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Anotace 

Diplomová práce se zabývá nedostupností bydlení v Praze ve vztahu k mladým lidem 

a seniorům. Cílem je zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky odráží vybrané fáze 

životního cyklu. Práce se opírá o teorii životní dráhy a teorii tranzice do dospělosti. Je zde 

popsán pojem generation rent, vývoj české bytové politiky a její současné nastavení, 

klíčoví aktéři, rozdílnosti a provázanost bytové politiky na státní a lokální úrovni a jaké 

typy podpory bydlení jsou nabízeny pro mladé lidi a seniory. Dále se zabývá příčinami 

nedostupnosti bydlení a preferencemi občanů ohledně typů bydlení. Práce je koncipována 

jako případová studie zaměřená na Prahu. Při výzkumu byly uplatněny kvalitativní 

i kvantitativní metody ve formě polostrukturovaných rozhovorů s mladými lidmi a seniory 

a expertních rozhovorů s odborníky z Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního 

města Prahy a některých městských částí. Provedena byla sekundární analýza dat 

sesbíraných Českým statistickým úřadem v průběhu patnácti let. Zjistila jsem, že podpora 

osob při přechodu do dospělosti a osob v důchodu není na lokální úrovni dostačující. Praha 

nedisponuje dostatečným množstvím nástrojů, jimiž by těmto osobám dokázala pomoci 

v otázce bydlení. Mezi lidmi navíc převládá nevědomost o stávajících opatřeních. Bydlení 

v Praze je vnímáno jako nedostupné, a to zejména po finanční stránce. Poptávka je velmi 

vysoká, což však není reflektováno ve výstavbě. 

 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the unavailability of housing in Prague in relation to young 

people and seniors. The aim is to find out whether the setting of the local housing policy 

reflects selected life cycle phases. The thesis is based on the theory of life path and the 

theory of transition to adulthood. It describes the concept of generation rent, the 

development of Czech housing policy and its current setting, key actors, differences and 

interconnectedness of housing policy at the state and local level and what types of housing 

support are offered to young people and seniors. It also deals with the causes of housing 

unavailability and citizens' preferences regarding housing types. The work is conceived as 

a case study focused on Prague. Qualitative and quantitative methods were applied in the 

research in the form of semi-structured interviews with young people and seniors and 

expert interviews with experts from the Ministry for Regional Development, Prague City 



 

 

 

Hall and some city districts. A secondary analysis of data collected by the Czech Statistical 

Office over a period of fifteen years was performed. I found out that the support of people 

in transition to adulthood and retired people is not sufficient at the local level. Prague does 

not have a sufficient number of tools to help these people with housing. In addition, 

ignorance of existing measures prevails among people. Housing in Prague is perceived as 

inaccessible, especially financially. Demand is very high, which, however, is not reflected 

in construction. 

 

Klíčová slova 

Nedostupnost bydlení, mladí lidé, senioři, bytová politika, životní cyklus, Praha 

 

 

Keywords 

Housing unavailability, young people, seniors, housing policy, life cycle, Prague 

 

 

Title 

Housing unavailability for young people and seniors in Prague 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Ing. Olze Angelovské za odborné vedení mé 

práce, vstřícný přístup a cenné rady. Ráda bych poděkovala také svému příteli a rodině, 

kteří mě podporovali po celou dobu mého studia.



 

 

 

Obsah 

 

Úvod ...................................................................................................................................... 1 

1 Výzkumný problém .......................................................................................................... 3 

2 Teoretická východiska ...................................................................................................... 4 

2.1 Teorie životní dráhy ..................................................................................................... 4 

2.2 Teorie tranzice do dospělosti........................................................................................ 9 

3 Cíl práce a výzkumné otázky ......................................................................................... 11 

4 Metodologie práce........................................................................................................... 11 

4.1 Sběr dat ....................................................................................................................... 12 

4.2 Zpracování dat ............................................................................................................ 15 

5 Generation rent ............................................................................................................... 17 

6 Vývoj bytové politiky v České republice ...................................................................... 19 

7 Koncepce bytové politiky ............................................................................................... 23 

7.1 Koncepce bytové politiky České republiky ............................................................... 23 

7.2 Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy ....................................................... 26 

8 Aktéři bytové politiky ..................................................................................................... 27 

9 Dostupnost bydlení ......................................................................................................... 28 

9.1 Příčiny nedostupnosti bydlení .................................................................................... 28 

9.2 Fyzická dostupnost bydlení ........................................................................................ 35 

9.2.1 Vlastnická struktura bytů a preference bydlení ................................................... 42 

9.3 Finanční dostupnost bydlení....................................................................................... 53 

9.3.1 Ceny a náklady bydlení ........................................................................................ 53 

9.3.2 Srovnání příjmů a nákladů na bydlení ................................................................. 61 

9.3.3 Srovnání cen bydlení Prahy a vybraných evropských zemí a měst ..................... 71 

10 Nástroje podpory bytové politiky ................................................................................ 76 

10.1 Programy podpory MMR ......................................................................................... 78 

10.1.1 Program Podpora bydlení .................................................................................. 78 

10.2 Programy podpory SFPI ........................................................................................... 80 

10.2.1 Vlastní bydlení ................................................................................................... 80 

10.2.2 Nájemní byty ...................................................................................................... 81 

10.2.3 Brownfieldy ....................................................................................................... 82 



 

 

 

10.2.4 Regenerace sídlišť .............................................................................................. 82 

10.2.5 Výstavba pro obce.............................................................................................. 83 

10.2.6 Panel 2013+ ....................................................................................................... 84 

10.3 Programy podpory MPSV ........................................................................................ 84 

10.3.1 Příspěvek na bydlení .......................................................................................... 84 

10.3.2 Doplatek na bydlení ........................................................................................... 86 

10.4 Programy podpory MF ............................................................................................. 87 

10.4.1 Stavební spoření ................................................................................................. 87 

10.4.2 Daňový odpočet úroků z úvěrů na bydlení ........................................................ 88 

10.5 Programy podpory Magistrát hlavního města Prahy ................................................ 88 

10.5.1 Bydlení pro seniory ............................................................................................ 88 

10.6 Programy podpory městských částí Prahy ............................................................... 89 

10.6.1 Obecní byty ........................................................................................................ 89 

10.6.2 Startovací byty ................................................................................................... 92 

10.7 Shrnutí ...................................................................................................................... 93 

11 Diskuze výsledků .......................................................................................................... 96 

Závěr ................................................................................................................................... 99 

Summary .......................................................................................................................... 102 

Použitá literatura ............................................................................................................. 105 

Teze Diplomové práce ..................................................................................................... 118 

Seznam příloh .................................................................................................................. 124 

Přílohy .............................................................................................................................. 125 

 

 



1 

 

Úvod 

Bydlení se řadí mezi základní lidské potřeby a jeho uspokojení je předpokladem pro 

naplnění dalších lidských potřeb. V životě člověka má tři základní funkce – biosociální, 

socioekonomickou a sociokulturní. Podstatou biosociální funkce bydlení je místo, které 

umožňuje člověku odpočívat, starat se o sebe, žít rodinný život a být chráněn před vnějšími 

vlivy světa. Důležité je zejména pro mladé lidi, jelikož poskytuje vhodné podmínky pro 

založení rodiny a tím pádem je kritické i pro státní propopulační politiku. Funkce 

socioekonomická představuje příležitosti ke studiu, přípravě do práce a vedení 

společenských vztahů. Poslední, sociokulturní funkce umožňuje člověku provozovat různé 

zájmové činnosti, kulturně se vzdělávat a sportovat. (Šilhánková, 2006) Umožňuje osobám 

rozvíjet se, budovat vztahy a věnovat se zájmovým činnostem. (Krebs, 2010) Bydlení dále 

působí na hospodářský vývoj země a její politickou stabilitu a vlastnictvím bydlení lze 

měřit míru blahobytu. (Šilhánková, 2006) V současné době je vlastnické bydlení 

považováno za jeden z hlavních faktorů v chápání bohatství ve vyspělých společnostech. 

Vysoké kupní ceny bydlení však vedou k růstu nerovností, jelikož mladí lidé či senioři si 

často nemohou dovolit pořídit si byt bez finanční pomoci rodiny. Sunega a Lux (2018) 

uvádí, že majetkové nerovnosti byly v České republice ve sledovaném období let 2008 až 

2016 dokonce vyšší než příjmové nerovnosti. 

 Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky odráží 

vybrané fáze životního cyklu. Toto téma jsem si vybrala především z důvodu jeho 

aktuálnosti. Ceny bydlení v Praze jsou momentálně nejvyšší za mnoho let a úměrně k tomu 

rostou i náklady na bydlení. Pražská výstavba navíc v posledních letech spočívá především 

ve výstavbě rezidencí pro vyšší třídu a bohaté investory, kteří byty skupují za účelem jejich 

přeprodeje za ještě vyšší cenu. Byty, které jsou stavěny si tak většina mladých lidí 

a seniorů nemůže dovolit. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019) Za nejvíce ohroženou 

skupinu osob potenciální finanční nedostupností bydlení považují Mikeszová, Lux 

a Morisseau (2009) seniory, a to i přes skutečnost, že lidé v tomto věku často disponují 

vlastním bydlením. 

 Tato tématika není v České republice dostatečně zpracovaná, o čemž svědčí 

i absence české literatury na téma generation rent. Tento pojem označuje osoby narozené 

převážně v 80. a 90. letech minulého století, kteří po delší časové období svého života žijí 

v pronájmu, a to především z toho důvodu, že na vlastní bydlení finančně nedosáhnou. 
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(McKee, Moore, Soaita, Crawford, 2017) Vysoká poptávka po nájemních bytech je 

zapříčiněna ztíženými podmínkami pro pořízení hypotečního úvěru, který si může dovolit 

stále méně lidí. Tito lidé se tedy ocitají v pasti pronájmu, jelikož platí drahé nájmy a jejich 

šance našetřit na kapitál potřebný k pořízení hypotečního úvěru se stále snižuje. Ačkoli 

nájemní bydlení zpočátku považují za dočasné řešení, období života v pronájmu se pořád 

prodlužuje. Mladí lidé pak odkládají založení rodiny, která je dalším ukazatelem přechodu 

do dospělosti, jelikož většinou chtějí rodinu zakládat až ve vlastním bydlení. Hlavním 

důvodem je zejména obava, že je majitel bytu v těhotenství nebo s dítětem vystěhuje. 

(Hoolachan, McKee, Moore, Soaita, 2017) 

  Problém nedostupnosti bydlení pro mladé lidi a seniory je v této práci ukotven 

v teorii životní dráhy a teorii tranzice do dospělosti. Blíže popíši vývoj bytové politiky 

a její klíčové aktéry. Také se podívám, jak je bytová politika v České republice nastavená, 

jaké jsou rozdílnosti a provázanost bytové politiky na státní a lokální úrovni a jaké typy 

podpory bydlení jsou nabízeny pro mladé lidi a seniory. Dále budu zjišťovat, jaké jsou 

příčiny nedostupnosti bydlení a preference občanů ohledně typů bydlení. Práce bude 

koncipována jako případová studie zaměřená na Prahu. V rámci výzkumu budu provádět 

polostrukturované rozhovory s mladými lidmi a seniory a expertní rozhovory s odborníky 

z Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního města Prahy a některých městských 

částí. Dále budu provádět sekundární analýzu dat sesbíraných Českým statistickým 

úřadem. 
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1 Výzkumný problém 

Výzkumným problémem této práce je dostupnost bydlení pro mladé lidi a seniory v Praze. 

Dostupnost vlastnického bydlení je v České republice značně diferencovaná. Jedná se 

především o rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky. To je hlavním důvodem, proč jsem 

si pro účely této práce vybrala pouze Prahu. V Praze se koncentruje největší množství 

nejkvalifikovanějších pracovníků, kteří mají nejvyšší mzdy a předpokládá se, že mohou 

nemovitosti kupovat za vyšší ceny. Tyto ceny však rostou neúměrně platům. Především 

lidé, kteří se do Prahy stěhují za prací, mají problém dosáhnout na vysoké ceny bytů. (Lux, 

Kostelecký, Mikeszová, Sunega, 2009) Od roku 1990 do roku 2016 vzrostly průměrné 

ceny bytů o 204 %, průměrné ceny domů o 124 %. (Sunega, Lux, 2018: 751) Výdaje na 

bydlení také rostou, v roce 2015 vydali lidé vlastnící byt v průměru 16,2 % svých příjmů 

na náklady na bydlení. V nájemním bydlení museli lidé vynaložit dokonce 26 % svých 

příjmů na tyto náklady. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016: 14) Dostupnosti bydlení se 

blíže věnuji v kapitole 9. 

Dle teorie životního cyklu lidé během svého života procházejí různými životními 

fázemi, jež jsou propojeny přechody mezi nimi. Tyto přechody značí změnu stavu nebo 

společenského statusu a mezi ty nejvýznamnější lze zařadit odstěhování se od rodičů či 

odchod do důchodu. (Kohli, 2007) Mladí lidé stále častěji oddalují přechod do dospělosti 

a jedním z důvodů tohoto jevu je právě fyzická a finanční nedostupnost bydlení. Tranzice 

do dospělosti je dlouhý proces, který se sestává z mnoha dílčích přechodů a který je 

podmíněn mnoha proměnnými, z nichž odstěhování se od rodičů je jednou z těch 

nejdůležitějších. Dochází k osamostatňování jedince a k převzetí plné odpovědnosti za jeho 

činy. V současné době dochází k oddalování věku, kdy se mladí lidé stěhují od svých 

rodičů a k posunu hranice přechodu do dospělosti. Odchod od rodičů je definován jako 

hlavní událost tranzice do dospělosti zejména kvůli skutečnosti, že dochází k rozrůznění 

tradičních rodinných uspořádání. (Macková, 2011) 

Olga Nešporová (2011: 5) ve své studii potvrdila, že dochází k oddalování 

osamostatnění mladých lidí. Ve věku 20–24 let se od rodičů stěhuje 45,6 % mužů 

a 50,2 % žen, ve věku 25 až 29 let se stěhuje 25,9 % mužů a 13,7 % žen, ostatní se 

většinou stěhují v rozmezí let 30-34. Studie dále uvádí, že bytová situace mladých lidí je 

nepříznivá dlouhodobě. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Teorie životní dráhy 

Teoriemi lidského vývoje se lidé zabývali již od dob Platóna, v 19. století pak začaly 

vznikat první sociologické modely vývoje. Vývoj člověka byl postihován pouze do jeho 

dospělosti, sledoval se pouze vývoj z dítěte do dospělého člověka. K posunu začalo 

pomalu docházet ve 20. století, například teorie vrcholů života (Bühlerová, 1933 dle 

Millové, 2012) nebo výzkum celoživotního vývoje (Baltes, 1970 dle Millové, 2012). 

Jeden z prvních pokusů o teorii v oblasti celoživotního vývoje učinil Leonard Cain, Jr., 

který v šedesátých letech minulého století publikoval esej Life Course and Social 

Structure. (Havlíková, 2007) Socioložka Matilda White Riley poté definovala vynořující se 

perspektivu životního cyklu, která mimo jiné zahrnovala i principy jako stárnutí jako 

celoživotní proces, procesy stárnutí (biologické, sociální a psychologické) či vliv 

společenských změn na vývoj jedince. Hlavním představitelem této oblasti výzkumu je 

však Glen Elder, který vytvořil teorii celoživotní dráhy a pět principů vývoje. (Marshall, 

2006) 

Teorie celoživotního vývoje jsou dle Pulkkienové a Caspi rozděleny do 

dvou skupin: lifespanové modely a modely životní dráhy. Lerner a mnozí jiní autoři 

přidávají třetí skupinu, teorie vývojových systémů. Pro teorie spadající pod lifespanové 

modely je typické zaměření na zkoumání psychologických charakteristik vývoje. Ačkoli 

většina zohledňuje pouze psychologickou stránku vývoje, některé berou v potaz i sociální, 

historické a environmentální faktory. Příkladem je lifespanová teorie vývoje. Teorie 

modelů životních drah vycházejí ze sociologie a důvodem jejich vzniku byly často právě 

zmíněné teorie vycházející z psychologie. Teorie modelů životních drah berou v potaz 

další faktory, kterými jsou kohorty narození, historické události, geografické umístění 

a sociální role. Příkladem je teorie životní dráhy. Poslední skupinou jsou teorie vývojových 

systémů, které přímo navazují na obecnou teorii systémů. Člověk je zde chápán jako 

neustále se vyvíjející systém, který neexistuje ve vzduchoprázdnu, ale je ovlivňován 

dalšími faktory v systému. Nelze proto zkoumat člověka odděleně od prostředí, ve kterém 

se vyvíjí. Příkladem je teorie vývojového kontextualismu. (Millová, 2012) 

Dle studií životního cyklu lidé během svého života procházejí různými životními 

fázemi, které jsou propojeny přechody mezi nimi. Příkladem přechodu v životě člověka  je 
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přechod do důchodu. (Kohli, 2007) Mühlpachr (2017) uvádí kritické faktory v životní 

dráze člověka, jež lze považovat za zásadní přechody. Jsou jimi přechod z ekonomické 

aktivity do důchodu, ztráta pracovních, sociálních a přátelských kontaktů a změna sociální 

pozice. Životním dráhám seniorů se v české i zahraniční literatuře nevěnuje tolik 

pozornosti jako mladým lidem. „Při zkoumání tranzic se mnoho z nich soustředí 

především na tranzice v mladé dospělosti (vstup do zaměstnání, manželství, založení 

rodiny), pouze výjimečně sledují životní tranzice objevující se v pozdějších obdobích 

dospělosti jako klimakterium, prarodičovství, odchod do důchodu nebo smrt vlastních 

rodičů (…).“ (Millová, 2020: 16) 

Teorie životní dráhy se zabývá třemi faktory, které působí na vývoj člověka. Jsou 

jimi individuální dráha, společenské podmínky a historické podmínky. Konkrétní 

hodnocení vývoje člověka pak probíhá na dvou úrovních. Makroúroveň se zaměřuje 

především na společnost, ve které dotyčná osoba žije, zatímco mikroúroveň zajímají 

zejména biologické, psychologické a behaviorální faktory působící na vývoj osoby. Lidé 

jsou po celý život ovlivňováni institucemi a společenským systémem, svazující je určitými 

požadavky úměrnými jejich věku. (Millová, 2012) 

Obrázek č.1: Vztah člověka, prostředí a času 

 

 Zdroj: Hutchison, 2011: 9 

Autoři pojmenovávají teorie celoživotního vývoje různě, nejčastěji se však jedná 

o teorii životního cyklu, perspektivu životního cyklu, teorii životní dráhy či životní běh. 

Jádro zůstává stejné, většina autorů však teorii dále upravuje. Rozdíly mezi jednotlivými 
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teoriemi ale stále zůstávají minimální. Teorie životní dráhy (TŽD) se od teorie životního 

cyklu (TŽC) liší tím, že TŽC pohlíží na život skrze pevně daná stádia lidského života, 

zatímco životní dráha v TŽD je omezována či podporována mezilidskými vztahy. Stabilitu 

a změny v životě charakterizují v TŽD dle Millové (2012) sociální trasy, trajektorie, 

přechody a body obratu. 

Sociální trasy představují určitý výběr možností, ze kterých člověk po celý život 

vybírá. Člověk si může vybrat, že vstoupí na pracovní trh ihned po ukončení střední školy, 

nebo může jít studovat na vysokou školu. Podobně je tomu i u výběru partnerů či bydlení. 

Tyto výběry jsou silně ovlivněny historickými silami a společenskými institucemi, jako 

jsou zákony. Zákony jsou někdy věkově ohraničené, lidé např. nemohou uzavřít sňatek 

před dovršením osmnácti let. (Millová, 2012) Vývojové trajektorie jsou období života, 

která se sestávají z velkého množství přechodů. Jejich pomocí lze zjišťovat sociální 

a psychologické vlivy po podstatnou část života a uspořádat společenské role a zkušenosti 

člověka. (Millová, 2012) Trajektorie sehrávají důležitou roli, jelikož spojují 

a zaznamenávají veškeré přechody a body obratu. Životní cyklus se odvíjí odlišně u lidí, 

kterým se např. narodí dítě před svatbou, a u lidí, kteří se před narozením dítěte nejprve 

vezmou. (Hofmeister, 2010) 

Přechody jsou kratší období života, která souvisejí s významnými změnami stavu 

nebo společenského statusu. Změna je postupná a sestává se z dílčích událostí. (Havlíková, 

2007) Jedná se např. o uzavření manželství či přechod ze školy do práce. Přechody, nebo 

také tranzice, jsou součástí trajektorie, a jejich pořadí na této trajektorii je předem částečně 

určené. Abychom mohli studovat vysokou školu, musíme nejprve složit maturitní zkoušku 

apod. Ne všechny přechody jsou ale předem určené a objevují se zcela nepravidelně. 

Jednoduše může dojít k dlouhým obdobím klidu, stejně tak jako k období, které zahrnuje 

mnoho přechodů. V klidném období bez přechodů, kdy tedy nedochází ke změnám, se 

zvyšuje stabilita v chování člověka. Přechody mohou být různými lidmi vnímány odlišně, 

jelikož každý člověk má jiné zkušenosti a dispozice. (Millová, 2012) Body obratu také 

souvisí s krátkodobými událostmi. Jedná se o určitou významnou a trvalou změnu v životě 

člověka, která mění nasměrování jeho životní dráhy, např. studium univerzity třetího věku. 

(Hutchison, 2011) 

Teorie či perspektiva životního cyklu běžně popisuje život skrze trajektorie, 

přechody, životní události a body změny či obratu. Hofmeister (2010) se zde lehce odklání 
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a popisuje život skrze role, sekvence rolí, trajektorie, přechody a procesy. Role mají své 

místo i v teorii životního běhu. (Havlíková, 2007) Dále popíši pouze ty charakteristiky 

života, které ještě popsány nebyly. Životní události představují náhlou změnu, která může 

mít za následek dlouhotrvající důsledky jako je například teroristický útok. (Hutchison, 

2011) Role je sociální pozice, kterou člověk zaujímá vůči někomu či něčemu jinému. 

Každý člověk disponuje různým množstvím rolí, lidé s více rolemi pak přijímají jejich 

případnou ztrátu jednodušeji než ti, kteří disponují malým množstvím rolí. Sekvence rolí, 

jak již název napovídá, je přesné pořadí rolí. Některé role mají své předurčené pořadí 

(např. nejprve je člověk žákem základní školy, než se může stát žákem střední školy), jiné 

mají pořadí náhodné. Hlavní rozdíl mezi trajektorií a sekvencí rolí spočívá ve skutečnosti, 

že trajektorie znázorňuje nejen pořadí, ale i délku trvání. Proces pak vyjadřuje série změn 

rolí – jejich výskyt, přesah a zánik. (Hofmeister, 2010) 

Klíčovým pojmem pro teorii životní dráhy jsou věkové kohorty. Ty zahrnují nejen 

rok narození člověka, ale i historické společenské podmínky, které v té době panovaly. 

Například zda se lidé narodili za války, krize apod. Nemusí se jednat pouze o rok narození, 

ale i třeba o rok vstupu do systému (např. svatba). Jedná se tedy o skupiny lidí, kteří se 

narodili ve stejném období a zažívají stejné společenské změny. (Hutchison, 2011) Na 

základě společenských podmínek jednotlivých kohort lze zjistit, jak změny ve společnosti 

ovlivnily vývoj konkrétního jedince. Tyto historické společenské změny mají odlišný vliv 

na různé věkové kohorty, pro příklad pád komunistického režimu měl jiný vliv na děti 

a jiný na osoby v produktivním věku. Svůj vliv sehrávají i samotné kohorty, tedy jejich 

složení – počet lidí a poměr mužů a žen v kohortě. (Millová, 2012) 

Teorie rozlišuje tři časové dimenze, které na sebe navzájem působí. Jsou jimi 

životní čas, rodinný čas a historický čas. Životní čas je věk člověka po celý jeho život, tedy 

od jeho narození až po jeho úmrtí. Podle tohoto času lze zjistit, v jaké fázi vývoje člověk 

právě je a na jaké problémy může narazit. Millová (2012) uvádí jako příklad citlivost na 

odchod do důchodu. Rodinný čas ukazuje, jaké postavení člověk v rodině zaujímá vůči 

svým rodičům, dětem, atd. Tento čas je proměnlivý, s věkem člověka se mění jeho 

postavení v rodině. Z dítěte se stává dospělým, rodičem, prarodičem. Dle této časové 

dimenze lze zjistit, kdy pro jedince nastal čas odstěhovat se od rodičů a založit vlastní 

rodinu. Historický čas přímo souvisí s věkovými kohortami a ukazuje, jaké panovaly 

historické společenské podmínky po celý život člověka a jak se tyto podmínky měnily. Na 
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základě historického času lze zjistit, které ze zmíněných podmínek mohly významně 

ovlivnit život člověka. (Millová, 2012) 

Elder (1998) definoval pět základních principů vývoje, na jejichž základě lze 

zkoumat vývoj člověka zasazený do společenských a historických podmínek. Jsou jimi 

princip historického času a místa, princip načasování životů, princip vzájemné propojenosti 

lidských životů, princip lidské činnosti v rozhodování a jednání a princip celoživotního 

vývoje. 

