlavní myšlenkou je, že každá skupina ve společnosti má nějaký sociální konstrukt
(ze strany veřejnosti) a na základě něho poté ne/oplývá politickou mocí, je u
politiků ne/zvýhodněná. Jaký sociální konstrukt měly podle Vás zvýhodněné
skupiny?
7. Jaké měla krize z roku 2008 dopady na bytovou politiku?
8. Pomocí jakých nástrojů jste prosazoval bytovou politiku? Kde jste podporoval
dostupnost bydlení – na straně poptávky nebo nabídky?
9. Jak vypadá běžná implementace nějakého opatření? Vyskytují se při prosazování
opatření nějaké komplikace?
10. Koncepce bytové politiky z roku 2004 cílí na skupinu vybraných profesí. Kterým
zaměstnancům jste poskytovali obecní byty?
11. Staly se případy, že by obecní byty využívaly i neoprávněné osoby či neplatiči? Jak
jste se s nimi vypořádali?
12. Strategický plán z roku 2008 doporučuje rozšířit bytový fond za spolupráce města a
soukromého investora, případně neziskové organizace. Vznikly nějaké takové
projekty?
13. Cílili jste podporu bydlení i na mladé občany, bezdomovce?
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Příloha č. 4: Struktura rozhovoru s Expertem č. 3
1. V jaké oblasti bydlení se pohybujete?
2. Jakou jste měla spojitost s MHMP?
3. Na jaké cílové populace se v oblasti bytové politiky zaměřujete?
4. Jaké změny vnímáte v přístupu MHMP v oblasti bytové politiky k cílovým
skupinám?
5. Zapojilo město nějakým způsobem neziskové organizace do své bytové politiky?
6. Zapojilo město nějakým způsobem soukromý sektor do své bytové politiky?
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