Obrázek č. 2: Klíčové prvky životní dráhy 

 

Zdroj: Millová, 2012: 55 

Princip historického času a místa pojednává o již zmíněné závislosti vývoje člověka 

a prostředí a letech, ve kterých vyrůstá a žije. Princip bere v úvahu skutečnost, že dochází 

ke změnám nejen u člověka, ale i společenských podmínek. Marshall (2006) dále uvádí 

dva druhy efektů, ke kterým dochází spolu s historickou změnou. Prvním je tzv. efekt 

kohorty, který rozlišuje životy lidí v po sobě následujících kohortách. Druhý efekt je 

tzv. dobový a nastává v případech kdy velké sociální události (např. války) mají v zásadě 

rovnoměrný vliv na celou populaci. 

Princip načasování životů zdůrazňuje skutečnost, že různé události budou mít různé 

důsledky na vývoj člověka, stanou-li se v rozličných obdobích. Millová (2012) uvádí jako 

příklad smrt rodiče – malé dítě bude smrtí více emocionálně poznamenané než dospělý 

člověk. Marshall (2006) rozlišuje tři typy načasování životů. První typ souvisí s kohortami 
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a jejich vztahem k historickým událostem. Druhý typ souvisí s životními přechody 

(např. odchod od rodičů). Poslední typ je provázaný s očekáváními spojenými s věkem 

(např. fráze chovej se dle svého věku). Princip vzájemné propojenosti lidských životů 

spočívá ve skutečnosti, že lidé nežijí v uzavřené bublině, ale jsou ovlivňováni a sami 

ovlivňují další jedince. Princip lidské činnosti v rozhodování a jednání ukazuje, že život 

není ovlivňován pouze externími faktory, jak by se tomu mohlo doposud zdát. Schopnosti, 

zkušenosti a osobnost samotného člověka sehrává v jeho vývoji velkou roli. (Hofmeister, 

2010) Princip celoživotního vývoje uznává fakt, že člověk se vyvíjí po celý život, a nikoliv 

pouze z dítěte v dospělého jedince. (Marshall, 2006) 

2.2 Teorie tranzice do dospělosti 

Tranzice do dospělosti nespočívá pouze v jednom přechodu, ale sestává se ze série různých 

přechodů. Tyto události pak mohou mít menší či větší váhu. Přechod do dospělosti je 

klíčovým v životě každého člověka, jeho průběh má celoživotní dopad na jeho rozvoj. 

(Arundel, Ronald, 2016) Tranzici do dospělosti mohou značit různé životní události, Corijn 

(1996, dle Hamplové, Šalamounové, Šamanové, 2006) za klíčové události považuje 

první sexuální styk, první vztah a první manželství, Billari (2001, dle Hamplové, 

Šalamounové, Šamanové, 2006) uvádí ukončení studia, přechod do placeného zaměstnání, 

odchod od rodičů, společné bydlení s partnerem a narození dítěte. Iacovou a Berthoud 

(2001) považují za hlavní milníky přechod ze školy do zaměstnání a odchod od rodičů 

a založení rodiny. Chaloupková (2010) diskutuje finanční nezávislost na rodině. 

V minulosti byly fáze tranzice lépe definovatelné a následovaly v rychlém sledu za 

sebou. Během pár let člověk dokončil studium, našel si stálé zaměstnání, odstěhoval se od 

rodičů a založil rodinu. V současné době je stále těžší definovat přesné fáze a prodlužuje se 

i doba jejich trvání, dochází k odsunu přechodu do dospělosti. (Lacinová, Ježek, Macek, 

2016) Furstenberg et al. dokonce již v roce 2003 na základě výzkumu uvádějí, že 

manželství a děti ztrácejí na významu ve vztahu k přechodu do dospělosti. Významnou 

proměnnou se stává finanční nezávislost jedinců a odchod od rodičů. Na základě výzkumu 

v USA Arnett (2004) konstatuje, že nejčastěji uváděnými indikátory přechodu do 

dospělosti jsou u mladých lidí právě finanční nezávislost na rodičích a odstěhování se od 

rodičů. (Macková, 2011) Fázi odstěhování se od rodičů tak lze konstatovat jako 

nejdůležitější milník, jelikož v sobě zahrnuje i dávku finanční nezávislosti, bez které by si 
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lidé nemohli samostatné bydlení dovolit. Předpokládá převzetí odpovědnosti za svůj život 

a osamostatnění se od rozhodnutí učiněných rodiči. 

 Během minulých dvaceti let dochází k tzv. oddalování dospělosti, kdy dochází 

k posunu milníků, které dospělost značí. Příčin tohoto oddalování lze najít mnoho. 

Katrňák, Lechnerová, Pakosta a Fučík (2010) za ty nejzásadnější považují masové 

rozšíření vysokoškolského studia, neutěšenou situaci na bytovém trhu a změnu priorit 

a životního stylu současné generace mladých lidí. Mladí lidé často bydlí se svými rodiči 

i po dovršení formální dospělosti, tj. 18 let, a stěhují se od svých rodičů ve stále vyšším 

věku, mnohdy jim je i přes 30 let. Průměrný věk odchodu z domova rodičů je 24 let u žen 

a 25 let u mužů. (Lacinová, Ježek, Macek, 2016: 15) Změna životního stylu je nejvíce 

patrná především v odkládání založení rodiny. Stále více žen se rozhoduje zůstat 

bezdětných, zvyšuje se věk rodičů při narození prvního dítěte a samotná plodnost klesá 

v České republice už od osmdesátých let minulého století. Na základě výzkumu z roku 

2010 Lechnerová (2011) uvádí, že nejčastějšími důvody odkladu rodičovství jsou 

nevyhovující ekonomická a bytová situace mladých lidí. 

Mandic (dle Nešporové, 2011) v roce 2008 vytvořila vlastní modely tranzice 

z domácností rodičů, do kterých zahrnula kromě severní a jižní Evropy i střední a východní 

Evropu. Vzniklé modely (severozápadní, jihozápadní a severovýchodní) jsou mimo jiné 

založeny i na sociálních systémech zahrnutých zemí. Česko je zařazeno v severozápadním 

modelu, kde jsou dále např. i Rakousko, Dánsko, Francie a Velká Británie. Do 

jihozápadního modelu spadají např. Řecko, Irsko, Španělsko a Maďarsko. Do posledního, 

severovýchodního modelu Mandic zařadila např. Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Litvu. 

(Nešporová, 2011) 

Macková (2011) definuje 2 hlavní modely tranzice z domácnosti rodičů v Evropě – 

severní (nordický) a jižní (středozemský). Tyto modely jsou sestaveny na základě dat 

převzatých z komparativních studií, např. The European Community Household Panel, 

Fertility and Family Survey či Evropský sociální výzkum. Pro severní model je typické 

časnější opuštění domova rodičů, pouze malé procento lidí zůstává bydlet s rodiči po 

dovršení 25 let. Mladí lidé zde preferují nezávislost na rodičích, a tak je jejich spolubydlení 

kratší než u druhého modelu. Příkladem jsou Švédsko, Finsko, Litva nebo Francie. 

(Macková, 2011) Naopak u jižního modelu je charakteristické dlouhé společné bydlení dětí 

s rodiči, lidé zde často odcházejí až okolo 30 let věku. Důvodem k odstěhování se je 
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většinou až založení vlastní rodiny, po dobu studií nejčastěji zůstávají mladí lidé bydlet 

doma. Svou roli zde sehrává i síla tradic a rodinných vazeb. Příkladem jsou Španělsko, 

Itálie nebo Portugalsko. (Macková, 2011) 

 S tranzicí do dospělosti a jejím oddalováním je často spojován i pojem vynořující 

se dospělost, který se týká především lidí ve věku 18 až 25 let. Jelikož osoby v tomto věku 

často již nejsou dětmi, ale zároveň nenesou odpovědnost dospělých, zkoumají různé nové 

životní směry. (Arnett, 2000) 

3 Cíl práce a výzkumné otázky 

Cíl práce: 

Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky odráží vybrané 

fáze životního cyklu. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem reaguje politika bydlení na vybrané fáze životního cyklu?  

2. Jak rozdílná je dostupnost bydlení pro mladé lidi a pro seniory? 

3. Jak se liší preference cílových skupin ohledně bydlení? 

4. V jakých aspektech se liší nástroje bytové politiky na pražské úrovni od nástrojů 

celostátních? 

5. Jak mladí lidé a senioři na tyto nástroje reagují? 

4 Metodologie práce 

Výzkumným designem této práce je smíšený výzkum, kde jsou kombinovány kvantitativní 

a kvalitativní aspekty sběru a analýzy dat. Tento typ výzkumu předpokládá, že kombinací 

přístupů lze dojít k lepším výsledkům, než by tomu bylo pouze s jedním přístupem. 

(Vlčková, 2011) Huey Chen uvádí, že „Smíšený výzkum je systematická integrace 

kvantitativních a kvalitativních metod do jediné studie za účelem získání úplnějšího obrazu 

a hlubšího pochopení jevu.“ (Johnson, Onwuegbuzie, Turner, 2007: 119) Tuto myšlenku 

dále rozvádí Hallie Preskill. „Smíšený výzkum uznává, že všechny metody mají inherentní 

předsudky a slabosti; že použití přístupu smíšené metody zvyšuje pravděpodobnost, že 

součet shromážděných dat bude bohatší, smysluplnější, a nakonec užitečnější při 

zodpovězení výzkumných otázek.“ (Johnson, Onwuegbuzie, Turner, 2007: 121) Kombinace 
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přístupů nabízí mnoho výhod, jako jsou komplementarita, tj. objasnění výsledků 

jedné metody výsledky získanými jinou metodou či iniciace, tj. objevení rozporů, jež 

vedou k přeformulování výzkumné otázky. Vlčková (2011) dále uvádí, že smíšený výzkum 

vede k aplikaci moderních postupů, jež zahrnují například sekundární analýzu dat. 

Nejzásadnější výhoda však spočívá v triangulaci, jež zvyšuje věrohodnost výsledků 

výzkumu. S triangulací jakožto vícenásobným operacionalismem nejprve přišli Campbell 

a Fiske v roce 1959, triangulaci, tak jak ji dnes známe, však v roce 1978 definoval Denzin 

a to jako kombinaci metodologií při studiu jednoho jevu. Dále ji rozdělil na čtyři typy, 

kterými jsou datová triangulace, triangulace výzkumníků, teoretické triangulace 

a metodologická triangulace. (Johnson, Onwuegbuzie, Turner, 2007) V mé práci používám 

datovou a metodologickou triangulaci, tedy používám více různých zdrojů a více metod 

studia výzkumného problému, abych zajistila kvalitu výzkumu. Jick v roce 1979 uvedl 

několik výhod využití triangulace ve výzkumu, jsou jimi větší jistota ve výsledcích, silnější 

data, rozvoj kreativních způsobů sběru dat, odhalení rozporů a může vést k syntéze či 

integraci teorií. (Johnson, Onwuegbuzie, Turner, 2007: 115)  

Každý výzkum musí mít implicitní nebo explicitní empirický design. Yin 

(2009: 26) uvádí, že design je logickou posloupností, jež propojuje získaná data 

s výzkumnými otázkami. Empirickým designem této práce je případová studie. „Případová 

studie zahrnuje studium problému zkoumaného prostřednictvím jednoho nebo více případů 

v ohraničeném systému (tj. prostředí, kontext).“ (Creswell, 2007: 73) Creswell i Yin dále 

uvádí, že sběr dat v případové studii zahrnuje více než jeden zdroj informací. Případem, 

který je zde zkoumán je hlavní město Praha. 

4.1 Sběr dat 

Zdrojem dat jsou sekundární data, která byla sesbírána někým jiným a za jiným účelem 

a primární data z rozhovorů s respondenty a z expertních rozhovorů. K sekundární analýze 

dat jsem využila data sesbíraná Českým statistickým úřadem, dále zde pracuji s analýzami 

zpracovanými pro Magistrát hlavního města Prahy a pro Ministerstvo pro místní rozvoj. 

V práci jsou kromě odborné literatury využity i strategické dokumenty, mezi které patří 

zákony, koncepce apod. 

 Rozhovory byly polostrukturované, což zajistilo jejich plynulý průběh. Tento typ 

rozhovoru umožňoval dovysvětlit pojmy, kterým respondenti neporozuměli, doptat se na 
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věci, které respondenti uvedli a více porozumět jejich pohledu. To je výhoda oproti 

dotazníku, kde není možnost zeptat se co respondent svojí odpovědí zamýšlel. (Švaříček, 

Šeďová, 2007) Před začátkem rozhovoru jsem dotazované seznámila s mým výzkumem, 

ujistila je o anonymitě a zeptala se na souhlas s nahráváním rozhovoru. Dále jsem jim 

řekla, že mohou rozhovor kdykoli odmítnout a vzít zpět svůj souhlas. K tomuto účelu jsem 

měla připravené i písemné informované souhlasy, které všichni respondenti podepsali. 

Cílovou skupinou jsou osoby ve dvou věkových skupinách, a to ve věku 18 až 

28 let a 65 a více let žijící v Praze. Tyto věkové kategorie byly vybrány s ohledem 

k výzkumným otázkám a teorii. V 18 letech lidé obvykle ukončují středoškolské vzdělání 

a mají možnost se odstěhovat od rodičů. Ti, kteří dále pokračují ve vysokoškolském studiu 

obvykle ukončují své vzdělání ve 25 letech. Existuje tedy předpoklad, že do 28 let by 

mladí lidé měli být již samostatně výděleční a schopní odstěhování se od rodičů. U seniorů 

ve věku 65 a více let je předpokladem nárok na starobní důchod. Mezi mými respondenty 

jsou tři senioři již v důchodu, do kterého odešli, když jim bylo 54 nebo 55 let, jedna žena 

stále pracuje a jeden muž pracuje na zkrácený úvazek. 

Dotazovaní byli vybíráni úsudkem a následně metodou sněhové koule, kdy jsem 

získávala další kontakty od prvních respondentů. Dotazováno bylo nakonec 10 osob, 

4 muži a 1 žena ve věkové kategorii mladí lidé a 4 ženy a 1 muž ve věkové kategorii 

senioři. Ačkoli poměr pohlaví v těchto skupinách je nevyrovnaný, hlavní snahou byla 

diverzita v typu bydlení. Jak ukazují tabulky 1 a 2, u mladých lidí 2 respondenti žijí ve 

vlastním, 2 žijí v nájemním bydlení a 1 žije u rodičů. U seniorů 2 respondenti žijí ve 

vlastním, 2 žijí v nájemním a 1 žije v obecním bydlení. 
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Tabulka č. 1: Přehled respondentů – mladí lidé 

Respondent Pohlaví Věk Nejvyšší dosažené 

vzdělání 

Rodinný 

stav 

Počet 

dětí 

Městská 

část 

Typ 

bydlení 

A muž 20 střední svobodný 0 Praha 14 u rodičů 

B muž 28 vysokoškolské svobodný 0 Praha 9 
vlastní 

bydlení 

C muž 28 
střední s 

maturitou 
svobodný 1 Praha 14 

vlastní 

bydlení 

D žena 26 
střední s 

maturitou 
svobodná 0 Praha 4 

nájemní 

bydlení 

E muž 20 střední svobodný 0 Praha 9 
nájemní 

bydlení 

Zdroj: Autorka 

Tabulka č. 2: Přehled respondentů – senioři 

Respondent Pohlaví Věk Nejvyšší dosažené 

vzdělání 

Rodinný 

stav 

Počet 

dětí 

Městská 

část 

Typ 

bydlení 

F žena 74 střední vdova 2 Praha 10 
vlastní 

bydlení 

G muž 71 vysokoškolské ženatý 2 Praha 8 
vlastní 

bydlení 

H žena 83 střední vdova 1 Praha 14 
obecní 

bydlení 

I žena 86 základní vdova 2 Praha 4 
nájemní 

bydlení 

J žena 66 střední svobodná 1 Praha 4 
nájemní 

bydlení 

Zdroj: Autorka 

Součástí této práce jsou i expertní rozhovory. Za experty jsou považovány osoby, 

které mají o zkoumané problematice rozsáhlé znalosti a jsou v pozici, kde mohou tyto 

znalosti převádět do praxe. Bogner, Littig a Menz (2009) rozlišují tři typy expertních 

rozhovorů – výzkumný, systematický a teorii generující. Výzkumný rozhovor je používán 

k orientování se v problematice, systematický rozhovor slouží k systematickému získávání 

informací a teorii generující rozhovor je zaměřený na rekonstrukci sociálních 

interpretačních vzorů. Já ve své práci použila systematických expertních rozhovorů, jelikož 

Döringer (2021: 226) uvádí, že „Tento typ expertního rozhovoru je zaměřen na 
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strukturovaný a komplexní sběr odborných znalostí za účelem dosažení vysoké úrovně 

srovnatelnosti údajů.“ 

 Osloveni byli experti na státní úrovni (Ministerstvo pro místní rozvoj), pražské 

úrovni (Magistrát hlavního města Prahy) a lokální úrovni (městské části). Rozhovory byly 

nakonec provedeny celkem čtyři. Navíc mám jeden dotazník, Bronislava Prokopová 

souhlasila pouze s vyplněním dotazníku a nikoli s rozhovorem. Několik oslovených 

expertů rozhovor odmítlo nebo se neozvalo. Z Ministerstva pro místní rozvoj byl rozhovor 

proveden s Ivanou Nesétovou, která zastává pozici vrchního ministerského rady politiky 

bydlení a na jejímž odboru jsem absolvovala praxi. Za Magistrát s rozhovorem souhlasil 

Adam Zábranský, který je pražským radním pro bydlení a transparentnost. Pro rozhovory 

s radními městských částí jsem vybrala Prahu 2 a Prahu 16, protože se jedná o centrum 

a okraj města. Zajímalo mne, zda budou mít zástupci těchto městských částí odlišné 

postoje a pohledy na bydlení. Tabulka 3 nabízí přehledný seznam expertů. 

Tabulka č. 3: Přehled expertů 

Experti Instituce Odbor Funkce 

Mgr. Ivana Nesétová MMR politiky bydlení vrchní ministerský rada 

Mgr. Adam Zábranský 
Magistrát hl. 

m. Prahy 
rada hl. m. Prahy 

radní pro bydlení a 
transparentnost 

Ing. Jan Farník MČ Praha 16 rada městské části radní pro oblast bytové politiky 

Bc. Renáta Kašická MČ Praha 2 rada městské části radní pro oblast bytové politiky 

Bronislava Prokopová MČ Praha 4 hospodaření s byty vedoucí oddělení 

Zdroj: Autorka 

4.2 Zpracování dat 

Rozhovory byly celé přepsány a analyzovány prostřednictvím tematické analýzy. 

Doslovný přepis celých rozhovorů umožňuje lepší vizualizaci dat a usnadňuje jejich 

kódování. (Švaříček, Šeďová, 2007) „Tematická analýza je metoda pro identifikaci, 

analýzu a hledání vzorů (témat) v datech.“ (Braun, Clarke, 2006: 6) Vybrala jsem si ji 

kvůli jejím benefitům, jež jsou flexibilita a skutečnost, že nepřísluší pouze 

jednomu přístupu a lze ji tak využít v různých teoretických rámcích. 
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Tematická analýza má 6 fází, ale nejedná se o lineární proces, výzkumník se stále 

musí vracet k předchozím fázím. (Braun, Clarke, 2006) V první fází jsem si opakovaně 

přečetla všechna data, v druhé fázi jsem vytvářela otevřené kódy. Celý text jsem 

rozdělovala na jednotky různých velikostí. Někdy se jednalo o slovo, větu, někdy 

o odstavec, snažila jsem se text dělit spíše podle významu než velikosti. Těmto jednotkám 

jsem přiřazovala pracovní kódy, které jsem si zapisovala do seznamu. Ke kódům jsem se 

neustále vracela a přejmenovávala je. Ve třetí fázi jsem v textech hledala témata. 

Analyzovala jsem kódy a snažila jsem se jim přiřadit nadřazená témata. Některé kódy 

samy o sobě vytvořily témata, jiné jsem sloučila pod nová témata. Fáze čtyři znamenala 

revizi témat, tj. některá témata jsem přejmenovala, některá jsem sloučila, některá jsem 

naopak rozdělila na více témat. Neustále jsem se vracela v textu dozadu a znovu pročítala 

celé texty. V páté fázi jsem finálně definovala a pojmenovala veškerá témata a analyzovala 

jejich data. Poslední fáze představuje sepsání závěrečné zprávy. (Braun, Clarke, 2006) 

V rámci této práce jsem dále provedla sekundární analýzu dat. „Sekundární analýza 

znamená analýzu existujících databází primárních dat empirických studií s cílem 

zodpovědět původní otázku použitím jiných metod nebo zodpovědět nové otázky.“ (Hendl, 

2005: 351) Vlčková (2011) uvádí, že pro sekundární analýzu dat mohou být použita data 

z mezinárodně srovnávacích výzkumů což je případ této práce. Evropská Unie požaduje, 

aby její členské státy každoročně prováděly výběrové šetření o příjmech a životních 

podmínkách domácností European Union – Statistics on Income and Living Conditions. 

Toto šetření probíhá v mnoha členských zemích Evropské Unie za účelem zajištění 

srovnatelných poznatků. (Český statistický úřad, 2020b) 

Před analýzou musí výzkumník zkontrolovat úplnost a adekvátnost dat, blíže zde 

proto popíšu jejich původ. Šetření každoročně probíhá v celé republice, data jsou ovšem 

rozdělena do kategorií, proto bylo možné zaměřit se pouze na Prahu a vybrané kraje a na 

věkové kategorie. Český statistický úřad (dále ČSÚ) pracuje s věkovými kategoriemi 0 až 

29 let pro mladé lidi a 60 a více let pro seniory. (Český statistický úřad, 2020b) Existuje 

zde tedy malý věkový rozdíl oproti mnou stanoveným věkovým kategoriím, v konečném 

výsledku si ale myslím, že data jsou natolik užitečná, že s nimi lze i přesto pracovat. Cílem 

šetření je získat přehled o financích, nákladech na bydlení, kvalitě bydlení a dále 

i pracovních a zdravotních podmínkách obyvatel. V roce 2019 bylo dotazováno 

celkem 11 553 domácností. Respondenti byli vybíráni na základě náhodného 
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dvoustupňového výběru, samotné dotazování probíhalo dvojím způsobem – CAPI a PAPI, 

tedy využití elektronického dotazníku a papírového dotazníku. (Český statistický úřad, 

2020b) 

Část analýzy byla převzata z mé seminární práce, jedná se však pouze o grafy 

vztahující se k Praze. Tato data byla nyní upravena a aktualizována, nebyla převzata vůbec 

žádná textace. Analýza vztahující se k věkovým kategoriím je zcela nová. Věkové 

kategorie jsou vztaženy k celé České republice. Český statistický úřad poskytuje data 

pouze v agregované formě, musela jsem tedy vytvořit nový datový soubor. Za účelem 

komparace jsem převzala data z výzkumů uskutečněných od jeho počátku v roce 2005 do 

roku 2019. Data jsem analyzovala a vytvořila grafy, jež zachycují zkoumaná data. Pro 

účely komparace jsem do analýzy zařadila i čtyři kraje – jihočeský, ústecký, jihomoravský 

a moravskoslezský. Tyto kraje byly vybrány na základě jejich zcela odlišného rozmístění 

v rámci České republiky. Jihomoravský kraj byl dále vybrán kvůli Brnu, které je druhým 

největším českým městem a může nabídnout unikátní srovnání. Ústecký kraj je oproti 

zbylým krajům ekonomicky nejslabší a dá se předpokládat, že se to odrazí na bytové 

situaci obyvatel.  

Dalšími daty, jež jsem použila v sekundární analýze jsou data ze 

Statistického bulletinu sbíraná Českým statistickým úřadem. Toto šetření je taktéž 

prováděno každoročně a obsahuje údaje o počtu vydaných stavebních povolení, bytové 

výstavbě a mnoho dalšího. Já ve své práci využívám právě data o výstavbě a stavebních 

povoleních. Stejně jako tomu bylo u předešlého šetření, i zde jsem pracovala 

s agregovanými daty, z nichž jsem vytvářela nové datové soubory. Využila jsem data od 

roku 2005 do roku 2020. (Český statistický úřad, 2021) 

5 Generation rent 

Vlastníků nemovitostí mezi mladými lidmi od počátku tohoto století stále více ubývá a tato 

skutečnost je často spojována s termínem ‚generation rent‘, tedy v překladu generace 

nájemného. Pojem generation rent se primárně vztahuje k jedincům narozeným 

v 80. a 90. letech minulého století a zachycuje fenomén velkého množství těchto lidí 

žijících v nájemním bydlení, a to po delší časové období jejich života. (McKee, Moore, 

Soaita, Crawford, 2017) Ačkoli se o tomto termínu více hovoří spíše v zahraničí, úbytek 

mladých vlastníků je znatelný i v České republice. Většina výzkumů na téma generation 
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rent doposud proběhla ve Velké Británii, kde se tomuto tématu věnují výzkumníci 

v posledních letech ve velké míře. Jedním z důvodů je skutečnost, že v Anglii jen mezi lety 

2003 až 2015 kleslo vlastnictví nemovitostí ze 70 % na 64 %. (Ronald, 2018: 15) 

V České republice je toto téma značně opomíjeno, z toho důvodu v této kapitole čerpám ze 

zahraničních výzkumů. 

Výzkum provedený v roce 2018 ve Velké Británii dokázal, že většina mladých lidí 

by chtěla koupit nemovitost, brání jim však několik faktorů, mezi které patří chybějící 

finanční podpora rodiny, nedosažitelné hypotéky a současný bytový trh. (McKee, Soaita, 

2018) O tom, že se jedná o pokračující trend dosvědčuje výzkum provedený ve 

Velké Británii v roce 2011, kdy 83 % respondentů ve věku 25 až 29 let uvedlo, že by chtěli 

koupit vlastní nemovitost. (Blackwell, Park, 2011: 16) Většina lidí si však uvědomuje, že 

jejich přání je často ve skutečnosti nesplnitelné, jelikož jsou chyceni v kruhu, ze kterého 

nelze jednoduše vystoupit. Ceny nájmů jsou natolik vysoké, že nezbývá mnoho prostoru 

k našetření na základ hypotéky. Bez tohoto základu si lidé nemohou vzít hypotéku, ale 

zároveň nemohou přestat platit nájemné. Jedná se tedy o bludný kruh. Situaci nezlepšuje 

ani skutečnost, že sami lidé se cítí v tomto kruhu polapení, bez možnosti se osvobodit 

a nelíbí se jim myšlenka, že vlastně často svým nájemným splácejí hypotéku někomu 

jinému. Ve výzkumech byli lidé tázáni, jak by se cítili, kdyby si vlastní bydlení nemohli 

pořídit ani za 10 let. Nejčastějšími odpověďmi byly pocity selhání, zklamání a frustrace. 

(McKee, Soaita, 2018) 

Sčítání lidu ve Spojeném království v roce 2011 ukázalo, že až 50 % lidí ve věku 

16 až 34 let žije v nájemním bydlení. Došlo také k nárůstu počtu jedinců, kteří zůstávají 

bydlet doma s rodiči, a to na 26 %. (McKee, Moore, Soaita, Crawford, 2017: 2) Přísnější 

kritéria pro získání hypoték vyústila v situaci, kdy se vlastnictví nemovitosti stává jakýmsi 

luxusem. Vlastnictví nemovitostí přitom sehrává důležitou úlohu ve společnostech 

založených na welfare state, kde se předpokládá, že jedinci jsou schopni nabýt takového 

bohatství, aby byli schopni se sami o sebe postarat. Do této charakteristiky pak spadá 

i Česká republika. Situaci celosvětově umocnila finanční krize v roce 2007. (McKee, 

Moore, Soaita, Crawford, 2017) 

Zájem o vlastnictví je veliký i kvůli vysoké nespokojenosti s nájemním bydlením. 

Nájemní bydlení se vyznačuje smlouvami na dobu určitou, obvykle na období 1 roku. Tato 

nestálost a neustálá nejistota bydlení zapříčiňují, že mladí lidé nechtějí v takové nejistotě 
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zakládat rodiny. V nájemním bydlení se tak často mladí lidé necítí dospělými, nezávislými, 

necítí, že dospěli. Strach o bydlení podněcuje u mladých lidí úzkosti a stresy, jelikož 

změna bydlení znamená vynaložit další peníze navíc, a hlavně samotné hledání 

přijatelného místa je zdlouhavé a náročné. (McKee, Soaita, 2018) Výjimkou v těchto 

situacích není ani finanční závislost na rodičích, mnoho mladých lidí je nakonec schopno 

pořídit si hypotéku pouze s finanční pomocí od své rodiny. Další formou podpory ze strany 

rodičů je bydlení u nich doma a větší šance našetřit si na základ hypotéky sám. (McKee, 

Moore, Soaita, Crawford, 2017) 

6 Vývoj bytové politiky v České republice 

Bytová politika byla v minulém století spíše neexistující a upozaděná, není proto 

k dispozici mnoho dat a sledovat lze především počty dokončených bytů jakožto hlavní 

kritérium u hodnocení bytové politiky. Tyto počty bytů jsou brány jako hlavní znak bytové 

výstavby a jsou dále používány také k indikaci rozvoje ekonomiky. (Český statistický úřad, 

2014a) Po skončení první světové války nastala bytová krize, na kterou stát reagoval 

poskytnutím příspěvků ve výši 40 až 80 % na stavební náklady. Tento krok vedl ke zvýšení 

bytové výstavby, stavěny byly především obecní nájemní byty a stavební družstva. 

V obecních bytech bylo nájemné regulované. Druhá světová válka znamenala stejný 

problém jako ta předchozí, málo bytů bylo nejen u nás, ale i ve světě. (Orcígr, Navrátil, 

Záhumenská, 2019) V druhé polovině 40. let 20. století se v podstatě nestavělo, v roce 

1948 bylo dokončeno pouze 11 017 bytů. V 50. letech 20. století byla dále aplikována 

politika malé výstavby, která vedla ke neútěšné situaci na bytovém trhu. Mezi roky 

1951 a 1955 bylo postaveno v průměru 23 000 bytů ročně. (Cuřínová, 2018: 20) 

V druhé polovině 50. let se výstavba mírně navýšila na průměrně 30 000 bytů ročně. 

(Český statistický úřad, 2014a) 

 Špatné bytové situace si začal stát všímat v 60. letech 20. století, jelikož životní 

úroveň v Československu byla tristní, kvalita bytového fondu nevyhovující a výstavba 

minimální. V bytech mnohdy chyběla sociální zařízení, navíc byly obsazeny vícero 

domácnostmi. O kvalitě bydlení tedy nelze hovořit v superlativech. Překážkou byl 

i samotný systém přidělování bytů.  Svou roli sehrály i změny v socialistické ideologii, 

bydlení se stává parametrem v měření životní úrovně. Stát ve snaze znovu zvýšit výstavbu 

započal v 60. letech stavbu panelových sídlišť, ačkoli samotných sídlišť nebylo v té době 
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postaveno dostatek. (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019) Za rok se v průměru stavělo 

50 000 bytů, problémem ale zůstával fakt, že v podstatě nedocházelo k regeneraci 

stávajícího bytového fondu. (Český statistický úřad, 2014a: 10) 

 K velké změně na bytovém trhu dochází v 70. letech 20. století, kdy je zahájena 

velká výstavba, která brala v potaz i kvalitu bydlení. Největší množství bytů bylo 

postaveno v roce 1975, a to 100 000. (Cuřínová, 2018: 20) Za zvýšenou výstavbou stojí 

především dva faktory. Zaprvé výstavba panelových domů, které tvořily zhruba 

tři čtvrtiny celkové výstavby. Za druhé stavební družstva, která se podílela až 

na třetině výstavby. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019) 

Po masivní výstavbě přichází v 80. letech 20. století znatelný propad, v první 

polovině 80. let bylo ročně postaveno okolo 61 108 bytů ročně, ve druhé polovině 80. let 

dokonce 49 289 bytů ročně. (Český statistický úřad, 2014a: 10) Takovýto citelný úbytek 

lze částečně vysvětlovat především dvěma faktory. Zaprvé jsou to slabé demografické 

ročníky a zadruhé značné zvýšení cen, které se týkalo prakticky všech odvětví. Nebyl zde 

proto vyvíjen takový tlak stavět víc. Stále přetrvává i problematika zastaralého bytového 

fondu, který se nikdo nesnaží modernizovat. V roce 1989 dochází k ukončení státních 

dotací do bytové výstavby což vede k ještě pomalejšímu tempu nové výstavby. Ve stejném 

roce dochází i k dalšímu významnému milníku, a to k přechodu k demokracii 

a kapitalismu. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019) 

Pro 90. léta 20. století je typická především privatizace obecních a družstevních 

bytů a regulace nájemného. V tomto desetiletí došlo k masivnímu převodu státních bytů do 

majetku obcí. Tento převod byl jedním z podnětů k následné privatizaci. (Samec, 2018) 

K privatizaci bytů tak dochází od 90. let až do současnosti, od roku 1992 bylo pouze 

v Praze zprivatizováno více než 160 000 bytů, celkový počet je přitom 194 000 bytů. 

(ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 22) V roce 2018 Praha disponuje pouze se 

zhruba 30 000 obecních bytů, z toho 8 000 bytů je ve správě Magistrátu hlavního města 

Prahy. (Samec, 2018: 5) Změna nastává u vlastnictví nemovitostí, které bylo do té doby 

méně časté, ale přesto ze strany občanů preferované. Na této změně měly největší podíl již 

zmíněné privatizace a regulace nájemného, ale i restituce a po roce 2000 také přístupnější 

hypoteční úvěry. (Sunega, Lux, 2011) Co se dostupnosti bydlení týče, v roce 1993 bylo 

vydáno nejméně stavebních povolení za kompletní sledované období Českým statistickým 

úřadem, nejnižší počet dokončených bytů byl roku 1995 – 12 998 bytů. 
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(Český statistický úřad, 2014a: 10) 

Po roce 2000 dochází ke vzniku bytového trhu, na kterém se mohou podílet 

i soukromé osoby. Od roku 2004 vzkvétá výstavba, a tento trend přetrvává až do 

ekonomické krize v roce 2008. Největší množství dokončených bytů bylo zaznamenáno 

v roce 2007, což jistě souvisí s přijetím zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty platného 

od roku 2008. (Cuřínová, 2018) S výstavbou se zde již pojí i hypoteční úvěry, možnost vzít 

si hypotéku sice v 90. letech existovala, ale úvěr poskytovaly pouze tři banky, a to navíc 

s úrokovou sazbou 10 %. V roce 2001 klesá sazba na 6 % a zvětšuje se portfolio bank 

poskytujících úvěr. Zásadní je i možnost úvěru až na 100 % kupní ceny a 80 % úroveň 

LTV. (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 25) LTV neboli loan to value je poměr 

mezi výší úvěru a hodnotou nemovitosti. Výše úrokových sazeb lety stále klesaly až do 

roku 2007, což vedlo k povolení výstavby více bytů, než bylo nakonec skutečně postaveno. 

Ekonomická krize zasáhla i trh s byty, po roce 2010 se tedy staví výrazně méně, 

nejhůře jsou na tom nové projekty. V roce 2012 bylo dokončeno o 30 % méně bytů než 

v roce 2007. (Český statistický úřad, 2014a: 14) Nejnižší množství nově postavených bytů 

v tomto století nastalo v roce 2014, zároveň ale přichází obrat a navyšuje se množství 

zahájených projektů. Do roku 2018 pak spolu se zvyšující se cenou bydlení rostou i výše 

hypotečních úvěrů a jejich množství klesá. (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 26) 

Graf 1 níže pro sumarizaci ilustruje dlouhodobý vývoj bytové výstavby od roku 1948 do 

roku 2017.  
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Graf č. 1: Vývoj bytové výstavby 

 

Zdroj: Cuřínová, 2018: 21 

Graf 2 znázorňuje bytovou výstavbu konkrétně v Praze, již na první pohled je znát, že 

výstavba v hlavním městě není moc odlišná od té celostátní. 

Graf č. 2: Počty dokončených bytů v Praze 

 

 Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 15 
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7 Koncepce bytové politiky 

V této kapitole představím celostátní a pražskou koncepci bydlení, nebudu zde rozebírat 

koncepce jednotlivých městských částí. Většina městských částí žádné koncepce ani nemá, 

například dle rozhovorů s experty ze 3 městských částí pouze 1 disponovala koncepcí, 

která však byla přijata v roce 2007. 

7.1 Koncepce bytové politiky České republiky 

Koncepce bydlení pro Českou republiku byla zpracována na období do roku 2020, v roce 

2016 byla revidována. Nová koncepce je momentálně v mezirezortním připomínkovém 

řízení, dle Ivany Nesétové by tato koncepce měla být modernější, více provázaná napříč 

rezorty a měla by vyhodnocovat, proč nejsou ve větší míře čerpány současné programy 

podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Zda je 

problémem nezájem obcí, neinformovanost nebo něco úplně jiného. Hlavní tezí koncepce 

bydlení je skutečnost, že stát není zodpovědný za bytovou situaci svých občanů, je tedy 

odpovědností každého jedince zajistit si bydlení sám. Toto bydlení bude samozřejmě 

odpovídat finančním možnostem člověka. Stát má však povinnost zajistit takové 

podmínky, které budou občany motivovat k samostatnosti. Na základě principu solidarity 

je dále povinností státu postarat se o ty jedince, kteří si nedokáží obstarat přístřeší sami. 

Jedná se o seniory, závislé jedince, a osoby v období péče o děti. (Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, 2016) 

 Státní bytová politika si vytyčuje tři hlavní principy, kterými jsou ekonomická 

přiměřenost, udržitelnost veřejných a soukromých financí a odpovědnost státu za vytváření 

takových podmínek, které občanům umožňují získat bydlení. Koncepce má analytickou 

a návrhovou část. Analytická část se věnuje vývoji bytové politiky od roku 2011, návrhová 

část zahrnuje vize a strategické cíle do roku 2020. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

2016) 

Analytická část z převážné většiny zahrnuje nepříliš aktuální data, proto zde 

zmíním pouze některé významné skutečnosti. První z nich je rozložení dokončených bytů 

na tisíc obyvatel v České republice v roce 2015. Na prvním místě je Praha (4,14), na 

druhém kraj Středočeský (3,7) a na třetím kraj Jihomoravský (2,85). (Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, 2016: 10) Zásadním údajem jsou dále výdaje domácností na bydlení. 

V roce 2015 na něj vydávaly domácnosti v průměru 16,2 % svých příjmů. Domácnosti 
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v nájemních bytech 26 %, domácnosti v bytech v osobním vlastnictví 17 % a domácnosti 

v družstevních bytech 18,9 %. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016: 14) Tabulka 

4 níže nabízí ještě porovnání v oblasti výdajů oproti zemím Evropské Unie v roce 

2014. Česká republika je zde sedmá nejhorší z celkových 28 zemí. 

Tabulka č. 4: Mediánová hodnota podílu nákladů na bydlení a celkového příjmu 

domácností v roce 2014 (v %)  

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016: 15 

Návrhová část se podrobně zabývá konkrétními cíli státní bytové politiky. Vize 

a strategické cíle jsou přehledně vyobrazeny na obrázku 3. 
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Obrázek č. 3: Vize a strategické cíle  

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016: 38 

 Každý strategický cíl je dále dělený na priority a konkrétní úkoly, které je zapotřebí 

provést, aby mohlo být dosaženo stanoveného cíle. Cílem zajištění dostupnosti bydlení je 

vytvoření prostředí, kde jsou uspokojeny bytové potřeby všech občanů. První prioritou je 

tedy zvýšení dostupnosti bydlení, druhou prioritou je investiční podpora bydlení se 

změřením na segment sociálního bydlení. Hlavním úkolem státu je vypracování 

a schválení zákona o sociálním bydlení a dále větší důraz na družstevní výstavbu. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016) 

 Druhým cílem je vytvoření stability pro financování a instituce a tvorba stabilní 

legislativy. Konkrétními prioritami jsou finanční stabilizace podpory bydlení, vymezení 

odpovědností státu v bytové politice a zvýšení ochrany společenství vlastníků a bytových 

družstev. S cílem vytvořit stabilní finanční nástroj vznikl Státní fond rozvoje bydlení, který 

však v současné době nedisponuje žádným dalším příjmem než z jeho úvěrů, což je 

v rozporu s jeho stabilitou. Stát si zde proto klade za úkol redefinovat účely fondu. Pro 

naplnění druhé priority je zapotřebí vzniku odborného poradního orgánu. Poslední priorita 

se soustředí na chybějící účinnou ochranu vlastníků před neplatiči. (Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, 2016) 

 Strategický cíl snižování investičního dluhu se soustředí na zlepšení stavu 

stávajícího bytového fondu a snížení jeho energetické náročnosti. Tento cíl zahrnuje 

tři priority – implementace principů univerzálního designu, systémová revitalizace sídlišť 

a řešení zvýšení energetické náročnosti výdaje domácností na bydlení. První priorita 
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předpokládá novou výstavbu bytů, které budou odpovídat určitým univerzálním 

standardům. Druhá priorita očekává revitalizaci sídlišť jejichž výsledkem budou lépe 

fungující městské části. Poslední priorita se soustředí na analýzu spotřeby energií a dopad 

na výdaje občanů. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016) 

7.2 Koncepce bytové politiky hlavního města Prahy 

Aktuální koncepce bytové politiky hlavního města Prahy vznikla v roce 2004, jedná se 

tedy o nepříliš aktuální dokument. Praha v současné době připravuje novou koncepci 

bydlení, která by se měla odlišovat od té aktuální. Adam Zábranský uvedl, že aktuální 

koncepce v podstatě radí vše zprivatizovat, oproti tomu nová koncepce říká, že je třeba 

mnohem více stavět, a to nejen komerčně, ale i obecní byty. Bez obecních bytů nemůže 

město poskytovat pomoc pro lidi, kteří si bydlení nedokážou zajistit sami. V plánu je 

i specifická výstavba, kterou se Magistrát inspiroval v zahraničí, kdy část bytů stavěná 

soukromým sektorem bude vyčleněna na nedostupné bydlení. „(…) aby nedocházelo 

k tomu, že ty nové čtvrti, které budou vznikat, tak že tam budou bydlet jenom ti nejbohatší, 

protože nikdo jiný si to nemůže dovolit anebo tam budou taková města duchů, protože to 

skoupí investoři“ (Respondent Adam Zábranský) 

Stejně jako celostátní koncepce je i tato rozdělena na analytickou a návrhovou část. 

Analytická část primárně čerpá z dat sesbíraných během Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001. Cílem této koncepce je motivace občanů k zajištění si bydlení svépomocí a lepší 

systém podpory pro ty, kdo toho nejsou schopni. Hlavní nástroj podpory těchto občanů 

jsou obecní byty. Správa obecního bytového fondu je v kompetenci jednotlivých 

městských částí a podmínky jejich pronájmu se tak mohou výrazně lišit. Většinou se však 

jedná o rozhodnutí bytové komise, která posuzuje naléhavost konkrétní bytové situace. 

Výše nájemného se pak pohybuje v takové výši, kterou mohou uhradit i sociálně slabší 

občané. Praha disponuje menším množstvím obecních bytů, jejich správa však spadá pod 

zasmluvněné organizace. (Hlavní město Praha, 2004) 

V rámci analytické části je řečeno, že občané Prahy s nižšími středními příjmy, 

kteří nemají možnost vzít si hypoteční úvěr na pořízení vlastního bytu, se ocitají v takřka 

bezvýchodné situaci. Nedostatečné je množství tzv. startovacích bytů pro mladé lidi, 

zařízení pro seniory, azylových zařízení i sociálního bydlení. Na konci této části je 

uvedeno několik závěrů. Mezi ně patří potřeba lepší provázanosti bytové a sociální 
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politiky, a jejich lepší provázanost s obecní bytovou politikou. Za nedostatečnou Praha 

považovala také legislativní úpravu týkající se nájemného. Dále v roce 2004 navrhla 

zvýšení výstavby na minimum 6 000 bytů ročně. (Hlavní město Praha, 2004: 41) 

 Návrhová část zahrnuje dlouhodobé cíle a návrhy krátkodobých a střednědobých 

opatření, jimiž lze těchto cílů dosáhnout. Praha si zde stanovuje množství cílů, mezi něž 

patří například poskytnutí obecních bytů občanům v nouzi, zajištění dostatečného množství 

bezbariérových bytů a ubytovacích zařízení, zajištění bytového fondu, který je dostatečně 

kvalitní, a obecně zvýšení dostupnosti bydlení. Konkrétními návrhy opatření jsou například 

zlepšení podmínek pro novou výstavbu, lepší správa bytového fondu, prodej obecního 

bytového fondu a lepší využití zisků z pronájmu a prodeje obecních bytů. (Hlavní město 

Praha, 2004) 

8 Aktéři bytové politiky 

Bytová politika České republiky je decentralizovaná, podílí se na ní nejenom stát, ale 

i kraje a místní správa. Funkce státu zde lze obecně rozdělit na dvě – koncepční 

a realizační. Je v rukou státu zajistit funkční bytovou politiku a nástroje pro její fungování. 

Je odpovědný za legislativní stránku politiky, za zajištění dostupného bydlení pro občany, 

kteří toho sami nejsou schopni a za vytvoření pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů 

a korektní fungování bank. Dále může delegovat své povinnosti na nižší úroveň 

(samosprávy). V rámci bytové politiky stát reprezentují Parlament, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí. (Lux, Kostelecký, 

2011) 

Za hlavní aktéry lze označit Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) 

a Státní fond podpory investic (dále SFPI). MMR spravuje státní bytovou politiku a je 

odpovědné za vypracování koncepce bydlení, SFPI slouží jako nástroj podpory bydlení 

a má své vlastní finanční prostředky pro tyto programy. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí disponuje některými nástroji v oblasti sociální podpory bydlení, mezi které patří 

příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Ministerstvo financí spravuje státní rozpočet. 

(Bárta et al., 2014) 

Nepostradatelnou funkci mají i kraje, které si vypracovávají vlastní bytové 

koncepce, které jsou v souladu s tou státní. Pro mou práci je zde signifikantní především 

Magistrát hlavního města Prahy a jednotlivé městské části. Krom tvorby vlastních 



28 

 

koncepcí zároveň realizují politiku přijatou na státní úrovni. Dalším aktérem jsou obce, 

taktéž realizující státní bytovou politiku. Jejich vlastní činnost, samospráva, je 

zastřešována Svazem měst a obcí. Mezi jejich kompetence patří tvorba rozvojových 

dokumentů, tvorba místní bytové politiky, podpora a realizace bytové výstavby a správa 

bytového fondu. (Šilhánková, 2006) 

Mezi aktéry dále řadíme neziskové organizace a zájmová sdružení, jako jsou 

Sdružení nájemníků ČR, Občanské sdružení majitelů domů v ČR, Česká společnost pro 

rozvoj bydlení, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků a Svaz českých 

a moravských bytových družstev. Opomenout nelze ani samotné domácnosti, stavební 

firmy, banky, realitní kanceláře a politické strany. (Šilhánková, 2006) 

Evropská Unie (dále EU) zasahuje do bytové politiky členských zemí pouze v malé 

míře, spoléhá na působení tržních mechanismů a jejich koordinaci jednotlivými zeměmi. 

EU zajímá spíše plnění sociálních cílů spjatých s bydlením. Vlivy EU lze rozdělit na přímé 

a nepřímé. Přímé vlivy nejsou příliš signifikantní, jedná se především o stanovení pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek a zjišťování dopadů investiční činnosti na životní 

prostředí. (Piskorzová, Pellešová, 2008) Nepřímý vliv lze spatřit v sociálních oblastech, 

hospodářské politice a politice životního prostředí. Evropská hospodářská komise dohlíží 

na spolupráci členských zemí. EU dále nabízí možnost čerpání financí skrze evropské 

strukturální a investiční fondy. (Šilhánková, 2006) 

9 Dostupnost bydlení 

9.1 Příčiny nedostupnosti bydlení 

Nedostupnost bydlení v Praze má mnoho různých příčin, některé z nich by samy o sobě 

nezapříčinily velké problémy, ale jejich kombinace vede k negativním dopadům. V této 

kapitole bych chtěla shrnout všechny možné příčiny problematické dostupnosti bydlení 

v Praze, které vycházejí především ze třech analýz prováděných na území Prahy. Jsou jimi 

Analýza bytové situace v Praze: Co stojí za krizí bydlení a jaká jsou řešení? (Orcígr, 

Navrátil, Záhumenská, 2019), Analýza prodejních cen nemovitostí a struktury poptávky na 

pražském rezidenčním trhu (Brabec, Němec, 2019) a Zkvalitnění systémů a procesů 

povolování nové výstavby v Praze: dostupnost bydlení (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 

2019). 
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Bytová situace v Praze je ovlivněna mnoha faktory, tím možná největším je 

skutečnost, že do Prahy se stěhuje mnoho lidí ať už za pracovními nabídkami, vysokými 

školami nebo kvůli představě života ve velkoměstě. (Samec, 2018) Množství lidí, kteří se 

do Prahy stěhují, samozřejmě způsobuje zvýšenou poptávku po bytech. Dochází tak 

k problému při nacházení volných ploch k výstavbě, v posledních letech se tak rozmáhá 

výstavba i v příměstských oblastech. Ve chvíli, kdy je poptávka vysoká, rostou také 

samozřejmě ceny bydlení, jelikož jejich majitelé a developeři vědí, že zájem o bydlení 

bude a mohou si tak dovolit vydělat si ještě více. (Samec, 2018) 

Na rostoucí poptávku po bydlení poukazují Brabec a Němec (2019) a připisují ji 

kombinaci následujících situací. V prvé řadě pozitivní ekonomické situaci, tzn. vysokým 

pražským platům a nízké nezaměstnanosti. Dále nízkým úrokovým sazbám u hypotečních 

úvěrů, což umožnilo mnoha domácnostem zažádat si o půjčku na bydlení. Již zmíněná 

ekonomika na vzestupu vyústila v množství nevyužitých peněz jedinců, kteří začali 

investovat do bydlení a kupovat byty s vidinou jejich budoucího pronájmu, o který je 

v Praze stálý zájem, zejména ze strany vysokoškolských studentů. Impulsem pro koupi 

bytu či domu bylo i uvědomění si, že ekonomická křivka nemůže stále jen stoupat, 

a mnoho domácností si tak raději chtělo pořídit vlastní bydlení, dokud stále panovaly 

příznivé podmínky. Nezanedbatelné jsou i demografické faktory, mezi které patří rostoucí 

délka života a menší porodnost, což vede k menším domácnostem a pomalému uvolňování 

bytů. V neposlední řadě je to stoupající množství obyvatel přicházejících ze zahraničí. 

(Brabec, Němec, 2019) 

Od zvýšené poptávky se dostávám přímo k problémům a příčinám dostupnosti 

bydlení v Praze. Jednou z nich jsou právní a administrativní překážky. Problematická je 

především složitost legislativy a její neustálé změny.  Stavební zákon č. 183/2006 Sb., od 

svého vzniku do roku 2019 prošel již 13 novelami. To je 13 změn za 13 let. Legislativní 

proces tak často končí u správních soudů, kde jsou narušeny schvalovací a územně 

plánovací procesy. (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019) Za zdlouhavým 

schvalováním stavebních povolení tak nestojí pouze občanské spolky, na které je často 

svalována vina, ale samotná legislativa a úřady, které nedodržují stanovené lhůty. 

Ke zjednodušení celého procesu vydávání stavebních povolení by vedlo kromě sjednocení 

a ustálení legislativy i kvalitní a včasné zpracování územních plánů. (Orcígr, Navrátil, 

Záhumenská, 2019) Počet vydaných stavebních povolení v Praze s lety rapidně klesá, jak 
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ukazuje graf 3.  

Graf č. 3: Počet vydaných stavebních povolení v Praze 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 35 

 Dalšími překážkami jsou ty politické. Ve všech městských částech existují orgány 

zřízené samosprávou a ačkoli mají spíše poradní hlas, mohou zpomalovat různé projekty 

projednávané v komisích a výborech městských částí.  Klíčová je zde tedy politická 

příslušnost poradců, zda jsou spíše na pravé či levé straně politického spektra. Pravicový 

přístup je založený na starosti o sebe sama, tudíž věří, že stát by měl pomáhat v otázce 

bydlení pouze těm, kteří nejsou schopni se postarat sami, tj. zdravotně postižení a sociálně 

slabí. Místní veřejná správa by proto neměla být v otázce bydlení angažovaná, což ale není 

reálné, jelikož by došlo k zániku bytového fondu. Pravice proto podporuje privatizaci 

bytového fondu. Co se nové výstavby týče, aktivně se pouze vyhledávají přípustné 

lokality. Levicový přístup je zcela opačný, má za to, že veřejná správa by měla poskytnout 

bydlení všem zájemcům. Investovat by se mělo do nájemních bytů, které by měly podobu 

bytů obecních a byly by v kompetencích městských částí. Byty by byly přidělovány podle 

potřebnosti, ale docházelo by k dlouhým čekacím dobám a potenciálně i ke korupci. 

Ve skutečnosti nefunguje a ani nemůže fungovat extrémní pravice ani levice, vždy existuje 

kombinace těchto dvou, kde jsou oba protipóly zastoupeny různou měrou. (Šilhánková, 

2006) 
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 Nedostupnost bydlení mohlo zapříčiňovat daňové zatížení, v roce 2021 proto byla 

pro celou Českou republiku zrušena daň z nabytí nemovitosti. Ta spočívala od roku 

2016 na kupujícím. Částka placená za tuto daň s lety rostla, vezmeme-li příklad bytu 

70 m², v roce 2007 byla průměrná cena bytu 3 356 333 Kč, sazba DPH 5 %, daň z nabytí 

pozemku byla nulová. V roce 2018 byla průměrná kupní cena této velikosti bytu 

5 675 965 Kč, sazba DPH 15 %, daň z nabytí nemovitosti činila 45 774 Kč. Rozdíl 

v daňovém zatížení je v tomto případě tedy více než půl milionu korun za 11 let. (ČVUT, 

Architekti Headhand, IPR, 2019: 38) 

Dalším finančním hlediskem jsou hypoteční úvěry, jejich úrokové sazby 

a doporučení vydávané Českou národní bankou. Úrokové sazby jsou velmi proměnlivé, 

jejich výše se neustále mění. Banky před poskytnutím úvěru zjišťují schopnost klienta 

dlouhodobě splácet, a to zejména skrze bankovní registry. V prvé řadě registr CBCB, kam 

se ukládá veškerá bankovní historie klienta, poté registr SOLUS, kam jsou ukládané údaje 

o platbách telekomunikačním, energetickým a dalším nebankovním společnostem. 

Nutností je doklad o výši příjmů od zaměstnavatele, a to nejméně za tři poslední měsíce, 

většina bank však vyžaduje delší časové období. Problémem mohou být smlouvy na dobu 

určitou, dohody o provedení činnosti a zkušební doby, jelikož zde hrozí ztráta zaměstnání 

a výpadek příjmů klienta. (Vrabec, 2018) 

Nejnovější doporučení ČNB k řízení rizik při poskytování úvěru byla vydána 

8.7.2020. Jedním z doporučení je dodržování limitu LTV (loan to value), což je poměr 

poskytnutého úvěru a celkové hodnoty kupované nemovitosti. Tato hodnota by neměla být 

více než 90 %. Druhým doporučením je dobře zhodnotit, zda je klient dlouhodobě schopný 

splácet. To by banky měly zjišťovat přes hodnoty DTI (debt to income) a DSTI (debt 

service to income). DTI je podíl celkové částky úvěru k průměrným ročním příjmům 

klienta, DSTI je podíl měsíčních splátek úvěru k průměrnému měsíčnímu příjmu klienta. 

Banky by si dle doporučení ČNB měly interně nastavit maximální hodnoty těchto 

dvou hodnot, doporučením je nepřekročit hodnotu 8 u DTI a 40 % u DSTI. Posledním 

doporučením, kterému se zde věnuji, je neposkytování dlouhých délek splatnosti. Tuto 

míru musí vyhodnotit banka na základě ekonomické situace každého klienta, obecným 

doporučením je maximum 30 let. Tato doporučení ze strany ČNB značně komplikují 

možnost žádosti o hypoteční úvěr. Pro mladé lidi je problematické především 90 % LTV, 

jelikož většinou nemají možnost našetřit zbylých 10 %. Pro seniory je problematická 
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zejména délka splatnosti, jelikož vzhledem k jejich věku jim banky nebudou chtít 

poskytnout půjčku na mnoho let. (Česká národní banka, 2020) 

V roce 2018 bylo v České republice bankami poskytnuto celkem 98 096 nových 

úvěrů na bydlení, jedná se o pokles o 9,3 % oproti roku 2017. (Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, 2019: 168) V Praze množství poskytnutých úvěrů v průběhu let klesá, 

z celkového objemu úvěrů v ČR bylo v roce 2017 pouze 28,3 % poskytnuto v Praze. 

(ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 27) 

Graf č. 4: Podíl hypotečních úvěrů poskytnutých obyvatelům Prahy na celkovém 

objemu hypotečních úvěrů v ČR 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 27 

 Mezi příčiny nedostupnosti bydlení patří i financializace bydlení, bydlení se stává 

zbožím, které je investory skupováno za účelem výnosu namísto pro potřeby bydlení. Byty 

jsou buď dále přeprodávány za vyšší, než původní kupní cenu nebo jsou pronajímány. 

V konečném důsledku dochází k navýšení prodejních cen nemovitostí. Zásadními jsou 

v Praze i gentrifikace a komercionalizace. Proces gentrifikace se týká původně 

industriálních a dělnických čtvrtí, ze kterých se stávají kanceláře nebo luxusní rezidence. 

Původní obyvatelé s nižšími příjmy se musejí vystěhovat a do rezidencí se stěhují 
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obyvatelé s vysokými příjmy. K procesu komercionalizace dochází zejména v centru 

Prahy, kde se původní obytné plochy mění na kanceláře, hotely a obchody. Tyto 

dva procesy zapříčiňují zaprvé úbytek prostor k bydlení a zadruhé úbytek prostor možných 

k žití pro mladé lidi a seniory, kteří si nemohou luxusní bydlení dovolit. S tím se pojí další 

příčina nedostupnosti bydlení, kterou je usilování o co nejvyšší zisky developery. (Orcígr, 

Navrátil, Záhumenská, 2019) Luxusní rezidence nejsou stavěny pouze v původních 

industriálních čtvrtích, jejich výstavba se stále více a více rozrůstá po celé Praze. 

Developeři v posledních letech preferují výstavbu pro vyšší příjmovou skupinu obyvatel, 

a to i na tzv. brownfieldech. (Samec, 2018) 

 Kontroverzním tématem posledních let je Airbnb. Jedná se o krátkodobé pronájmy 

nemovitostí turistům. Původním záměrem bylo umožnit turistům přespat ve vedlejším 

pokoji nebo ve volném bytu, když člověk např. odjel na víkend pryč a vydělat si tak nějaké 

peníze navíc. Koncept však vzrostl do enormních rozměrů a v současné době jsou byty 

skupovány přímo se záměrem jejich pronájmu přes Airbnb. To ubírá ohromné množství 

z pražského bytového trhu, jelikož nájmy jsou nastaveny hodně vysoko pro účely turismu. 

Majitelům se více vyplatí pronajímat svůj byt přes Airbnb, kde získají zhruba třikrát tolik, 

než co by získali z dlouhodobého pronájmu pražské domácnosti. V Praze je tímto 

způsobem pronajímáno nejméně 15 000 bytů. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019) 

 Privatizace obecních bytů je další možnou příčinou nedostupnosti bydlení. Od 

90. let bylo na území Prahy zprivatizováno 82 % obecních bytů, navíc v podstatě 

nedochází k žádné další obecní výstavbě. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019: 26) 

Podobným problémem je neexistence sociálního bydlení, tedy zákona o sociálním bydlení. 

Tento typ bydlení by měl být přístupný pro všechny, kteří nejsou schopni sehnat a platit 

bydlení sami. V České republice jsou místo toho poskytovány příspěvky a doplatky na 

bydlení, které mohou být zneužívány. Tomuto jevu se říká obchod s chudobou, kdy si 

vlastníci bytů či ubytoven nadsazují ceny a „donutí“ tím lidi k pobírání dávek ze systému. 

(Samec, 2018) 

 Mezi experty převládá názor, že privatizace obecních bytů je ve většině případů 

chybným krokem a momentálně není žádná v plánu. Pokud by se však mělo někdy 

v budoucnu privatizovat, tak pouze v malé míře. „Musí být vyvážená tak, aby mohla 

ubytovávat lidi, kteří jsou potřební a kteří nemají šanci na tržní nájem.“ (Respondent Jan 

Farník) Všichni se shodují, že bytový fond by se měl spíše rozrůstat, což je 
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z dlouhodobého hlediska pro Prahu výhodnější. Adam Zábranský by nejraději případnému 

odprodeji bytů zabránil a zavedl nutnost souhlasu Magistrátu s privatizací, s tímto 

nápadem však neuspěl ani v koalici. Klub Spojených sil pro Prahu odmítá zasahování 

a omezování pravomoci městských částí.  

 V neposlední řadě se jedná o fyzickou a finanční dostupnost bydlení, tj. kolik bytů 

je v Praze k dispozici a kolik tyto byty stojí. Těmto dvěma jevům se vzhledem k jejich 

rozsáhlosti věnuji v samostatných podkapitolách. 

Mladí lidé v mém výzkumu vnímali bydlení spíše jako nedostupné, a to zejména po 

finanční stránce. Dva uvedli, že fyzicky byty jsou, ale jsou moc drahé. Ostatní respondenti 

si myslí, že bytů není ani dostatek. „V Praze jsou byty předražený, nájmy furt rostou, 

nestaví se nové byty nebo nestaví se takové množství bytů, které by uspokojilo poptávku, 

takže ty ceny jen tak dolů nepůjdou. (…) A spousta lidí je i kvůli tomu právě z Prahy 

nuceno se odstěhovat.“ (Respondent C) Senioři nevnímají dostupnost bydlení o nic lépe, 

4 uvedli, že bydlení je nedostupné, 1 si myslí, že záleží jak pro koho. Obecně ale senioři 

vnímají horší dostupnost spíše pro mladé lidi. 

I mnou dotazovaní experti považují bydlení v Praze za nedostupné, Bronislava 

Prokopová vidí největší problém ve výši pražského nájemního bydlení, naproti tomu 

Renáta Kašická považuje bydlení za obecně hůře dostupné, zejména pak ceny nemovitostí 

ke koupi. I ceny nájemního bydlení jsou dle jejího názoru až moc vysoké, za problém 

považuje především Airbnb. Zdůrazňuje také, že za současné situace pandemie koronaviru 

se situace zlepšila díky úpadku turismu. Ivana Nesétová uvedla, že byt lidé sehnat mohou, 

ale většinou musejí činit ústupky ze svých představ. 

Adam Zábranský je toho názoru, že bydlení je pro velkou část mladých lidí 

a seniorů nedostupné, za jednu z hlavních příčin nedostupného bydlení v Praze vidí 

problematiku výhodnosti investic do bydlení s malým rizikem a velkým výnosem. Praha je 

dle jeho názoru navíc ideálním místem k životu, a proto je zde poptávka po bydlení velmi 

vysoká, ale zároveň nevede k větší výstavbě. Množství bytů tak neodpovídá počtu lidí, 

kteří v Praze žijí nebo zde žít chtějí. Jako srovnání nabízí Evropu, kde jiná města dokázala 

pružně reagovat na zvýšenou poptávku. V Praze tomu ale stále brání příliš 

zbyrokratizované povolovací procesy výstavby a zablokovaná území, kde se stále řeší 

jejich finální podoba. Vídeň, která vlastní podstatnou část bytového fondu města dokáže 

reagovat na bytové potřeby svých obyvatel, oproti tomu Praha, která v 90. letech 
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zprivatizovala většinu svých bytů nemůže být natolik aktivní. Problematická je dle něj 

i nízká regulace. „Neříkám, že jsem obhájce třeba regulace nájemného, protože to si 

myslím, že je dost rizikový nástroj, ale třeba tady máme i velmi nízké daně z nemovitostí, 

takže ty investoři, kteří si tu koupí byt, tak často se jim i vyplatí nesnažit se ho obsazovat, 

protože zaplatí 1 500 ročně za daň z nemovitosti a 3 roky si počkají a pak prodají byt se 

ziskem (…)“ (Respondent Adam Zábranský) 

9.2 Fyzická dostupnost bydlení 

Fyzická dostupnost bydlení představuje množství pražských bytů, které jsou k dispozici 

ke koupi nebo k pronájmu. Důležitým faktem je, že Praha má kolem 1 300 000 obyvatel 

a je nejčastější českou destinací pro turisty. Do hlavního města se navíc každý rok stěhuje 

zhruba 10 000 nových obyvatel. Faktorem je zde i stále větší poptávka po co největší 

obytné ploše, rodiny dnes žijí nebo chtějí žít ve větších bytech než např. před 20 lety. 

Přibývá i jednočlenných domácností svobodných lidí, seniorů atd. (Orcígr, Navrátil, 

Záhumenská, 2019: 13) Z mé analýzy dat ČSÚ vyplývá, že průměrný počet osob na 

domácnost v Praze s časem spíše klesá, v roce 2005 obývalo jeden byt v průměru 

2,23 osob, v roce 2019 to bylo 2,14 osob. Co se obytné plochy týče, nejčastější počet 

místností v pražském bytě v roce 2019 byly 3, největší nárůst ovšem za 14 let zaznamenaly 

byty se 4 místnostmi (nárůst o 32 % od roku 2005) a byty s 5 a více místnostmi (nárůst 

o 35 % od roku 2005). 

 Vývoj počtu volných bytů v Praze ukazuje graf 5, z dlouhodobého hlediska dochází 

spíše ke snižování počtu volných bytů. V roce 2015 dochází k prolínání silných faktorů 

stimulujících poptávku a k omezením nabídky. Drasticky ubývá volných bytů, v roce 

2016 jich je dostupných kolem 3 600. V tomtéž roce se pomalu začíná znovu stavět, tato 

výstavba však není dostatečně rychlá a nestíhá kompenzovat ztráty v předchozích letech. 

ČVUT, Architekti Headhand a IPR (2019: 11) uvádí, že v roce 2018 byla zahájena 

výstavba celkem 1 600 pražských bytů, z toho celá polovina v jednom projektu. V roce 

2018 je tak o 33,6 % méně volných bytů, než tomu bylo v roce 2015. 
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Graf č. 5: Počet dostupných bytů v Praze v letech 2011-2018 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 10 

Nyní se blíže podívám na počty zahájených výstaveb bytů v Praze. ČVUT, 

Architekti Headhand a IPR zpracovali tento vývoj pro roky 2010 až 2018, já čerpám z dat 

ČSÚ pro roky 2005 až 2020 a srovnávám Prahu s vybranými kraji. Z grafu 6 vidíme, že 

největší výstavba byla zahájena v roce 2015 což koreluje s předchozími zjištěními. Od 

pozitivního vývoje od roku 2014 se znovu dostáváme do nižších čísel, v prvním pololetí 

roku 2016 je zahájena výstavba pouze 622 bytů. Na konci sledovaného období jsme na 

2 185 zahájených bytech za rok, což je pouze o něco málo více než tomu bylo v roce 

2005 (1 648 bytů). (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 12) Když se podívám na 

srovnání s dalšími kraji, Praha má po většinu sledovaného období největší výstavbu. Mezi 

lety 2010 až 2012 a 2016 až 2018 disponuje největším počtem zahájených bytů 

jihomoravský kraj. U zbylých krajů nedochází k žádným signifikantním změnám, 

dlouhodobě nejmenší výstavbu vykazuje ústecký kraj. 
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Graf č. 6: Zahájené byty v Praze v pololetích v letech 2010-2018 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 12 

Graf č. 7: Počet zahájených bytů ve vybraných krajích v letech 2005-2020 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2020 

 Klíčový je konečný počet dostavěných bytů, jelikož ne vždy dochází k úspěšné 

dostavbě. Nejvyšší počet dostavěných bytů dlouhodobě vykazuje Praha, v roce 2020 má 

stejný počet i jihomoravský kraj. Ostatní kraje mají vcelku totožný vývoj jako 

u zahájených bytů, nejméně dokončených bytů je v ústeckém kraji. 
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Graf č. 8: Počet dokončených bytů ve vybraných krajích v letech 2005-2020 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2020 

V roce 2017 proběhlo 65 % z celkového množství transakcí s byty v Praze 

a 9,5 % v Brně. Pro ilustraci, v Pardubicích jich byly 2 %. (ČVUT, Architekti Headhand, 

IPR, 2019: 12) Obrázek 4 ukazuje aktuální developerské projekty v Praze v roce 

2019, obrázek 5 ještě lépe ilustruje samotnou koncentraci bytové výstavby v tomtéž roce 

v Praze. Nejvíce projektů je soustředěných v městských částech Praha 5 a Praha 9, jedná se 

o více než 10 % v obou městských částech. Žádná výstavba neprobíhala na Praze 1, Praze 

20 a Praze 21, tedy v centru a dvou okrajových částech města. Výstavba není omezena 

jednou lokalitou, ani není cíleně zaměřena pouze na centrum nebo pouze okrajové části 

města. Množství bytů v developerských projektech není nijak závratné, většinou se jedná 

o desítky spíše než stovky bytů v rámci městské části. (Němec, 2019b) 
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Obrázek č. 4: Aktuální developerské bytové projekty v roce 2019 

 

Zdroj: Němec, 2019b: 10 

Obrázek č. 5: Koncentrace bytové výstavby v roce 2019 (v %) 

 

Zdroj: Němec, 2019b: 13 
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 Praha se z druhého místa v počtu vydaných stavebních povolení v roce 

2005 dostala v mém výzkumu na poslední páté místo v roce 2020. Počty stavebních 

povolení s časem klesají ve všech zkoumaných krajích, největší propad za celé zkoumané 

období je ovšem u Prahy a to o 79 %. V jihomoravském kraji došlo k poklesu vydání 

povolení o 64 %, v ústeckém kraji o 55 %, v moravskoslezském kraji 

o 51 % a v jihočeském kraji o 44 %. Obecně se dá říci, že kromě jednoho kraje došlo za 

posledních 15 let k úbytku stavebních povolení o minimálně polovinu. Bez těchto povolení 

pak samozřejmě nedochází k samotné výstavbě. 

Graf č. 9: Počet vydaných stavebních povolení ve vybraných krajích v letech 2005-

2020 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2020 

Obecní výstavba by v současné chvíli představovala pro Prahu ideální řešení. Je 

však problematická především z toho důvodu, že městské části často nedisponují vhodným 

územím k výstavbě. Bronislava Prokopová uvádí, že Praha 4 nemá kvůli své poloze 

možnost jakékoli výstavby, proto nemůže rozšiřovat svůj obecní bytový fond a byty 

získává zpět většinou až po smrti předchozího nájemce. I Jan Farník konstatuje, že 

k výstavbě nemá Praha 16 pozemky, ale ani prostředky. Řešení se dle Ivany Nesétové 

MMR snaží najít v podobě dotačních titulů pro obecní výstavbu a momentálně je v plánu 

i oslovení developerů k výstavbě nájemních bytů, které by mohly být svěřeny do správy 

městských částí. 

Praha při srovnání s 9 vybranými evropskými městy disponuje vcelku malým 
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obecním bytovým fondem. V roce 2019 měla 31 456 obecních bytů, tedy přibližně 

5 % z celkového bytového fondu, zatímco Berlín disponoval 307 669 byty, což je asi 

16 % z celkového bytového fondu Berlína, Vídeň měla 220 000 obecních bytů a dalších asi 

200 000 podporovaných bytů, což je zhruba 25 % z celkového bytového fondu Vídně. 

(Němec, 2019a: 17) Ve Vídni žije 78 % osob v nájemním bydlení, a to ve většině případů 

v sociálním nebo regulovaném. Developeři musejí stavět dostupné bydlení a dodržovat 

přísná pravidla města. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019) Při přepočtu množství bytů na 

obyvatele vychází nejlépe Curych, kde je jeden obecní byt na sedm obyvatel, jeden byt na 

devět obyvatel mají ve Vídni a v Kodani. Lépe se oproti Praze umístilo i české Brno se 

třinácti obyvateli na jeden byt. Absolutně největší množství obyvatel na jeden byt má 

Bratislava, a to dokonce pětinásobně více než Praha. (Němec, 2019a: 18) 

Graf č. 10: Počet obyvatel v přepočtu na 1 obecní byt ve vybraných evropských 

městech 

 

Zdroj: Němec, 2019a: 18 

Deloitte vytvořil predikci budoucí potřeby pražské výstavby, která by byla nutná, 

aby byl překonán současný deficit na bytovém trhu. Předpokladem je, že do roku 

2030 přibyde 93 000 obyvatel v Praze a zvedne se počet m² na osobu z 29 m² na 30,8 m². 

Tyto změny vyústí v poptávku po 5 100 000 m² bytů, což v průměru činí 82 400 bytů. Aby 

se stihlo postavit takové množství, byla by nutná každoroční výstavba 5 500 bytů. Ta je 

momentálně pouze 4 300 bytů.  Toto je minimální nutné množství, které by vybalancovalo 

aktuální deficit. Může však nastat situace, kdy se Praze bude velmi dařit a přibyde více 

obyvatel. Zde je předpoklad až 160 000 osob, v závěru by tedy bylo nutné postavit celkem 
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90 300 bytů, což je přes 6 000 bytů každý rok. Současná situace je tudíž neudržitelná, 

stejná nebo dokonce nižší výstavba by vedla k rapidnímu zvýšení cen bydlení. (ČVUT, 

Architekti Headhand, IPR, 2019: 41) 

Graf č. 11: Predikce budoucí potřeby výstavby nových bytů do roku 2030 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 41 

9.2.1 Vlastnická struktura bytů a preference bydlení 

Bydlení lze rozlišovat pouze jako vlastnické a nájemní nebo ho můžeme rozlišovat do 

čtyř specifických kategorií podle právního důvodu užívání bydlení. (Lux, Kostelecký, 

2011) Jedná se o vlastnický, soukromý nájemní, obecní nájemní a družstevní sektor. 

(Šilhánková, 2006) Pro družstevní sektor je typická určitá omezenost práv vlastníků za 

účelem neporušování práv zbylých vlastníků v domě. Zvláštním typem bydlení je bydlení 

sociální, které v České republice není právně ukotveno žádným zákonem. Byt je vlastněný 

veřejnoprávním subjektem či neziskovou organizací a nemá za cíl vydělat peníze, ale 

poskytnout ubytování potřebným občanům. (Goller, Prostějovská, Brožová, 2009) 
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Vlastní bydlení představuje jistotu a stabilitu, někteří ho vnímají jako finančně 

nejdostupnější a pro většinu je jedním z hlavních milníků v osamostatnění se. Schéma 1 od 

Lux et al. (2015) představuje nejčastější důvody, které vedou lidi k rozhodnutí pořídit si 

vlastní bydlení. Zásadní jsou především 3 hlavní důvody, kterými jsou jistota, domov 

a dospělost. Pod jistotou se skrývá zajištění na stáří, možnost něco předat svým dětem, 

vcelku jistá investice, ale i pocit, že toto bydlení jim nikdo a nic nevezme a mohou žít 

v klidu. Domov je představa, která se vybaví u svého vlastního bydlení, je to představa 

pohody, vlastního zázemí, kde si člověk může dělat co chce. Je to místo, kde člověk může 

rozvíjet své vztahy a budovat rodinu. Pojem dospělost znamená přechod do dospělosti, 

nezávislosti, a být schopný starat se sám o sebe. (Lux et al., 2015) 

Schéma č.1: Typický řetězec heuristiky odůvodňující koupi bytu 

 

Zdroj: Lux et al., 2015: 29 

 Oproti tomu nájemní bydlení je často lidmi spojováno s nejistotou a chybějící 

možností upravit si bydlení ke svému obrazu. Lidé se obávají ukončení nebo 

neprodloužení nájemní smlouvy a odkládají založení rodin. V České republice v minulém 

století dominoval nájemní sektor, od 90. let 20. st. dochází ke změně ve vnímání bydlení 

a preferencí většiny se stává osobní vlastnictví. Právě osobní vlastnictví se v České 

republice natolik ukotvilo, že ani změny v cenách nájemního bydlení, které by se stalo 

finančně dostupnějším by pravděpodobně nevedlo ke změně preferencí občanů. Vlastnické 

bydlení se v podstatě stalo společenskou normou. (Lux, Sunega, 2010) 

 Přechod od nájemního bydlení k vlastnickému v Praze můžeme pozorovat na 

grafech 12 a 13. Podíl bytů v osobním vlastnictví se z necelého 1 % v roce 1991 dostal na 

44,7 % v roce 2018, oproti tomu nájemní bydlení, které v roce 1991 představovalo 

66 % bytového trhu v roce 2018 tvořili o polovinu méně, 31,3 %. Nejmenší rozdíl nastal 
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mezi lety 2011 a 2018, což lze připisovat snížené dostupnosti vlastnického bydlení, což 

mohlo vést k využívání nájemních bytů. K úpadku došlo i u družstevního bydlení, razantní 

změna proběhla mezi lety 1991 a 2001 a to pokles o 6,5 %, v roce 2018 tvoří družstevní 

byty pouze 9,3 % bytového trhu. Prakticky neměnná jsou čísla u pražských rodinných 

domů. (Němec, 2019a: 13) I z grafu 13 je patrný ústup nájemního bydlení vlastnickému. 

Družstevní bydlení v posledních letech stagnuje, což by Praha ráda změnila. V roce 

2020 byla schválena realizace projektu Dostupné družstevní bydlení. Důvodem vzniku 

tohoto projektu je i skutečnost, že Magistrát hl. m. Prahy vnímá, že bydlení v Praze je 

momentálně obtížně dostupné i pro střední příjmové skupiny a tento typ bydlení by mohl 

přispět k pozitivní změně. Praha poskytne bytovým družstvům pozemky ke stavbě a sama 

se stane členem družstva, vlastnit bude vždy třetinu bytů v domě. Konečná úspora by měla 

činit až 30 %. (Magistrát hlavního města Prahy, 2020) 

Graf č. 12: Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v Praze v letech 1991-

2018 

 

Zdroj: Němec, 2019a: 13 
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Graf č. 13: Vývoj jednotlivých druhů bydlení v Praze v letech 2005-2019 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Na vývoj druhů bydlení se podívám i ve vztahu k vybraným krajům. Pro lepší 

přehlednost jsem data rozdělila do dvou grafů, zde jsem vynechala družstevní bydlení, 

jelikož bylo velmi nízké a nepřinášelo žádné nové informace. Osobní vlastnictví 

nemovitosti je v roce 2019 nejčastější u jihomoravského kraje, druhý je jihočeský kraj. 

Zajímavé je, že v ústeckém kraji nedošlo za celých 14 let k signifikantní změně, u všech 

ostatních krajů došlo k nárůstu osobního vlastnictví o 20 %. Ve většině krajů tedy došlo 

k více koupím, což značí, že lidé stále preferují spíše bydlení ve vlastním. Významným 

faktorem může být i stejná výše měsíční splátky hypotečního úvěru jako výše měsíčního 

nájemného. (Váchal, 2016) 
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Graf č. 14: Vývoj počtu domácností žijících ve vlastním bydlení ve vybraných krajích 

v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

 V roce 2005 bylo nájemní bydlení nejčastější v Praze. Zde také nastala 

nejvýraznější změna, spolu s moravskoslezským krajem. Zbylé tři kraje, ač zaznamenaly 

v průběhu let různé výkyvy, pokles nájemního bydlení není natolik výrazný. To lze 

vysvětlit i faktem, že v těchto krajích nebylo nájemní bydlení moc vysoké už od roku 

2005 (cca 20 %). V těchto krajích pak mnohem častěji dochází ke stavbě rodinných domů, 

které jsou v osobním vlastnictví. V Praze je stavba rodinného domu příliš drahá na to, aby 

se zde stavěly ve větší míře. Pokles nájemního bydlení koresponduje s nárůstem 

vlastnického bydlení. 
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Graf č. 15: Vývoj počtu domácností žijících v nájemním bydlení ve vybraných krajích 

v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Nyní se blíže podívám na podíl prodejů nemovitostí v Praze v letech 2016 až 

2018 podle věku kupujících. Absolutně nejvíc koupí proběhlo v tomto období u osob ve 

věku 31 až 35 let. U lidí do 20 let proběhl pouze zlomek transakcí, podíl z celkového 

množství je 0,1 %, u osob ve věku 21 až 25 let je to 1,9 %, u osob ve věku 26 až 30 let 

11,1 %. Je tedy zřejmé, že do 25 let je schopných pořídit si vlastní bydlení pouze minimum 

lidí. Mladí lidé vyhledávají spíše nové byty v developerských projektech, které jsou 

samozřejmě mnohem dražší než ty ve staré zástavbě. Nejčastějšími lokalitami koupě bytu 

jsou pro tuto věkovou skupinu levnější sídliště jako Bohnice nebo Jižní Město 

a novostavby na okraji Prahy, např. Čakovice, Satalice. Osoby nad 50 let spíše kupují 

nemovitosti v centru Prahy, a na Praze 5 a Praze 6. Lidé nad 60 let kupují výrazně méně 

než lidé ve středním věku, stále však o trochu více než osoby do 25 let. Nejčastěji se jedná 

o byty ve starší zástavbě, pouze zřídkakdy o rodinné domy. (Brabec, Němec, 2019: 39) 
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Tabulka č. 5: Počet a podíl prodejů rezidenčních nemovitostí podle věku nabyvatelů 

v Praze v letech 2016-2018 

 

Zdroj: Brabec, Němec, 2019: 36 

U těchto věkových skupin se také podívám na vývoj typů bydlení. Na první pohled 

je patrné, že senioři spíše žijí ve vlastním bytě, zatímco mladí lidé jsou vcelku rovnoměrně 

rozloženi u obou typů bydlení. Senioři zaznamenávají lehký vzestup osobního vlastnictví, 

v roce 2019 jich takto žilo zhruba 70 %. U mladých lidí s časem naopak klesá vlastnické 

a stoupá nájemní bydlení i přes jejich preference vlastnictví. 
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Graf č. 16: Vývoj počtu domácností mladých lidí a seniorů žijících ve vlastním 

bydlení v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Graf č. 17: Vývoj počtu domácností mladých lidí a seniorů žijících v nájemním 

bydlení v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

 Z mých rozhovorů s respondenty vyplynulo, že senioři preferují spíše vlastní 

bydlení. „Tak to je jasný, to asi každý preferuje vlastní. Já bych preferovala vlastní, 

kdybych na to dosáhla.“ (Respondent J) Dvě respondentky uvedly, že preferují jejich 

stávající bydlení (nájemní a obecní), jelikož by si jiné nemohli dovolit a ve svém věku se 

již necítí na žádnou změnu. Nájemné v obecním bytě není natolik vysoké a respondentka 
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s tržním nájemným má nižší výši díky svému pronajímateli, se kterým se přátelí. 

U respondentů do 28 let panuje naprostá shoda na vlastním bydlení. Mezi nejčastější 

důvody jejich výběru patří vlastnit něco svého, co jednou budou moci předat svým dětem, 

samostatnost a nezávislost na pronajímateli, placení svého bydlení namísto cizího za stejné 

peníze a pocit jistoty. Dva respondenti uvedli, že po sečtení nákladů na bydlení jim vyšlo, 

že výše splátek hypotečního úvěru je stejná jako výše nájemného. „(…) myslím si, že je 

rozumný investovat si do něčeho svého, i kdyby to mělo být menší a pak to prodat než 

strkat peníze někomu jinému a splácet cizí hypotéku.“ (Respondent C) Jeden z respondentů 

ovšem neměl nutný počáteční finanční obnos, ani nemovitost, kterou by mohl ručit. 

Hypotéku si tak za něj s partnerkou dočasně vzali její rodiče, kteří ručili svou nemovitostí 

s tím, že pár si nemovitost za pár let převezme s vlastní hypotékou. 

 Renáta Kašická se mnou v rozhovoru sdílela svou zkušenost coby radní pro 

bytovou politiku na Praze 2. Často se setkává s lidmi, kteří mají negativní zkušenosti 

s nájemním bydlením, zejména s pronajímateli kvůli rekonstrukcím, změnám v bytě 

a ukončování nájemních smluv. Po těchto negativních zkušenostech nechtějí lidé znovu do 

nájemního bytu a v případě, že si nemohou dovolit byt koupit, snaží se získat byt obecní. 

„(…) setkala jsem se dost často s argumentací, že vlastně pro ně často není kritérium 

cenová dostupnost bydlení, ale stabilita a serióznost pronajímatele.“ (Respondentka 

Renáta Kašická) 

V současné době probíhá v České republice výzkum Dráhy bydlení 

mileniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení a zhoršující se finanční 

dostupností bydlení v ČR, který je zaměřen na Prahu, Brno, Pardubice a Olomouc a týká se 

osob ve věku 18 až 35 let. Součástí tohoto výzkumu je i dotazníkové šetření, jež proběhlo 

v roce 2020 a jehož výsledky jsou již k dispozici. 

Součástí dotazníkového šetření byly dotazy na to, jak mileniálové bydlí a jak by 

bydlet chtěli. Většina respondentů uvedla, že žije sama, 35 % osob v nájemním bydlení, 

29 % osob ve vlastním bydlení a 36 % osob stále žije u rodičů. Lux, Sunega a Kubala 

(2021) říkají, že odstěhování se od rodičů vede k osamostatnění mladých lidí. Za hlavní 

důvody soužití s rodinou nebo přáteli mladí lidé považují především horší dostupnost 

bydlení (50,4 %), jiný životní styl dnešní mladé generace (29,5 %), lepší možnost 

vycestovat na delší dobu (9,1 %) a vyšší dostupnost vysokoškolského vzdělání (8,4 %). 

(Lux, Sunega, Kubala, 2021: 7) Většina mladých lidí si myslí, že dnešní generace zůstává 
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bydlet s rodiči déle, než tomu bylo dříve. Současná bytová situace není pro všechny 

respondenty podle jejich představ, 56 % by se rádo přestěhovalo jinam, kde bude moci 

budovat rodinu. Z těchto osob 80 % žije v nájemním bydlení a rádo by to změnilo. (Lux, 

Sunega, Kubala, 2021: 5) Za problematickou ale považují dostupnost bydlení, 

80 % dotázaných odpovědělo, že jejich rodiče si mohli bydlení pořídit snadněji. Mezi 

hlavní důvody řadí investiční nákupy bytů, jež zvyšují ceny a nedostatečnou státní bytovou 

politiku. Dotazovaní vlastníci uvedli, že 40 % z nich byt dostalo od rodičů či jiných 

příbuzných nebo ho pořídili při výhodné privatizaci, 26 % osob nedostalo byt ani žádnou 

jinou výpomoc, ostatní získali finanční pomoc od rodičů. Čtvrtina osob dostala od rodičů 

finance na více než 25 % z kupní ceny. (Lux, Sunega, Kubala, 2021: 6) 

Graf č. 18: Zodpovědnost za nedostupné bydlení 

 

Zdroj: Lux, Sunega, Kubala, 2021: 8 

 Většina mladých lidí nežije ve svém preferovaném bydlení, proto byli dále 

dotázáni, na jaké bydlení aspirují a jaké bydlení je jejich ideálem. Ideální je takové, které 

by si přáli ze všeho nejvíc, kdyby nemuseli brát v potaz finance. 78,8 % lidí aspiruje na 

vlastní bydlení, tento typ je však ideálem pro 94,8 % osob. Ne všichni tak věří, že se jim 

jejich ideál dokáže naplnit. Nájemní bydlení by v ideálním případě tvořilo pouze 

2,7 %, družstevní 2,5 %. (Lux, Sunega, Kubala, 2021: 15) 
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Graf č. 19: Ideální bydlení z hlediska právního důvodu užívání bydlení 

 

Zdroje: Lux, Sunega, Kubala, 2021: 15 

S ohledem na strukturu domácností z mnou dotazovaných respondentů až na 

jednoho ženatého muže s manželkou všichni senioři žijí sami, z mladých lidí dva muži žijí 

s přítelkyní, jeden s přítelkyní a dítětem, jedna se spolubydlící a jeden u rodičů. Od rodičů 

se mladí lidé stěhovali ve věku 19 až 25 let, s rodiči žije 20letý muž. Jeho důvodem pro 

setrvání v bytě rodičů je nedostatek financí na nájem i koupi, jelikož stále studuje. Rád by 

se odstěhoval, prozatím si to však finančně nemůže dovolit. Z finančních důvodů žije se 

spolubydlící i jedna respondentka, sama by pronájem nezvládla zaplatit. Důvody pro 

odstěhování se od rodičů byly především touha osamostatnit se, cítit se dospěle, a začít žít 

svůj život a žití s partnerkou. 

Jeden respondent jako důvod odstěhování se od rodičů uvedl, že po skončení 

střední školy byl v situaci, kdy dostal zajímavou pracovní nabídku. Rozhodoval se tak 

mezi osamostatněním se nebo setrváním u rodičů a studiem vysoké školy. Před studiem dal 

přednost osamostatnění se, nástupu do práce a založení rodiny. Sociální trasy představují 

určitý výběr možností, ze kterých člověk po celý život vybírá. Člověk si může vybrat, že 

vstoupí na pracovní trh ihned po ukončení střední školy, nebo může jít studovat na 

vysokou školu. Všechny tyto milníky jsou považovány za hlavní životní události značící 

tranzici do dospělosti. Jednou z hlavních příčin oddalování dospělosti je pak právě masové 

rozšíření vysokoškolského studia. (Lacinová, Ježek, Macek, 2016) 

 Vlastníci do 28 let si museli na koupi bytu vzít hypoteční úvěr, jednalo se o pro ně 

nejlepší řešení. Zbylí mladí respondenti sice vlastní bydlení ještě nemají, aspirují však na 
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ně a jsou ochotní si v budoucnu také vzít tento úvěr. „(…) lidi většinou nemají na to 

zaplatit byt v hotovosti a bez půjčky většinou na byt nedosáhnou.“ (Respondent A) 

Vlastníci ve věku od 65 let úvěr na bydlení nepotřebovali, byt koupili buď v hotovosti 

z našetřených peněz nebo v jednom případě nejprve koupili družstevní podíl, který nebyl 

tak drahý a když se byt převáděl do osobního vlastnictví, tak cena byla ponížená a možná 

zaplatit z našetřených úspor. Zde je patrný vliv věkových kohort a historických 

společenských podmínek. Jedná se o skupiny lidí, kteří se narodili ve stejném období 

a zažívají stejné společenské změny. (Hutchison, 2011) 

9.3 Finanční dostupnost bydlení 

Finančně dostupné bydlení je takové bydlení, které je prodáváno či pronajímáno za 

takovou cenu, kterou je domácnost schopná zaplatit, aniž by byla touto sumou nadmíru 

zatížená. Bydlení by zároveň mělo mít i určitou kvalitu. Finanční dostupnost je zjišťována 

srovnáním výše příjmů a výše nákladů osob. Za dostupné bydlení pak považujeme takové, 

kde domácnost vynakládá maximálně 30 % svých příjmů na náklady na bydlení. Bydlení 

může být vlastní, nájemní, obecní nebo i družstevní. (Affordablehousing.cz, 2017) 

Mikeszová, Lux a Morisseau (2009) spatřují seniory jakožto nejvíce ohroženou skupinu 

osob potenciální finanční nedostupností bydlení, a to i přes skutečnost, že lidé v tomto 

věku často disponují vlastním bydlením. Roli zde hraje především výše důchodů a nákladů 

na bydlení. Finanční dostupnost bydlení je zároveň stěžejní i pro mladé lidi, jelikož 

finanční nezávislost na rodině je jedním z hlavních milníků přechodu do dospělosti. 

9.3.1 Ceny a náklady bydlení 

Nejprve je nutné podívat se na cenovou dostupnost bydlení v celé České republice. Ceny 

bydlení postupně stoupají, což je normální jev, jelikož stejně tak rostou i příjmy 

domácností. Růst cen by tak měl být úměrný právě růstu příjmů. V České republice došlo 

k prudkému nárůstu kupních cen v rozmezí let 2006 až 2008, po finanční krizi ceny klesají 

a nedochází k žádným velkým výkyvům až do roku 2015. Zde na grafu 20 vidíme znovu 

stoupající křivku cen bytů, a to až do konce sledovaného období (rok 2017). Právě v roce 

2017 vzrostly ceny bytů v České republice nejrychleji z celé Evropské Unie. Nájmy 

vystoupaly o 13,8 % oproti předešlému roku, průměrné příjmy občanů však narostly pouze 

o 4,4 %. (Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019: 10)  
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Graf č. 20: Vývoj cen bytových nemovitostí v letech 2000-2017 

 

Zdroj: Orcígr, Navrátil, Záhumenská, 2019: 11 

Dle HPI (House Price Index) dochází k masivnímu nárůstu cen bytů v roce 

2016, od této chvíle ceny stále rostou, v roce 2018 jsou kupní ceny vyšší již o 30 % než 

tomu bylo v roce 2015. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2019: 131) uvádí na základě 

informací z daňových přiznání k převodu nemovitostí nárůst cen v roce 

2017 o 8,9 % oproti předchozímu roku a nárůst o 21,5 % oproti roku 2010. Ministerstvo ve 

vztahu k finanční dostupnosti bydlení sleduje i průměrné měsíční mzdy. V tabulce 6 si lze 

přehledně prohlédnout kolik měsíčních mezd bylo v každém roce v průměru potřeba na 

pořízení bytu. V roce 2000 bylo na starší byt o 61 m² třeba 36 měsíčních platů, v roce 

2017 je na stejně velký byt už zapotřebí 50 měsíčních platů. Ačkoli tedy dochází k nárůstu 

cen i mezd, mzdy značně zaostávají, což vede ke zhoršení finanční dostupnosti bydlení. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 153) 
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Tabulka č. 6: Finanční dostupnost bydlení v letech 2000-2017 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 153 

 Než přejdu k Praze chtěla bych na obrázku 6 ukázat i rozlišnost cen bydlení 

v České republice podle krajů. Na první pohled je patrné, že absolutně nejvyšší ceny jsou 

soustředěny v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském kraji, konkrétně v Brně. Jelikož 

se zároveň jedná o místa s vyšší úrovní mezd, nejsou vyšší ceny zvláštností. To o kolik, 

jsou však vyšší oproti zbývajícím krajům už překvapením být může. V Praze se pohybují 

ceny za m² v rozmezí 51 800 až 71 600, zatímco např. v Karlových Varech stojí 1 m² 

18 900 až 23 800. (Deloitte, 2019a: 9) 
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Obrázek č. 6: Transakční ceny bytů podle okresů v letech 2017-2018 

 

Zdroj: Deloitte, 2019a: 9 

Vývoj cen bydlení v Praze není natolik odlišný od celostátního vývoje. Graf 

21 zobrazuje vývoj v období od roku 2011 do roku 2015, graf 22 sleduje období od roku 

2012 do roku 2018.  Meziroční růst cen na začátku tisíciletí byl vcelku konstantní, ke 

zlomu dochází v roce 2007, kdy ceny začínají prudce stoupat, mezi lety 2007 a 2009 pak 

dochází k růstu cen okolo 13 000 Kč za m². (Němec, 2017: 32) Poté ceny lehce klesají 

a v nadcházejícím období spíše stagnují, a to až do roku 2015, kdy dochází k velké změně. 

Kupní ceny jsou najednou mnohem vyšší, než by měly být, neodpovídají hospodářskému 

cyklu. ČVUT, Architekti Headhand a IPR (2019) uvádějí jako možnou příčinu tohoto jevu 

klesající zásobu bytů na trhu. Z grafu 22 vidíme, že průměrné ceny jsou v roce 

2018 dokonce o 66,5 % vyšší, než byly v roce 2015. Brabec a Němec (2019: 6) uvádějí 

nárůst v letech 2016 a 2018 21 % z v průměru 63 819 Kč za m² na 77 438 Kč za m². Cenu 

100 000 Kč za m² v roce 2018 uvádějí Orcígr, Navátil a Záhumenská (2019: 13), od roku 

2011 vzrostly dle autorů ceny o 51 %. 
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Graf č. 21: Vývoj kupních cen bytů v Praze v letech 2001-2015 (Kč za m²) 

 

Zdroj: Němec, 2017: 32 

Graf č. 22: Vývoj průměrné ceny nových bytů v Praze v letech 2012-2018 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 10 

Následující obrázky 7 a 8 znázorňují rozlišné nabídkové kupní ceny a ceny 

nájemného podle pražských městských částí v roce 2015. Je zde patrný a zcela logický 

vrchol cen v centru města, tedy na Praze 1 a Praze 2. Vyšší kupní ceny než nájmy jsou 

především v městských částech Praha 6, Praha 7 a Praha 8. Tady jsou rozdíly největší, 

kupní ceny jsou ale vyšší i v mnoha dalších městských částech. Vyšší nájmy jsou spíše 

ojedinělostí, jedná se o Zličín, Libuš, Dubeč a Prahu 20, což jsou okraje města, často 

s horší dostupností MHD. Dalo by se předpokládat, v očích občanů je zde zájem spíše 
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o přechodné (nájemní) bydlení než o trvalé (vlastnické) bydlení a tomu odpovídá jejich 

nabídka. (Němec, 2017) 

Obrázek č. 7: Průměrné nabídkové ceny bytů podle městských částí v roce 2015 

 

Zdroj: Němec, 2017: 34 
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Obrázek č. 8: Průměrné nabídkové nájemné bytů podle městských částí v roce 2015 

 

Zdroj: Němec, 2017: 36 

Mezi lety 2016 a 2018 dochází k již zmíněnému nárůstu cen bydlení v Praze. 

Brabec a Němec (2019: 7) tyto ceny dále rozlišují pro rodinné domy, byty 

v developerských projektech a novostavbách a byty v původních bytových domech a ve 

starší zástavbě. Nové byty, které v roce 2016 stály 4 288 184 Kč, stojí v roce 

2018 5 663 623 Kč, což je rozdíl 1 375 439 Kč (32 %), naproti tomu byty ve starší 

zástavbě se z průměrných 3 700 266 Kč dostaly na 4 250 408 Kč, což je rozdíl 550 142 Kč 

(15 %). Ceny bytů v developerských projektech tedy rostly dvakrát rychleji. Rozdíl nastal 

i u kupních cen rodinných domů v Praze, kdy z průměrných 9 242 678 Kč v roce 

2016 vzrostly na 11 359 843 Kč v roce 2018. Rozdíl je zde tedy 2 117 165 Kč (22 %) za 

tři roky. (Brabec, Němec, 2019: 7)  

Náklady na bydlení zahrnují kromě platby nájemného či splátek hypotéky i služby 

spojené s bydlením, jako jsou voda, energie, plyn, apod. Samotné náklady jsou 

samozřejmě odlišné pro každý typ bydlení, na grafu 23 můžeme vidět vývoj těchto nákladů 

v České republice od roku 2006 do roku 2014. Náklady ve vlastním bydlení jsou v podstatě 

konzistentní a v průběhu let se moc nemění. O něco vyšší jsou náklady v družstevním 
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bydlení, kde až na pokles mezi lety 2009 a 2012 nedochází k žádným výrazným změnám. 

Nejdramatičtěji rostou náklady v nájemním bydlení, v roce 2014 jsou dokonce o zhruba 

20 % vyšší než náklady ve vlastním bydlení. (Němec, 2017: 40) 

Graf č. 23: Podíl nákladů na bydlení podle právního důvodu užívání bytu v letech 

2006-2014 

 

Zdroj: Němec, 2017: 40 

Dle Ministerstva pro místní rozvoj (2019: 158) představovaly náklady na bydlení 

v České republice v roce 2017 v průměru 5 626 Kč, z průměrného platu tak musely 

domácnosti vynaložit 16,6 % svých příjmů na bydlení. U osob do 65 let věku se jednalo 

o částku 5 143 Kč (25,1 % z příjmů), u osob nad 65 let činily náklady na bydlení 4 300 Kč 

(30,9 % z příjmů/důchodů). Nejvíce jsou tak výdaji ohroženi senioři. Graf 24 ilustruje 

výdaje na bydlení v roce 2017 podle typu bydlení. Nejvyšší částky musejí vynakládat 

osoby v nájemním bydlení, ostatní typy bydlení se od sebe výrazně neodlišují. 
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Graf č. 24: Náklady na bydlení za domácnost podle právního důvodu užívání bytu (v 

Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 160 

 Náklady na bydlení činí u mých respondentů 10 % z příjmu v případě osoby ve 

spolubydlení, u dvou respondentů 20 %, u jednoho 33 % a u posledního 50 % z příjmů. 

O náklady se respondenti dělí se svými partnery či spolubydlícími. U seniorů jsou náklady 

na bydlení vyšší, jeden respondent vynaloží 20 % ze svého důchodu na bydlení, 

tři respondenti vynaloží 40 % a jeden respondent dokonce 50 %. Na náklady jsou 

čtyři respondenti sami, jeden se o ně dělí s manželkou. Z mých rozhovorů dále vyplynulo, 

že mladí lidé jsou přesvědčení, že ceny a náklady na bydlení v Praze nejsou úměrné 

pražským příjmům. Pouze jeden respondent nesouhlasil. 

9.3.2 Srovnání příjmů a nákladů na bydlení 

V prvé řadě se podívám na srovnání vývoje cen bydlení, tedy kupních cen a nájemného 

s průměrnou pražskou mzdou v rozmezí let 2015 až 2018 v grafu 25. Neporovnávám zde 

žádné částky v korunách, zajímá mě pouze nárůst jednotlivých veličin. Jestliže hodnota 

v roce 2015 byla 100 %, pak průměrná mzda narostla do roku 2018 o 18 %, nájemné se 

zvedlo o 37 % a kupní ceny vyšplhaly o 39 %. Růst mezd a výdajů na koupi či pronájem 

bytu tak nejsou konzistentní. (ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 13) 
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Graf č. 25: Porovnání vývoje cen bydlení a průměrné mzdy v Praze v letech 2015-

2018 

 

Zdroj: ČVUT, Architekti Headhand, IPR, 2019: 13 

 Poměr příjmů a nákladů je základním východiskem pro zkoumání finanční 

dostupnosti bydlení, a proto jsem se rozhodla blíže podívat na jejich vývoj v Praze. ČSÚ 

však uvádí průměrné roční příjmy, zatímco náklady na bydlení sleduje na měsíční bázi. 

Abych dosáhla přehlednějších výsledků, převedla jsem obě hodnoty na procenta s tím, že 

rok 2005 je výchozí hodnotou 100 %. Z grafu 26 lze pozorovat vcelku stejný vývoj mezd 

a nákladů až do roku 2009. Tento jev lze vysvětlit finanční krizí z roku 2008, jelikož 

následky krize se dostavily se zpožděním. (Lungová, 2011) Od roku 2009 tedy rychleji 

rostou náklady na bydlení, zatímco mzdy spíše stagnují. K pomalému zvyšování mezd pak 

dochází od roku 2014, v roce 2017 se obě sledované osy protínají a společně prudce 

stoupají. 
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Graf č. 26: Vývoj čistých příjmů a nákladů na bydlení v Praze v letech 2005-2019 (v 

%) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

 Na příjmy a náklady se dále dívám u vybraných krajů a dále u mladých lidí 

a seniorů. V obou případech by grafy byly značně nepřehledné, kdybych spojila příjmy 

i náklady dohromady, z toho důvodu jsou uvedeny v separátních grafech. V grafech 

27 a 28 jsou příjmy i náklady už na první pohled nejvyšší v Praze, podívám se ale blíž na 

jednotlivé rozdíly oproti vybraným krajům. Příjmy do roku 2008 rostou zhruba stejně 

rychle, ačkoli v Praze jsou jednoznačně nejvyšší. Poté nastává finanční krize a příjmy 

v Praze stagnují, lehce rostou v jihočeském a jihomoravském kraji, naproti tomu 

v ústeckém a moravskoslezském kraji dochází k propadu a následné stagnaci mezd. Změna 

přichází v roce 2013, kdy znovu pomalu rostou průměrné mzdy. V roce 2019 byly 

průměrné měsíční příjmy 21 616 Kč v Praze, 16 954 Kč v jihomoravském, 16 378 Kč 

v jihočeském, 15 589 Kč v moravskoslezském a 15 351 Kč v ústeckém kraji.  
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Graf č. 27: Roční příjmy ve vybraných krajích v letech 2005-2019 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Náklady na bydlení byly také na začátku sledovaného období skoro totožné pro 

vybrané kraje až na Prahu, kde byly náklady vyšší. Zde finanční krize zapříčinila opačný 

vývoj, náklady až na jihočeský kraj vůbec neklesají. Vývoj v Praze je tu odlišnější oproti 

zbylým krajům, výdaje rostou mnohem rychleji. Za sledovaných 14 let zde vzrostly výdaje 

o cca 3 670 Kč, naproti tomu v jihočeském kraji, kde jsou náklady dlouhodobě nejnižší, 

vzrostly o cca 1 700 Kč. Nejhorším vývojem prošel ústecký kraj, který má nejnižší příjmy 

a zároveň druhé nejvyšší náklady. 

Graf č. 28: Měsíční náklady na bydlení ve vybraných krajích v letech 2005-2019 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 
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 Poslední srovnání příjmů a nákladů se týká věkových skupin mladí lidé a senioři. 

U seniorů jsou do příjmů započítány jejich příjmy ze zaměstnání, pokud nějaké mají, 

a jejich důchody, pokud je pobírají. Příjmy ve sledovaném období rostou zhruba stejně 

rychle až do roku 2010, kdy příjmy mladých lidí stagnují až do roku 2015, zatímco příjmy 

seniorů lehce rostou po celou dobu. V roce 2015 dochází ke strmému růstu mezd mladých 

osob.  

Graf č. 29: Roční příjmy mladých lidí a seniorů v letech 2005-2019 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Náklady mají podobný vývoj do roku 2009, zatímco náklady mladých lidí 

kontinuálně rostou až se dostávají na 7 286 Kč v roce 2019, náklady seniorů rostou 

pomaleji a od roku 2015 stagnují. Průměrné náklady na bydlení pro seniory v roce 

2019 činily 4 984 Kč, za 14 sledovaných let tak vzrostly o zhruba 2 000 Kč, zatímco 

náklady mladých lidí vzrostly cca o 3 500 Kč. U mladých lidí příjmy za 14 let narostly 

o 92 % a náklady vzrostly o 94 %. U seniorů příjmy za 14 let narostly o 84 % a náklady 

vzrostly o 72 %. Ztíženou dostupnost podle těchto výsledků pociťují spíše mladí lidé, 

jelikož růst nákladů byl vyšší než růst mezd. 
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Graf č. 30: Měsíční náklady na bydlení mladých lidí a seniorů v letech 2005-2019 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Další grafy se týkají subjektivního zhodnocení nákladů na bydlení, jakožto obtíží 

a problémům s úhradou nájemného a splátek hypotečních úvěrů. Zde jsem tedy zjišťovala, 

jak se v průběhu let mění tyto problémy a jak je cítí sami občané. Nejdříve se zaměříme na 

Prahu, kde již od roku 2005 vnímají občané náklady na bydlení povětšinou (přes 

300 000 osob) jako určitou zátěž. Mnohem méně časté jsou případy, kdy lidé náklady 

vnímají jako velkou zátěž nebo je naopak jako zátěž vůbec nevnímají. Nejvíce proměnlivé 

jsou právě poslední dva zmíněné případy. K největším rozdílům dochází mezi lety 

2008 a 2018, v tomto období roste počet osob, které náklady vnímají jako velkou zátěž, 

a naopak klesá počet osob, které žádnou zátěž nevnímají. V roce 2019 se obě skupiny osob 

znovu prolínají. 
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Graf č. 31: Vývoj ve vnímání nákladů na bydlení jako zátěže v Praze v letech 2005-

2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

 Problémy s úhradou hypotéky za poslední roky netrápí skoro žádnou pražskou 

domácnost. To lze zdůvodnit skutečností, že poskytnutí hypotečního úvěru je zejména 

v posledních letech Českou národní bankou značně zpřísněno. Domácnosti, které by mohly 

mít problémy se splátkami nemají příliš velkou šanci úvěr získat. Znatelně jiné výsledky 

jsou pro úhradu nájemného, ty jsou během let značně proměnlivé. Problémy s nájemným 

v rozmezí let 2005 až 2008 prudce klesaly, poté naopak strmě stoupají do roku 2012 a od 

roku 2014 znovu klesají. Více problémů tedy pociťují Pražané žijící v nájemním bydlení, 

jejich situace je ale lepší, než tomu bylo před 7 lety. 
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Graf č. 32: Problémy s úhradou nákladů na bydlení v Praze v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

Graf 33 je lehce jiný, jelikož by bylo zmatečné mít tři křivky pro každý kraj, 

rozhodla jsem se zjišťovat pouze procenta občanů, kteří náklady na bydlení vnímají jako 

velkou zátěž. Ze stejného důvodu zde nezkoumám ani zda občané pociťují problémy 

s úhradou nájemného nebo splátek hypotečního úvěru. Vývoj ve vnímání nákladů napříč 

kraji je rozmanitý, dlouhodobě však nejvíce zátěže pociťují občané moravskoslezského 

kraje, a to až do roku 2017. Naproti tomu nejlépe jsou na tom občané jihočeského kraje, 

kde je po většinu sledovaného období nejmenší procento osob pociťujících velkou zátěž 

nákladů na bydlení. Toto zjištění jistě souvisí se skutečností, že v jihočeském kraji jsou 

zaznamenány nejnižší náklady na bydlení ze všech vybraných krajů. V roce 2019 nejvíce 

(21,5 %) domácností s velkou zátěží náklady žilo v ústeckém kraji. Dá se říci, že 

subjektivní pocity občanů korelují s faktickými zjištěními. Až na Prahu je zde pořadí krajů 

stejné, jako tomu bylo u nákladů, akorát Praha je i přes nejvyšší výdaje až na třetím místě. 
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Graf č. 33: Vývoj ve vnímání nákladů na bydlení jako velké zátěže ve vybraných 

krajích v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

U mladých lidí a seniorů se taktéž zaměřuji na občany, kteří náklady na bydlení 

vnímají jako velkou zátěž. Vývoj je u obou věkových skupin dost podobný, obě skupiny se 

často prolínají. Zajímavostí je, že v roce 2019 vnímalo náklady na bydlení jako zátěž méně 

občanů, než tomu bylo v roce 2005. U mladých lidí je tento rozdíl 2,4 %, u seniorů je 

5,6 %. Stále je to však zhruba 17 % z celkového množství respondentů, kteří pociťují 

náklady jako zátěž. Nevyhovující ekonomická a bytová situace mladých lidí je přitom 

nejčastějším důvodem pro odklad rodičovství, jež je jedním z ukazatelů přechodu do 

dospělosti. (Lechnerová, 2011) 
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Graf č. 34: Vývoj ve vnímání nákladů na bydlení jako velké zátěže u mladých lidí a 

seniorů v letech 2005-2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

 Poslední graf se týká pouze věkové skupiny mladí lidé, aby údaje nebyly chaotické. 

Jelikož lidé nad 65 let již v naprosté většině případů nesplácejí žádné úvěry na bydlení, 

nemyslím si, že by k nim byl zapotřebí samostatný graf. Problémy s úhradou splátek úvěrů 

na bydlení jsou u mladých lidí lehce vyšší, než tomu bylo u čistě pražských domácností, 

přesto se v roce 2019 jedná pouze o necelé 1 % osob. Problémy s úhradou nájemného jsou 

zde také různé, stále proměnlivé. Nejvyšší byly v roce 2005 (8,3 %), v roce 2019 se jedná 

o cca 3 % osob. 
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Graf č. 35: Problémy s úhradou nákladů na bydlení pro osoby do 29 let v letech 2005-

2019 (v %) 

 

Zdroj: Autorka dle dat z ČSÚ 2005-2019 

9.3.3 Srovnání cen bydlení Prahy a vybraných evropských zemí a měst 

Pechlát, Vojtěch a Zika (2015) ve své analýze pro hlavní město Prahu porovnávají bydlení 

v Praze oproti jimi vybraným evropským městům. Mezi ty patří Berlín, Mnichov, Stuttgart, 

Vídeň, Curych a Kodaň. Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechna data byla pro 

výzkumníky dostupná ve stejném sledovacím období, je třeba zaměřit se pouze na 

překrývající se období, aby bylo možné města porovnat. K dispozici je vývoj kupních cen 

bydlení na grafu 36 a výše průměrné roční mzdy a nabídkové ceny za m² v roce 2013 na 

grafu 37. Nejprve se podívám na ceny bydlení, dlouhodobě má absolutně nejvyšší kupní 

ceny Curych, zároveň má ale i nejvyšší průměrnou mzdu. Praha vykazuje nejnižší kupní 

ceny, ale zároveň i nejnižší průměrnou mzdu. Nejlepší možné porovnání zde nabízí 

přepočet na množství průměrných ročních platů, kterých bylo v roce 2013 třeba ke koupi 

bytu o 70 m². Nejvíce mezd bylo třeba vynaložit ve Vídni (9,5) a Curychu (9,2). Na třetím 

místě byl Mnichov (7,8) a za ním Praha (7,6). Nejméně průměrných ročních platů bylo 

třeba v Kodani (6,2), Berlíně (4,9) a Stuttgartu (4). (Pechlát, Vojtěch, Zika, 2015: 14) 
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Graf č. 36: Vývoj nabídkových cen bytů ke koupi do osobního vlastnictví ve 

vybraných městech (v EUR/ m²) 

 

Zdroj: Pechlát, Vojtěch, Zika, 2015: 13 

Graf č. 37: Průměrná roční hrubá mzda a tržní cena m² bytu ve vybraných městech 

v roce 2013 

 

Zdroj: Pechlát, Vojtěch, Zika, 2015: 14 

 Možnost srovnání nabízí i HPI (House Price Index), který vydává Eurostat. Pomocí 

HPI se zjišťují změny u kupních cen nemovitostí, s tím, že zařazeny jsou pouze tržní ceny. 

Graf 38 níže zobrazuje vývoj těchto kupních cen od roku 2015 do roku 2018. Součástí je 
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16 zemí Evropské Unie včetně České republiky. Od roku 2015 došlo u zkoumaných zemí 

k většímu či menšímu růstu cen s výjimkou Itálie, kde ceny zůstávají v podstatě stejné. 

V roce 2018 byly nejvyšší kupní ceny v Maďarsku, druhé nejvyšší v České republice 

a dále v Lotyšsku a Portugalsku. Česká republika tedy měla druhé nejvyšší kupní ceny 

z 16 zkoumaných zemí. (Deloitte, 2019b: 7) 

Graf č. 38: House Price Index v letech 2015-2018 

 

 

Zdroj: Deloitte, 2019b: 7 

 Deloitte se ve své analýze zabývá i výší nájemného v Evropě. Zkoumáno je celkem 

15 evropských zemí v roce 2018, samotná analýza je pak zaměřená na konkrétní evropská 

města. Zde se Praha spolu s Římem umístili na 15. místě z 44, s tím, že na 1. místě je Paříž 

s vůbec nejvyšším nájemným. Brno se umístilo na 31. místě, Ostrava na 42. místě. Nejlépe 

dopadl Debrecín v Maďarsku. (Deloitte, 2019b: 25) 
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Graf č. 39: Průměrné měsíční nájemné (v EUR/ m²) 

 

Zdroj: Deloitte, 2019b: 25 

Další srovnání se týká celé České republiky ve vztahu k nákladům na bydlení. 

V rozmezí let 2010 až 2017 sleduje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2019: 161) rozdíly 

České republiky ve výdajích na bydlení oproti dalším 27 evropským zemím. Jak ukazuje 

tabulka 7, ČR se dlouhodobě pohybuje mezi zeměmi s domácnostmi s nejvyššími náklady, 

v roce 2018 mají české domácnosti šesté nejvyšší výdaje. Nejvyšší výdaje má ve stejný rok 

Finsko, naopak nejnižší výdaje zaznamenala Malta. 
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Tabulka č. 7: Podíl výdajů na bydlení z celkové konečné spotřeby domácností v letech 

2010-2017 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 161 

Nakonec jsem zkoumala na podíl osob v domácnostech, které měly v roce 

2007 celkové náklady na bydlení vyšší než 40 % z celkového příjmu domácnosti. Příjmy 

byly vypočteny bez dávek na bydlení. V České republice bylo 4,3 % takových domácností, 

které žily ve vlastním a splácely hypotéku, 5 % domácností, které žily ve vlastním bez 

hypotéky nebo jiné půjčky na bydlení, 28 % domácností, které žily v nájemním bydlení za 

tržní cenu a 9 % domácností, které žily v nájemním bydlení za zvýhodněnou cenu. Oproti 

ostatním zkoumaným zemím měla ČR spíše menší počet těchto domácností. (Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, 2019: 162) 
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Tabulka č. 8: Podíl osob v domácnostech, kde celkové náklady na bydlení činí více 

než 40 % celkového disponibilního příjmu domácnosti v roce 2017 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 162 

10 Nástroje podpory bytové politiky 

Jednotlivé nástroje jsou dále rozděleny a popsány podle aktérů, jež jimi disponují. Na 

nástroje bytové politiky lze nahlížet dvěma způsoby, v prvé řadě jako na univerzální 

a selektivní. Univerzální nástroje nejsou zacílené na žádné skupiny, jsou dostupné většině 

občanů. Naproti tomu selektivní nástroje jsou ve své podstatě vyhrazené pouze určitým 

skupinám osob, většinou se jedná o sociálně slabší jedince. Druhým způsobem, jak 

nahlížet na nástroje, jsou poptávkové a nabídkové strategie. Stát tak volí mezi podporou 

investorů a podporou spotřebitelů, většinou jsou ale kombinovány oba typy. (Krebs, 2010) 

Mezi nástroje na straně nabídky patří podpora výstavby bytů pro nízké a střední příjmové 

skupiny občanů, podpora ziskových i neziskových investorů, úrokové dotace, úvěry 

a další. Poptávkové strategie se snaží zlepšit kupní sílu občanů a činí tak zejména skrze 
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příspěvky na bydlení a daňové úlevy. (Lux, Kostelecký, 2011) 

Tabulka 9 ilustruje výdaje státu na podporu bydlení v rozmezí let 2015 až 

2018 a rozpočet na rok 2019. Výše vynaložených prostředků ze strany státu je v průběhu 

let v podstatě stabilní, značně vyšší rozpočet je v roce 2019 stanoven pro Ministerstvo pro 

místní rozvoj a Státní fond podpory investic. Největší alokace financí na podporu bydlení 

je v celém sledovaném období u Ministerstva práce a sociálních věcí. (Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, 2019: 23) 

Tabulka č. 9: Výdaje státu na bydlení v letech 2015-2019 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 23 

 Vzhledem k současné globální situaci pandemie koronaviru mě také zajímalo, zda 

ministerstvo, magistrát nebo městské části musely přistoupit k nějakým změnám v bytové 

politice. Ivana Nesétová potvrdila, že Ministerstvo pro místní rozvoj spolu se Státním 

fondem podpory investic vyhlásilo několik dotačních titulů – COVID ubytování, COVID 

nájemné a COVID školy v přírodě. Magistrát žádné změny neprovedl, důvodem je 

transformace poskytování sociálního bydlení již v roce předcházejícímu pandemii. Adam 

Zábranský uvádí, že kdyby k této změně nedošlo v minulosti, byli by nuceni k ní přistoupit 

nyní. Městské části také nepodnikly žádné změny, Renáta Kašická říká, že nezaznamenali 

rapidní zvýšení nájemného nebo dluhy na obecním nájemném, takže prozatím neměli 

důvod. Uznává ale, že jsou shovívavější vůči nájemcům, kteří platí později, než by měli. 

„Když prostě někdo zaplatí třeba později nebo má nějaká prodlení, dřív třeba nemíval, tak 

rozhodně přihlížíme k tomu, že doba je taková, jaké je.“ (Respondentka Renáta Kašická) 

Nástroje státní a lokální bytové politiky by měly být vždy provázané, aby mohlo 

být zajištěno jejich hladké fungovaní. Z toho důvodu jsem od expertů zjišťovala, jak tuto 

provázanost bytové politiky vnímají. Ivana Nesétová ji vnímá jako značně problematickou, 
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za největší problém pak považuje skutečnost, že Praha nemůže být řešena žádnými 

speciálními podporami na národní úrovni, jelikož se jedná o tzv. podporu de minimis – její 

výše je moc nízká. Adam Zábranský tuto provázanost vůbec nevidí, nevnímá, že by stát 

měl bytovou politiku, jelikož pouze poskytuje dotační programy. Tyto programy jsou dle 

jeho názoru navíc špatně nastavené, jelikož podmínky nejsou dobře nastaveny, a tak 

programy nejsou čerpány ve velké míře. Pro Prahu tak není moc výhodné tyto dotace 

čerpat. Finanční alokace navíc není moc velká, oproti zahraničí spíše minimální. 

„(…) v některých zemích v přepočtu na počet obyvatel investují násobně, možná 

desetinásobně tolik.“ (Respondent Adam Zábranský) Nedostatečné je dle něj i řešení 

sociálního bydlení, kdy stále nedošlo ke schválení zákona o sociálním bydlení. 

Ve výsledku každá městská část jedná jinak, jelikož neexistuje dostatečná provázanost 

napříč úrovněmi, a tak vznikají velké rozdíly. 

Provázanost státní a lokální úrovně nepociťují ani Renáta Kašická a Jan Farník. 

„Víceméně my jsme v kontaktu pouze s Prahou, my tady jinak nic nedostáváme, žádná 

podpora státní pro nás není. Co se týká Magistrátu tak v podstatě jsou tam nějaké granty 

vypisovány, ale je to takové trošku problematické z toho důvodu, že pokud my ten program 

použijeme, tak Praha nám může ty byty obsazovat.“ (Respondent Jan Farník) Dále 

upozorňuje i na rostoucí problém tzv. obchodu s chudobou.  

10.1 Programy podpory MMR 

10.1.1 Program Podpora bydlení 

Program Podporované byty zahrnuje tři podprogramy. Hlouběji se zde budu věnovat pouze 

jednomu podprogramu (Podporované byty), jelikož zbylé dva nejsou pro tuto práci natolik 

relevantní. Podprogram Bytové domy bez bariér umožňuje výstavbu výtahů a odstranění 

dalších bariér vstupu do domu. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, © 2020a) Podprogram 

Technická infrastruktura je věnován výstavbě komunikací, kanalizací apod. (Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, © 2020c) 

10.1.1.1 Podprogram Podporované byty 

Podprogram cílí na výstavbu podporovaných bytů a zahrnuje dva dotační tituly, 

Pečovatelské byty a Komunitní dům seniorů. Pečovatelský byt je vyhrazený k sociálnímu 

bydlení pro lidi ve špatné sociální situaci, především se jedná o seniory a osoby se 
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zdravotními problémy. Komunitní dům seniorů musí splňovat podmínky podporovaných 

bytů a zároveň poskytovat sdílené prostory pro sociální život seniorů. Podmínkou získání 

dotace je dostupnost terénní služby sociální péče v dané obci, jelikož v pečovatelských 

bytech nejsou poskytovány pobytové sociální služby. O tyto dotační tituly smí žádat obce, 

městské části Prahy, družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezením 

a další. Výše alokace je 250 000 000 Kč, výše dotace je maximálně 600 000 Kč na 1 byt. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, © 2020b) 

 Smyslem pečovatelských bytů je prodloužení soběstačnosti a nezávislosti. Lidé zde 

mohou využívat terénních služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou senioři ve věku 

65 let a více a osoby s takovým zdravotním problémem, který je odkazuje na pomoc jiné 

osoby. Občané také musí prokázat, že jejich příjmy nepřesahují 0,75 násobek průměrné 

měsíční mzdy (u 1 člena domácnosti) nebo 1 násobek průměrné měsíční mzdy (u 2 členů 

domácnosti). (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, © 2020b) Tabulka 10 ukazuje přehled 

žádostí v roce 2018. 

Tabulka č. 10: Přehled o žádostech v roce 2018 – Pečovatelské byty 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 35 

Komunitní domy seniorů se také snaží o prodloužení soběstačnosti a nezávislosti 

a o sociální kontakty s dalšími lidmi. V každém domě musí být minimálně 10 bytů, 

maximálně pak 25 bytů. Cílovou skupinou jsou lidé od 60 let výše, jejichž měsíční mzda 

nepřesahuje 1 násobek průměrné měsíční mzdy (u 1 člena domácnosti) nebo 1,3 násobek 

průměrné měsíční mzdy (u 2 členů domácnosti). (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

© 2020b) Tabulka 11 ukazuje přehled žádostí v roce 2018. 
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Tabulka č. 11: Přehled o žádostech v roce 2018 – Komunitní dům seniorů 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 34 

10.2 Programy podpory SFPI 

10.2.1 Vlastní bydlení 

Úvěrový program je určený na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující 

o dítě do 15 let a řídí se nařízením vlády č. 1/2021 Sb. O úvěr mohou žádat manželé nebo 

osoby v registrovaném partnerství, kterým ještě nebylo 40 let (alespoň jednomu člověku 

v páru). Dále mohou žádat lidé do 40 let věku, kteří pečují o dítě do 15 let věku. Občané 

zároveň nesmějí být vlastníky obydlí ani nájemci družstevního bytu. (Státní fond podpory 

investic, © 2020e) 

 Program lze využít na modernizaci obydlí, pořízení bytu nebo rodinného domu a na 

pořízení družstevního podílu v bytovém družstvu. Výše úvěru je 50 000 – 600 000 Kč na 

modernizaci, maximálně 2 400 000 Kč na pořízení rodinného domu a 2 000 000 na 

pořízení bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu. Fond zároveň poskytuje 

maximálně 90 % nákladů na koupi či výstavbu. Úroková sazba je fixní na 5 let a je ve výši 

základní sazby Evropské unie pro Českou republiku. Momentální výše úrokové sazby je 

1 % p.a., což je zároveň i nejnižší možná sazba. V případě vyšší sazby je za každé dítě do 

15 let sazba snížena o 0,2 % p.a. (Státní fond podpory investic, © 2020e) 

 Možnosti ručení jsou u modernizace a u koupě do 600 000 Kč buď pomocí ručitele 

do 55 let věku s průměrným příjmem minimálně 15 000 Kč za měsíc nebo zástavou 

nemovitosti. U koupě bytu a rodinného domu nad 600 000 Kč je možnost ručit zástavním 

právem, u koupě družstevního podílu nad 600 000 Kč zástavou tohoto podílu. Čerpání 

úvěru je možné jednorázově nebo postupně, maximálně však do 3 let od podepsání 

smlouvy. Splatnost úvěru je u modernizace obydlí 10 let, u koupě obydlí 20 let. Mezi 
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výhody tohoto programu patří dotace 30 000 Kč za každé narozené dítě, možnost 

bezplatných mimořádných splátek a předčasného splacení úvěru, platnost pro celou ČR, 

bezplatné vedení úvěru a odborná konzultace. (Státní fond podpory investic, © 2020e) 

 O programu Vlastní bydlení věděli z 10 respondentů, pouze 2. Na dotaz, zda by 

o využití tohoto nástroje v budoucnu přemýšleli odpověděli 4 respondenti, že určitě ano, 

pokud by podmínky byly přívětivé. 1 respondent uvedl, že nikoli, jelikož maximální 

možná výše této půjčky není dostatečně vysoká na ceny pražských nemovitostí. 

10.2.2 Nájemní byty 

Úvěrový program je určený na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro 

vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé 

osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelná pohroma a řídí se nařízením vlády 

2/2021 Sb. Žadateli mohou být právnické i fyzické osoby a obce. Podmínkou je vlastnictví 

nemovitosti, na které chtějí byty postavit. (Státní fond podpory investic, © 2020b) 

 Program lze využít na výstavbu domů s nájemními byty, nástavbu domů 

s nájemními byty a na stavební úpravy pro předělání bytů na nájemní a na rozdělení 

stávajícího bytu na 2, z čehož aspoň jeden musí být poté nájemní. Pro schválení žádosti je 

zapotřebí minimální plocha 25 m², maximální plocha 90 m², nestavění v záplavové oblasti, 

využití bytů pouze k nájmu a ukončení výstavby maximálně do 5 let od jejího zahájení. 

Nájemní smlouva poté může být uzavřena na 1 rok, a to s osobou z cílové skupiny. Výše 

úvěru je až 100 000 000 Kč, ale fondem může být poskytnuto pouze 90 % z celkové ceny. 

Úroková sazba je určena dle Evropské Unie a je posléze snížena o nevyčerpaný limit de 

minimis. Minimální výše úrokové sazby je 0,5 % p.a. (Státní fond podpory investic, 

© 2020b) 

 Ručit lze zástavou nemovitosti, na kterou byl úvěr poskytnut. Forma ručení se však 

může měnit v závislosti na bonitě klienta a délce splatnosti. Čerpání úvěru je možné 

v průběhu 6 měsíců až 3 let od jeho zahájení. Splatnost se pohybuje v rozmezí 10 až 30 let, 

splácení probíhá na měsíční bázi. Mezi výhody tohoto programu patří platnost pro celou 

ČR, možnost bezplatných mimořádných splátek a předčasného splacení úvěru, výše 

úrokové sazby, bezplatné vedení úvěru a odborná konzultace. (Státní fond podpory 

investic, © 2020b) Tento program byl vyhlášen i v předchozích letech a v roce 2018 jej 

využili 4 klienti v celkové výši 349 870 000 Kč. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
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2019: 44) 

10.2.3 Brownfieldy 

Program Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro 

jiné než hospodářské využití byl vyhlášen 1. 2. 2021 dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb. pro 

rok 2021. Program je určen pro územní samosprávné celky, tj. obce, kraje a městské části 

Prahy. Žádost může být pouze jedna za město, v Praze jedna za městskou část. (Státní fond 

podpory investic, © 2020a) 

 Možnosti využití jsou následující: stavba na území se starou stavební zátěží; 

odstranění, nástavba či oprava na území se starou stavební zátěží; úprava zeleně; stavba 

komunikace, osvětlení apod.; koupě území se starou stavební zátěží pro účely revitalizace. 

Schválení žádosti je podmíněno několika skutečnostmi, mezi které patří např. revitalizace 

území do 5 let od zahájení, jiné než hospodářské využití území a oprava staveb na 

revitalizovaném území. Tento program kromě dotace a úvěru nabízí i jejich kombinaci na 

dofinancování projektu. Výše podpory je dohromady minimálně 400 000 Kč a maximálně 

50 000 000 Kč. Výše samostatné dotace je maximálně 50 % celkových nákladů, v Praze 

nejvýše 30 %. Výše samostatného úvěru je maximálně 40 % celkových nákladů. Úvěr je 

bezúročný. (Státní fond podpory investic, © 2020a) 

 Splatnost úvěru je nejvýše na 10 let, úvěr však může být splacen předčasně. Splátky 

jsou konstruovány na měsíční bázi. Mezi výhody tohoto programu patří platnost pro celou 

ČR, možnost kombinace dotace a úvěru a možnost bezplatných mimořádných splátek 

a předčasného splacení úvěru. (Státní fond podpory investic, © 2020a) 

10.2.4 Regenerace sídlišť 

Program Regenerace sídlišť se řídí nařízením vlády č. 390/2017 Sb. a zahrnuje dotace 

a úvěry. U dotací může být žadatelem obec, která má ve svém vlastnictví pozemek, který 

chce regenerovat. Tato plocha musí zahrnovat bytové domy, kde je minimálně 100 bytů. 

K financování nesmí být využity evropské strukturální ani investiční fondy, ani státní 

fondy či rozpočty. Obec musí mít povolení k výstavbě, schválený územní plán a nesmí mít 

dluhy vůči státnímu rozpočtu nebo státním fondům. Obec může žádat kromě dotace 

i o kombinací s úvěrem, musí ale mít finanční možnosti ke splácení. Úvěr nelze poskytnout 

bez dotace. (Státní fond podpory investic, © 2020d) 
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 Program lze využít k výstavbě protihlukových stěn, komunikací, parkovacích míst, 

sportovních ploch, zeleně, protipovodňových opatření atd. Výše dotace je maximálně 

50 % z celkových nákladů, až do 6 000 000 Kč. Výše úvěru je maximálně 

90 % z celkových nákladů při součtu dotace i úvěru, jelikož úvěr nelze získat samostatně. 

Úroková sazba je stanovena Evropskou Unií a je k ní připočteno 0,3 % p.a. Aktuální 

úroková sazba činí 0,62 %. (Státní fond podpory investic, © 2020d) 

 Čerpání dotací a úvěru je možné zahájit do 6 měsíců od podpisu smlouvy a je 

potřeba ukončit do 3 měsíců od konce projektu. Klient musí celý projekt realizovat během 

2 let od podpisu smlouvy. Splatnost úvěru je 15 let, existuje možnost předčasného splacení 

úvěru, splátky probíhají na měsíční bázi. Mezi výhody tohoto programu patří platnost pro 

celou ČR, možnost bezplatných mimořádných splátek a předčasného splacení úvěru, 

možnost kombinace dotace a úvěru a přiznání dotace i úvěru i během již zahájeného 

projektu. (Státní fond podpory investic, © 2020d) Tento program byl vyhlášen 

i v předchozích letech, v roce 2018 jej využil 1 klient v celkové výši 6 000 000 Kč. 

Zájemců bylo dohromady 17. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 44) 

10.2.5 Výstavba pro obce 

Dotační a úvěrový program je určen na pořízení sociálních a dostupných bytů nebo 

sociálních, smíšených a dostupných domů a řídí se nařízením vlády č. 112/2019 Sb. Pod 

sociální bydlení spadají byty pro občany, kteří mají nízký příjem. Žadatelem může být 

obec, svazek obcí nebo městská část. (Státní fond podpory investic, © 2020f) 

Program je možné využít na výstavbu sociálního domu; přístavbu, ve které budou 

sociální byty; koupi sociálního bytu nebo domu a modernizaci bytového domu, který bude 

předělán na sociální. Dalšími podmínkami jsou minimální plocha 23 m² a maximální 

plocha 120 m², vlastnictví pozemku, nemožnost financování projektu skrze evropské fondy 

a státní rozpočet. Tento program nabízí dotace i úvěry. Po získání dotace či úvěru je 

zapotřebí slíbit, že sociální byt bude poskytnut domácnosti z cílové skupiny. Výše dotace 

i úvěru je až do maximální výše celkových nákladů. Úroková sazba je fixní po celou dobu 

a je stanovena podle Evropské Unie a snížena o 0,5 %, nejnižší možná úroková sazba je 

1 %. (Státní fond podpory investic, © 2020f) 

 Čerpání dotace je možné jednorázově nebo postupně. Splatnost úvěru je 30 let. 

Mezi výhody tohoto programu patří platnost pro celou ČR, možnost bezplatných 
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mimořádných splátek a předčasného splacení úvěru a bezplatné vedení úvěru a odborná 

konzultace. (Státní fond podpory investic, © 2020f) 

10.2.6 Panel 2013+ 

Úvěrový program je určený na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii 

výstavby a řídí se nařízením vlády č. 468/2012 Sb. Žadateli mohou být družstva, 

společenství vlastníků, města, obce, a fyzické a právnické osoby. (Státní fond podpory 

investic, © 2020c) 

 Program lze použít k opravě domů, snížení jejich energetické náročnosti, 

modernizace bytových jader a společných prostor. Maximální výše úvěru je 

90 % z celkových nákladů, úroková sazba je 0,5 % p.a. Čerpání začíná do 6 měsíců a končí 

do 3 let od podpisu smlouvy. Splatnost je maximálně 30 let, splátky jsou konstruovány na 

měsíční bázi. Mezi výhody tohoto programu patří platnost pro celou ČR a modernizace 

bydlení v ČR. (Státní fond podpory investic, © 2020c) Tento program byl vyhlášen 

i v předchozích letech, v roce 2018 jej využilo 51 klientů v celkové výši 183 300 000 Kč. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 42) 

10.3 Programy podpory MPSV 

10.3.1 Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory a je určen pro osoby, které nejsou 

schopny vlastními silami zaplatit náklady na bydlení. Jedná se o testovanou dávku, 

primárně určenou pro nízkopříjmové domácnosti. Nárok na tento příspěvek vzniká, když 

30 % z příjmů domácnosti nestačí na náklady na bydlení, V Praze je hranice stanovena na 

35 %. Ve spojitosti s náklady na bydlení se počítají tzv. normativní náklady. Normativní 

náklady jsou vypočítány podle velikosti obce a počtu osob žijících v domácnosti. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, [b.r.]b) 

Správu a výplatu této dávky státní sociální podpory má na starosti Úřad práce ČR. 

Žádost o příspěvek je podávána 1x za rok a každé čtvrtletí je přezkoumávána, aby byla 

zajištěna skutečná potřebnost. Domácnost musí doložit veškeré příjmy rodiny, započítávají 

se i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. I pokud podmínky na nárok na příspěvek 

splňuje více osob, příspěvek získává pouze jedna osoba na domácnost. V případě, že se 
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nemohou osoby dohodnout samy, je úřadem rozhodnuto za ně. Výše příspěvku se počítá 

jako rozdíl normativních nákladů na bydlení a rozhodného příjmu domácnosti vynásobený 

koeficientem 0,30 (v Praze koeficientem 0,35). Dávka je přiznána ve chvíli, když reálné 

nebo normativní náklady na bydlení přesahují 30 % z příjmů domácnosti. (Úřad práce ČR, 

2021) 

V roce 2018 bylo v České republice přiznáno zhruba 180 000 příspěvků. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 47) Následující graf 40 znázorňuje vývoj počtu 

žádostí o příspěvek v Praze, a to od roku 2007 kdy byl zaveden. Graf 41 znázorňuje stejný 

vývoj, ale pouze ve vztahu k seniorům. 

Graf č. 40: Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na bydlení v Praze v letech 

2007-2015 

 

Zdroj: Němec, 2017: 53 

Graf č. 41: Podíl seniorských domácností v rámci příjemců příspěvků na bydlení 

v Praze v letech 2007-2015 

 

Zdroj: Němec, 2017: 54 
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10.3.2 Doplatek na bydlení 

Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi. Tato dávka slouží k zajištění 

základních životních podmínek občanů. Je poskytována lidem, kteří již dostávají příspěvek 

na bydlení, a ani tak nedokáží uhradit své náklady na bydlení. Doplatek na bydlení může 

být použit na zaplacení nájemného, energií a dalších služeb spojených s bydlením. (Úřad 

práce ČR, 2020) 

Správu a výplatu této dávky má na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi na starosti Úřad práce ČR. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu a osoba 

v nájemním bytě, pokud byli uznáni jakožto osoby v hmotné nouzi. Doplatek může být 

přiznán i osobám v ubytovacích zařízeních, např. v domovech pro seniory, chráněném 

bydlení atd. (Úřad práce ČR, 2020) U žadatelů o doplatek se posuzuje jejich sociální, 

příjmová a majetková situace a zda nemohou zvýšit své příjmy vlastními silami. Výše 

doplatku představuje rozdíl mezi odůvodněnými náklady na bydlení a částkou potřebnou 

na živobytí. Po přiznání nároku nastává nutnost začít hledat cenově přiměřené bydlení. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, [b.r.]a) 

V roce 2018 bylo přiznáno 38 000 doplatků na bydlení, což je značně méně oproti roku 

2017 kdy bylo přiznáno celkem 50 000 doplatků. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

2019: 47) V tabulce 12 vidíme i porovnání s vyplacenými příspěvky na bydlení.  

Tabulka č. 12: Příspěvky a doplatky na bydlení v letech 2017-2018 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 48 

Graf 42 nabízí pohled na množství vyplacených dávek konkrétně v Praze. Na 

první pohled je zde viditelný nárůst od roku 2014. Dle Němce (2017) bylo v Praze nejvíce 

dávek vyplaceno v městské části Praha 14. 
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Graf č. 42: Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v Praze v letech 

2017-2015 

 

Zdroj: Němec, 2017: 56 

10.4 Programy podpory MF 

10.4.1 Stavební spoření 

Ministerstvo financí nevstupuje do vztahu mezi stavební spořitelnou a klientem, pouze 

kontroluje splnění podmínek nutných pro získání státní podpory. Tato podpora je 

vymezena zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření. (Ministerstvo financí, 2017) Výše podpory je určena částkou naspořenou za 

kalendářní rok, jedná se o 10 % z vkladu a maximální limit je 2 000 Kč. Pro získání 

maximální výše podpory je tedy zapotřebí naspořit alespoň 20 000 Kč. (Modrá pyramida, 

[b.r.]) Tabulka 13 ukazuje výdaje státu na podporu stavebního spoření v letech 2015 až 

2019. 

Tabulka č. 13: Výdaje Ministerstva financí na bydlení (mil. Kč) v letech 2015-2019  

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019: 57 
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 Zisk státního příspěvku má dvě podmínky, občanství ČR a ponechání peněz na účtu 

po dobu minimálně 6 let. Při výběru peněz dříve dochází ke ztrátě státního příspěvku 

a klient spořitelny musí vrátit již získané příspěvky. K ukončení příspěvku dochází i při 

ztrátě trvalého pobytu a exekuci. Výhodou stavebního spoření je také možnost získání 

úvěru na bydlení s výhodnými podmínkami. Úvěr je možné získat po 2 letech a naspoření 

určité částky, v prvních 2 letech je dále možné získat překlenovací úvěr. (Modrá pyramida, 

[b.r.]) 

10.4.2 Daňový odpočet úroků z úvěrů na bydlení 

Na základě zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mohou občané od základu daně 

odečíst část úroků zaplacených na financování bytových potřeb. Jedná se o úroky 

z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Původní limit pro odpočet zaplacených 

úroků byl 300 000 Kč za rok, od roku 2021 se tento limit snížil na maximu 150 000 Kč za 

rok. Limit není vztažen na jednotlivce, ale na domácnost. (Grantex Advisory Group, 2020) 

10.5 Programy podpory Magistrát hlavního města Prahy 

10.5.1 Bydlení pro seniory 

Bydlení pro seniory začal Magistrát hlavního města Prahy řešit v roce 2007 kvůli 

zhoršujícím se prognózám ekonomické situace a demografického vývoje. Výsledkem byl 

vznik bytů pro seniory s menší obytnou plochou a se sníženým nájemným. Tyto byty 

nejsou určeny plošně pro všechny seniory, nárok mají ti, kteří ve svém stávajícím bydlení 

nemají vyhovující podmínky, např. bezbariérovost a ti, kteří nedokáží ze svého důchodu 

zaplatit náklady na bydlení. Přechod do důchodu je jedním z nejvýznamnějších přechodů 

v rámci životní dráhy člověka, jedná se o období, kdy jsou lidé více ekonomicky zranitelní. 

Kromě možnosti nového bytu nabízí Praha i možnost sníženého nájemného pro seniory. 

(Magistrát hlavního města Prahy, © 2021b) Adama Zábranský v rozhovoru uvedl, že 

v tomto volebním období bylo seniorům pronajato zhruba 150 bytů z celkových zhruba 

800. 

 V roce 2020 usnesením č. 2769 schválila rada hlavního města Prahy nová pravidla 

pronájmu bytů pro seniory a prodlužování těchto pronájmů. Podle nových pravidel se 

nájemní smlouva podepisuje na dobu určitou, existuje však možnost opakovaného 

prodloužení nájemní smlouvy o stejné období, na které byla smlouva původně uzavřena. 
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K prodloužení smlouvy dochází automaticky, pokud Praha nevyzve k opuštění bytu což 

činí pouze v případě nedodržení sjednaných podmínek. (Magistrát hlavního města Prahy, 

© 2021a) 

 Velikost bytů pro seniory je 1+0, zhruba 30 m² a výše nájemného je stanovena 

v souladu s konkrétním usnesením Rady, momentálně usnesení č. 1402 z roku 2020. 

V bytě smí žít maximálně 2 senioři. Pro získání nároku na byt musí senior splňovat několik 

kritérií, mezi něž patří EU občanství, trvalý pobyt v Praze, pobírání starobního důchodu 

nebo věk 65 let a více, nevyhovující stávající bydlení, žádné nevypořádané bytové závazky 

vůči Praze a žádné vlastnictví nemovitosti. (Magistrát hlavního města Prahy, © 2021b) 

10.6 Programy podpory městských částí Prahy 

10.6.1 Obecní byty 

Obecní byty jsou ve správě městských částí a je na nich, jakým způsobem s nimi naloží. 

Městské části v roce 2019 disponovaly dohromady 23 699 byty, jejich rozložení napříč 

jednotlivými městskými částmi bylo různorodé. Nejvíce obecních bytů bylo ve správě 

Prahy 10 a to 3 359 bytů, dále pak ve správě městských částí Praha 2, Praha 3 a Praha 6. 

Celkem šest MČ nedisponovalo ani jedním obecním bytem. (Němec, 2019a: 4) Při 

zkoumání množství bytů by se však měla brát v potaz také zalidněnost jednotlivých MČ, 

tedy kolik obyvatel připadá na 1 obecní byt. To zobrazuje obrázek 9, v tomto případě tedy 

vychází nejlépe Praha 2 a Praha 19, kde je na 1 obecní byt 15 obyvatel. Horší situace je 

např. na Praze 4, kde je 208 obyvatel na 1 byt, v MČ Štěrboholy je to pak dokonce 

2 278 obyvatel. (Němec, 2019a: 4) 
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Obrázek č. 9: Počet obyvatel v přepočtu na 1 obecní byt ve správě městské části 

v roce 2019 

 

Zdroj: Němec, 2019a: 5 

Obsazenost těchto bytů se pohybuje v průměru okolo 92,8 %, v jednotlivých 

městských částech se obsazenost samozřejmě liší. Z 1 712 volných bytů již bylo 

143 rozjednáno k pronájmu. Celkem 33 MČ uvádí, že mají 0 % míru neobsazenosti, 

naopak Praha 1 uvádí míru neobsazenosti jako 22 %, Řeporyje jako 23 %. Jedním 

z hlavních důvodů neobsazenosti bytů je jejich technický stav, 8 % bytů by vyžadovalo 

rekonstrukci či nějaký druh oprav. K rekonstrukcím bytového fondu nedochází v moc 

velké míře, jelikož MČ nemají takové prostředky. (Němec, 2019a: 5) 

 Obecní byty slouží k pronájmu specifickým osobám, které jsou znevýhodněné 

svým věkem, příjmy, zdravotním postižením apod. Tyto požadavky však nejsou plněny ve 

všech MČ, výjimkou nejsou obyvatelé, kteří získali byt čistě díky vítězství ve veřejné 

soutěži. Velkou část dále představují i obyvatelé, kterým byl obecní byt pronajat před 

rokem 1989 a mají platné nájemní smlouvy. Graf 43 zobrazuje strukturu využití obecních 

bytů. Převážnou většinu, 70,62 % tvoří kategorie ostatní, kde nelze říct s jakým záměrem 

byl byt lidem pronajat. Do této kategorie spadají právě i nájemní smlouvy na dobu 
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neurčitou uzavřené před rokem 1989. (Němec, 2019a: 8) To potvrzuje i respondentka 

Renáta Kašická. „(…) drtivou většinu smluv, který máme, jsou takzvaně za férové nájemné, 

to původně deregulované nájemné a je to zafixovaný a jsou to doby neurčitý, jsou to nízký 

nájemný částky a my s tím nemůžeme nic dělat.“ Startovací byty a byty určené pro mladé 

lidi tvoří pouze 0,41 %, byty pro seniory na tom nejsou o moc lépe, 6,86 %. Výjimku 

představuje Praha 4, která 40 % svých obecních bytů pronajímá právě seniorům. (Němec, 

2019a: 9)  

Graf č. 43: Struktura obecního bytového fondu spravovaného městskými částmi 

podle účelového určení v roce 2019 (v %) 

 

Zdroj: Němec, 2019a: 9 

Bronislava Prokopová v rozhovoru uvedla, že Praha 4 průběžně opravuje svůj 

bytový fond a byty následně znovu pronajímá, nepronajatou má pouze malou rezervu pro 

případ řešení bytové krize. Praha 16 má dle Jana Farníka momentálně zhruba 50 čekatelů 

na obecní byt, za rok se jich obvykle uvolní kolem 15. Tyto byty jsou povětšinou 

uvolňovány po smrti předchozího nájemce, lidé nechtějí obecní byty opouštět a neodhlašují 

se. Noví nájemci jsou vždy komisí vybíráni podle potřebnosti. V současné době se obecní 

nájem na Praze 16 pohybuje okolo 100 Kč za m². „Tím že toho dotyčného člověka 

vybereme, tak je to totéž, jako kdyby měl tržní nájem, kdybychom mu posílali, nevím, 

8 000 měsíčně.“ (Respondent Jan Farník) Na Praze 2 se ročně uvolní kolem 100 bytů, které 

jsou dále pronajímány. Renáta Kašická přiznává, že si neumí představit, co by bez těchto 
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bytů dělali, respektive jak by bez nich mohli vytvářet nějakou bytovou politiku. Byty jsou 

v této městské části pronajímány třemi různými způsoby, a to za tržní nájemné, jako 

služební byty a jako byty pro sociální bytovou politiku. Poslední kategorie je pronajímána 

seniorům, OZP, mladým rodinám a sociálně slabým. Primárně jsou však byty pronajímány 

seniorům. Byty nejsou nijak vyhrazeny, jednou mohou být pronajaty např. seniorovi, poté 

mladé rodině. 

Posledními důležitými daty ve vztahu k obecním bytům je jejich odprodej 

a výstavba. Obecně lze říct, že dochází k prodeji zhruba 1 322 bytů ročně, nových bytů ale 

moc nepřibývá, v období 2015 až 2018 bylo postaveno 217 obecních bytů. Z toho 194 bytů 

bylo postaveno v rámci jednoho projektu v Praze 11. (Němec, 2019a: 10) Nejvíce bytů 

bylo v letech 2015 až 2018 prodáno Prahou 9 (1 205 bytů) a Prahou 8 (1 049 bytů), což je 

asi 47 % jejich bytového fondu. Významnou privatizací, minimálně 25 % jejich bytového 

fondu, prošly v tomto období i MČ Praha 3, Praha 4 a Praha 5. (Němec, 2019a: 10) Bilanci 

prodeje a výstavby obecních bytů znázorňuje graf 44. Zájem o odprodej obecních bytů je 

ze strany obyvatel stále velký, jak potvrzuje Renáta Kašická. Často se setkává s tím, že lidé 

mají o nájem zájem z toho důvodu, že doufají, že jednou si budou moci byt levněji 

odkoupit. 

Graf č. 44: Počet prodaných a nově dokončených bytů v režii městských částí v letech 

2015-2018 

 

Zdroj: Němec, 2019a: 11 

10.6.2 Startovací byty 

Startovací byty nemají žádnou ustálenou definici, ale obecně se jedná o byty určené pro 

mladé páry s nájemní smlouvou na dobu určitou. Podmínky pro získání nájemní smlouvy 

jsou tedy odlišné v každé městské části. Těchto bytů navíc není velké množství 
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a nenabízejí je všechny městské části. Praha 4 nabízí startovací byty pro mladé páry ve 

věku 18 až 35 let, podmínkou je zde české občanství a manželství nebo péče o dítě. Na byt 

má nárok i rodič samoživitel s dítětem. Nájemní smlouva se podepisuje na dobu určitou 

a to na 1 rok s možností prodloužení na až 4 roky. Nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč za 

m², každý další rok pak roste cena o 10 Kč za m². (Městská část Praha 4, 2016) 

 Praha 2 nabízí podobné podmínky, věk do 35 let, manželství nebo péče o dítě 

a české občanství. Navíc jsou zde ale i další podmínky. Nutnost prokázat u alespoň 

jednoho partnera trvalý pobyt na Praze 2 po dobu 3 uplynulých let nebo jinou seriózní 

vazbu na Prahu 2. Pár nesmí mít žádnou nemovitost v osobním vlastnictví a jejich 

společný příjem nesmí přesahovat 1,3 násobek pražské průměrné mzdy. Do mzdy nejsou 

započítány příspěvek a doplatek na bydlení. (Městská část Praha 2, © 2020) 

 Z městských části, s jejichž experty jsem provedla rozhovory, mají startovací byty 

dvě, jedna nikoli, je ale v plánu přestavba pečovatelského domu, který není bezbariérový 

na dům se startovacími byty. Na Praze 2 jsou startovací byty pronajímány na 7 let, kdy 

první 3 roky je základní nájemné sníženo o 40 %, každý další rok poté se zvedá o 10 % až 

7. rok je na klasickém základním nájemném, které je ale stále nižší než tržní. Tyto byty 

jsou nevybavené, nemají ani kuchyňskou linku. Zájem o ně není moc vysoký, což Renáta 

Kašická přisuzuje nedostatečné informovanosti mladých lidí. Startovacími byty 

nedisponují ani MMR či Magistrát. Adam Zábranský ale uvedl, že v rámci hlavního města 

je snaha do budoucna s tímto typem bytů přijít. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že 

pražský bytový fond není rovnoměrně rozložený napříč městskými částmi a není tak 

vhodné, aby v některých lokalitách bylo mnoho sociálních bytů na jednom místě. 

10.7 Shrnutí 

Následující tabulka nabízí shrnutí všech popsaných opatření. Jednotlivé nástroje bytové 

politiky jsou rozlišeny dle aktérů, jež jimi disponují, cílových skupin, možných žadatelů 

a finanční alokací na ně určených. 
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Tabulka č. 14: Nástroje bytové politiky 

Program Aktér Cílové skupiny Žadatelé Finanční 
alokace 

Pečovatelské byty MMR Senioři, OZP 
Městské části, 
družstva, obce, 

a.s., s r.o. 

Alokace 250 
000 000 Kč, 

600 000 Kč na 
byt 

Komunitní dům 
seniorů 

MMR Senioři 
Městské části, 
družstva, obce, 

a.s., s r.o. 

Alokace 250 
000 000 Kč, 

600 000 Kč na 
byt 

Vlastní bydlení SFPI 

Manželé do 40 
let, osoby do 40 
let, kteří pečují 
o dítě do 15 let 

Manželé do 40 
let, osoby do 40 
let, kteří pečují o 

dítě do 15 let 

Max. 2 000 
000 Kč na byt 

Nájemní byty SFPI 
Senioři, OZP, 
sociálně slabí, 
osoby do 30 let 

Fyzické osoby, 
obce 

Max. 100 000 
000 Kč 

Brownfieldy SFPI 
Obce, kraje, 

městské části 
Obce, kraje, 

městské části 
Max. 50 

000 000 Kč 

Regenerace sídlišť SFPI Obce Obce 
Max. 6 000 

000 Kč 

Výstavba pro obce SFPI 
Sociálně slabí, 

obce 
Obce, městské 

části 

Až do max. 
výše 

celkových 
nákladů 

Panel 2013+ SFPI Obce 

Družstva, 
společenství 

vlastníků, města, 
obce, fyzické 

osoby 

Až do 90 % z 
celkových 
nákladů 

Příspěvek na 
bydlení 

MPSV Sociálně slabí Sociálně slabí 

Rozdíl 
nákladů a 
příjmem 

vynásobený 
koeficientem 
0,35 (Praha) 

Doplatek na 
bydlení 

MPSV Sociálně slabí Sociálně slabí 

Rozdíl 
odůvodněných 

nákladů a 
částky nutné 
na živobytí 

Stavební spoření MF Občané Občané 
Max. 2 000 Kč 

za rok 

Daňový odpočet MF Občané Občané 
Max. 150 000 

Kč za rok 

Bydlení pro seniory Magistrát Senioři Senioři 
Snížené 
nájemné 

Obecní byty Městská část 

Sociálně slabí, 
senioři, OZP, 

mladí lidé, určité 
profese 

Sociálně slabí, 
senioři, OZP, 

mladí lidé, určité 
profese 

Snížené 
nájemné 

Startovací byty Městská část 
Osoby obvykle 

do 35 let 
Osoby obvykle 

do 35 let 
Snížené 
nájemné 

Zdroj: Autorka 
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V rámci mých rozhovorů jsem se respondentů ptala, zda vědí, jaké existují formy 

podpory bydlení. Ve věkové skupině seniorů dva věděli o příspěvku na bydlení, z toho 

jeden ho pobíral. Zbytek seniorů žádnou formu podpory bydlení neznal. U mladých lidí 

vůbec žádný program neznal jeden respondent, dva znali příspěvek na bydlení, 

jeden obecní byty a tři znali státní půjčku na koupi vlastního bydlení. Na dotaz, zda jim 

přijde podpora dostatečná, odpovídali mladí lidé buď ne nebo že nevědí. Senioři spíše 

nevěděli, co odpovědět, dva řekli, že jim podpora přijde spíše dostatečná. Dále jsem se 

ptala, co by měl podle nich stát více dělat v oblasti podpory bydlení. Senioři vůbec 

nevěděli, dva mladí lidé přišli s nápadem státních bezúročných půjček, jeden se zmírněním 

podmínek u existující státní půjčky. Bezúročné půjčky by dle respondentů pomohly 

mladým lidem s pořízením vlastního bydlení, jelikož teď mají velké problémy dát 

dohromady 10 % z ceny nemovitosti, jež jsou zapotřebí pro schválení hypotečního úvěru. 

Jeden respondent by ocenil pomoc státu i ve chvíli, kdy již splácí svou nemovitost, a to 

formou lepšího daňového zvýhodnění, než je to existující. Zmíněná byla i nedostatečná 

informovanost o stávajících formách podpory bydlení. „Tak většinou ani nevím co stát 

nabízí v tuto chvíli, takže rozhodně nějaká informovanost lidí.“ (Respondent A) 

Většina (81 %) mladých lidí ve výzkumu Dráhy bydlení mileniálů si myslí, že 

podpora bydlení je nedostatečná. Formu podpory si 31 % respondentů představuje ve větší 

výstavbě obecního bydlení, 27 % respondentů by ocenilo poskytování výhodných státních 

půjček na bydlení a 24 % respondentů by rádo speciální příspěvky na bydlení pro rodiny 

s malými dětmi. Pokud bychom se dívali na příjmy těchto mladých osob, příjmově slabší 

spíše preferují větší výstavbu, zatímco příjmově silnější preferují státní půjčky na bydlení. 

(Lux, Sunega, Kubala, 2021: 17) 

Větší podporu ze strany státu by ocenili i oslovení experti. Jan Farník si myslí, že 

řešením pro městské části by byly státní dotace, které by umožňovaly rekonstruovat 

stávající bytový fond. Adam Zábranský by ocenil pomoc státu v řešení otázky 

krátkodobého ubytování a preventivních aktivit, kterými by se předcházelo ztrátě bydlení 

obyvatel. Airbnb není v tuto chvíli nijak regulováno, ač v některých evropských zemích 

regulaci krátkodobého ubytování zavedli. Problémem je, že tento druh ubytování nelze 

nijak regulovat na lokální úrovni, takže Magistrát ani městské části s touto problematikou 

nic nezmůžou. „Obce tenhle segment regulovat nemohou a vede to k tomu, že v centrálních 

městských částech v Praze to způsobuje velké problémy, protože jednak to lokálně zvyšuje 
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ceny bydlení, jak nájemního, tak vlastnického, a jednak pro lidi, kteří žijí v domech, kde je 

několik bytů poskytováno jako turistické pokoje, hotelové pokoje vlastně pro turisty, tak to 

samozřejmě není úplně dobré pro životní pohodu, protože je tam mnohem větší hluk, 

bordel, ničení majetku apod. než v bytech, kde lidé bydlí.“ (Respondent Adam Zábranský) 

11 Diskuze výsledků 

V této kapitole bych se ráda podívala na bydlení mladých osob a seniorů ve vztahu 

k užitým teoriím. Uvedu zde také limitace mého výzkumu. Preference ohledně typu 

bydlení byly pro mladé lidi naprosto jednoznačné, úplně všichni by rádi žili ve vlastním 

bydlení. Podívám-li se na dosažené výsledky týkající se preferencí a důvodu setrvání 

u rodičů v mém výzkumu v porovnání s jinými, dostávám se k podobným výsledkům. 

Polovina respondentů ve výzkumu Dráhy bydlení mileniálů v roce 2020 uvedla, že 

zůstávají bydlet u rodičů kvůli horší dostupností bydlení. Ideální bydlení představuje 

u 94,8 % osob vlastnické bydlení. (Lux, Sunega, Kubala, 2021: 15) Podobným případem je 

i výzkum uskutečněný ve Velké Británii v roce 2018. Zde taktéž došli k závěru, že mladí 

lidé touží po vlastním bydlení, v uskutečnění svých aspirací jim však brání situace na 

bytovém trhu a těžce dosažitelné hypoteční úvěry. (McKee, Soaita, 2018) 

Již v roce 2011 bylo ve Velké Británii během sčítání lidu zjištěno, že ve vlastním 

bydlení žije pouze 30 % osob ve věku 25 až 29 let. Z mladých lidí žijících v nájmu však 

aspiruje na vlastní nemovitost 83 % osob. (Blackwell, Park, 2011: 16) Jako hlavní 

překážky v koupi nemovitosti uvedli mladí lidé v mém výzkumu přísné podmínky pro 

získání hypotečního úvěru a vysoké ceny nemovitostí. Nájemní bydlení je vnímáno jako 

přechodné období, které je nejisté. V současné bytové situaci tak nepřemýšlejí o zakládání 

rodiny, jež je jedním z faktorů přechodu do dospělosti. O tom svědčí i fakt, že pouze jeden 

z mých respondentů dítě má, a žije již ve vlastním bytě. Odstěhování se od rodičů si lidé 

spojují s osamostatněním se, finanční nezávislostí a žitím „dospělého“ života. Lux et al. 

(2015) v rámci svého výzkumu dospěli k závěru, že hlavními důvody pro pořízení 

vlastního bydlení jsou jistota, domov a dospělost. Pojem dospělost pak značí přechod do 

dospělosti. 

U seniorů převládá v mém výzkumu spíše apatie, jsou smíření se svou bytovou 

situací a nesnaží se ji nijak měnit. Přesto by rádi žili spíše ve vlastním. Antošová et al. 

(2016: 21) tento výsledek potvrzují, senioři o změny moc nestojí, spokojených s bydlením 
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bylo v jejich výzkumu 70 % respondentů. Obecně svou situaci hodnotí jako velmi dobrou 

52,23 % seniorů, 43,86 % ji vnímá jako přijatelnou. (Antošová et al., 2016: 53) 

O spokojenosti s bydlením hovoří také Godarová et al. (2017), ti uvádějí, že senioři jsou 

s bydlením spokojenější než zbytek republiky. Dle teorie životní dráhy mohou tyto 

výsledky souviset s principem lidské činnosti v rozhodování a jednání. Na vývoj člověka 

a jeho názory mají velký vliv schopnosti a zkušenosti, jež za svého života nabyl a může 

uplatňovat. (Hofmeister, 2010) Více zkušenostmi pak samozřejmě disponují starší lidé. 

Senioři se nachází ve fázi životního cyklu, kde jsou citliví na různé faktory, jež by 

mohly potenciálně vést ke zhoršení kvality bydlení až ke ztrátě bydlení. Mezi tyto faktory 

patří hlavně zdravotní stav. Nejvíce ohroženi jsou pak senioři, jež žijí sami. Tyto osoby 

mají často náklady na bydlení vyšší než 40 %. (Godarová et al., 2017) To potvrzuje i můj 

výzkum, senioři žijící sami uvedli minimální výši nákladů na bydlení 40 %. Sociální trasy 

seniorů jsou však individuální, je na každém, z jakých možností si ve svém životě vybere, 

jak bude bydlet a s kým. Životní cyklus se pak odvíjí od těchto jednotlivých rozhodnutí, 

důležité je i období, kdy k těmto změnám dochází. Nejzásadnějším přechodem je pak pro 

většinu starších osob odchod do důchodu. Senioři ve výzkumu Antošové et al. (2016: 54) 

uvádějí, že pozitivně tento přechod vnímá 17,96 % mužů a 21,58 % žen. Citlivost na 

odchod do důchodu dle Millové (2012) souvisí s životním časem člověka, podle kterého 

lze zjistit, v jaké fázi vývoje člověk právě je a s jakými problémy se potýká.  

Spojitosti bydlení s životními dráhami mladých lidí a seniorů se v České republice 

nevěnuje moc výzkumů. To je jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla pro toto 

téma. Značí o tom i absence české literatury na téma generation rent, jež je v zahraničí 

momentálně jedním z velmi diskutovaných a rozebíraných témat. Většina výzkumů na toto 

téma proběhla ve Velké Británii. Zde vidím i příležitost pro další výzkumy na území České 

republiky, jež by dále rozvinuly toto téma. Přínosem by bylo lepší poznání problému a tím 

pádem i jeho snazší řešení a lepší nastavení lokální bytové politiky. 

Nyní k limitacím mého výzkumu. Výzkumným designem této práce je smíšený 

výzkum, kde jsou kombinovány kvantitativní a kvalitativní aspekty sběru a analýzy dat. 

Pro zajištění kvality výzkumu v práci využívám datovou a metodologickou triangulaci, 

tedy používám více různých zdrojů a více metod studia výzkumného problému. 

Empirickým designem této práce je případová studie. Zdroji dat jsou sekundární data, 

sesbíraná Českým statistickým úřadem a primární data z rozhovorů s 10 respondenty a ze 
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4 expertních rozhovorů. Rozhovory byly polostrukturované a nahrávané, což umožňovalo 

dovysvětlit pojmy, kterým respondenti neporozuměli. Nevýhodou nahrávaných rozhovorů 

však může být zamlčování informací ze strany respondentů nebo neuvádění pravdivých 

informací. Rozhovor se jim může zdát osobnější než např. dotazník. Pro kvalitu výzkumu 

je stěžejní jeho validita, které jsem dosahovala snahou o úplné vyhnutí se reaktivity, 

zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany respondentů, které definovali Lincoln 

a Guba. (Hendl, 2005) Respondentům jsem vysvětlila, že jimi sdělené informace zůstanou 

anonymní a nemusejí se tak obávat odpovídat zcela pravdivě, sama jsem se snažila zůstat 

objektivní a nijak výzkum neovlivňovat. I přes veškerou snahu však mohlo dojít ke 

zkreslení výsledků. 

Cílovou skupinou byly osoby ve dvou věkových skupinách, a to ve věku 18 až 

28 let a 65 a více let žijící v Praze. Dotazovaní byli vybíráni úsudkem a následně metodou 

sněhové koule, kdy jsem získávala další kontakty od prvních respondentů. Limitem této 

metody je skutečnost, že se jedná o nepravděpodobnostní výběr a neexistuje tak stejná 

šance pro všechny dostat se do výzkumu. Mezi limity musím dále zařadit i množství 

respondentů, jež neumožňuje výsledky generalizovat pro celou cílovou skupinu. V rámci 

sekundární analýzy dat jsem pracovala s daty ze šetření Životní podmínky domácností, kde 

byly věkové kategorie zvoleny lehce jinak. Český statistický úřad pracuje s věkovými 

kategoriemi 0 až 29 let pro mladé lidi a 60 a více let pro seniory. Existuje zde tedy malý 

věkový rozdíl oproti mnou stanoveným věkovým kategoriím. 
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Závěr 

Podle teorie životní dráhy lidé během svého života procházejí různými životními fázemi. 

Tyto fáze jsou propojeny různými přechody, z nichž jedny z nejvýznamnějších jsou 

přechod do důchodu a tranzice do dospělosti. S těmito přechody je úzce spjatá dostupnost 

bydlení. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky 

odráží vybrané fáze životního cyklu. 

Bydlení v Praze je mladými lidmi vnímáno jako nedostupné, a to zejména po 

finanční stránce. Senioři nevnímají situaci na bytovém trhu o nic lépe, obecně si ale myslí, 

že horší dostupnost je spíše pro mladé lidi. Na nedostupnosti bydlení se shodují i experti. 

Ti za více ohrožené nedostupností bydlení považují seniory. Za problematické pak vnímají 

ceny pražského nájemního bydlení, kupní ceny pražských nemovitostí, neřešení otázky 

Airbnb a výhodnost investic do bydlení s malým rizikem a velkým výnosem, což ústí ve 

skupování nemovitostí investory. Poptávka po bydlení v Praze je vysoká, ale nevede 

k větší výstavbě. Z analýzy dat vyplynulo, že počet zahájených i dokončených bytů v Praze 

klesá. Mezi další možné příčiny nedostupnosti bydlení experti řadí příliš zbyrokratizované 

povolovací procesy výstavby, nedostatek území k výstavbě a nízkou regulaci. Ideální 

řešení by představovala obecní výstavba, Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží přijít 

s dotačními tituly pro tento druh výstavby. V plánu je i oslovení soukromých developerů 

k výstavbě nájemních bytů, jež by byly svěřeny do správy městských částí. Z rozhovorů 

dále vyplynulo, že mladí lidé jsou přesvědčení, že ceny a náklady na bydlení v Praze 

nejsou úměrné pražským příjmům.  

Preferencí ohledně bydlení je u seniorů povětšinou vlastní bydlení. V případě, že 

preferovali nájemní, uváděli že jiné bydlení už si nemohou dovolit, a tak už si ani jiné 

nepřejí. Mladí lidé zde měli naprosto jasno, všichni by rádi žili ve vlastním bytě. Mezi 

nejčastější důvody jejich výběru patří vlastnit něco svého, co jednou budou moci předat 

svým dětem, samostatnost, nezávislost na pronajímateli a pocit jistoty. Dalším významným 

faktorem byly peníze, po sečtení nákladů na bydlení jim vyšlo, že výše splátek 

hypotečního úvěru je stejná jako výše nájemného. Také experty bylo potvrzeno, že po 

negativních zkušenostech nechtějí lidé znovu do nájemního bytu a v případě, že si 

nemohou dovolit byt koupit, snaží se získat byt obecní. 

Nejvíce nástroji bytové politiky disponuje Státní fond podpory investic, největší 
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alokace financí je však u Ministerstva práce a sociálních věcí. Výše vynaložených 

finančních prostředků ze strany státu je v posledních letech v podstatě stabilní. Provázanost 

nástrojů státní a lokální bytové politiky je experty vnímána jako značně problematická až 

chybějící. Každá městská část nakonec jedná jinak, jelikož neexistuje dostatečná 

provázanost napříč úrovněmi, a tak vznikají velké rozdíly. 

Nástroje na celostátní úrovni jsou cíleny na určité skupiny obyvatel, žadateli však 

mohou být spíše obce, městské části či družstva. Naproti tomu o nástroje na lokální úrovni 

mohou žádat jejich cílové skupiny. Liší se i ve způsobu financování, lokální nástroje 

spočívají v poskytování levnějšího nájemního bydlení. Celostátní nástroje spočívají 

v podpoře financování různých koupí, výstaveb a příspěvků na bydlení. Odlišnosti lze 

nalézt i v jejich cílenosti. Nástroje na pražské úrovni jsou selektivní, orientované zejména 

na seniory, sociálně slabé a mladé rodiny. Magistrát hlavního města Prahy disponuje pouze 

menším množstvím obecních bytů a bydlením pro seniory. Do budoucna jsou v plánu 

i startovací byty pro mladé rodiny. Městské části taktéž disponují obecními byty, některé 

i startovacími byty. Obecní byty slouží k pronájmu specifickým osobám, které jsou 

znevýhodněné svým věkem, příjmy nebo zdravotním postižením. Programy podpory 

bydlení na celostátní úrovni jsou více různorodé, nejvíce jsou však zaměřené na seniory 

a sociálně slabé.  

Mezi mladými lidmi a seniory převládá nevědomost o existujících opatřeních na 

podporu bydlení. Pouze dva senioři znali příspěvky na bydlení, o jiné formy podpory se 

nikdy nezajímali a nejsou s nimi seznámeni. Mladí lidé se orientovali o trochu více, někteří 

znali program Vlastní bydlení, příspěvky na bydlení a obecní byty. Většina mladých osob 

ocenila program Vlastní bydlení, ačkoli bylo konstatováno, že jeho maximální možná výše 

není dostatečně vysoká na pražské kupní ceny. Nabízené typy podpory hodnotí jako 

nedostačující, ocenili by především státní bezúročné půjčky a lepší daňové zvýhodnění 

vlastníků nemovitostí. Obecně však lidé nedokázali všechna opatření komplexně zhodnotit, 

jelikož o nich neměli dostatečné povědomí. Nízké využití nástrojů je momentálně řešeno 

na státní úrovni, kde je v rámci nové koncepce bydlení vyhodnocováno, proč nejsou ve 

větší míře čerpány současné programy podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj 

a Státního fondu podpory investic. O nedostatečné informovanosti mluví i experti. Ti by 

také ocenili větší podporu ze strany státu, zmíněny byly státní dotace na rekonstrukci 

stávajícího bytového fondu, státní řešení Airbnb a podnikání preventivních aktivit, které by 
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předcházely ztrátě bydlení.  

Podpora osob při přechodu do dospělosti a osob v důchodu tedy není na lokální 

úrovni dostačující. Praha nedisponuje dostatečným množstvím nástrojů, jimiž by těmto 

osobám dokázala pomoci v otázce bydlení. Startovací byty ve většině městských částí 

vůbec neexistují, bydlení zaměřené na seniory v menší míře existuje na úrovni Magistrátu. 

Bylo by zapotřebí lepší provázanosti státní a lokální bytové politiky, větší bytové výstavby 

a dalších opatření zaměřených na tyto osoby. Především pak na mladé lidi, jelikož opatření 

zaměřená na mladé osoby jsou většinou podmíněná sňatkem nebo rodičovstvím. Velkým 

problémem je i skutečnost, že všechny pražské nástroje bytové politiky spočívají 

v poskytování bytů vybraným skupinám osob, zcela chybí jiné formy podpory například ve 

formě příspěvků.  
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Summary 

Life path theory says that people go through different stages of life during their lives. 

These phases are interconnected by various transitions, some of the most important of 

which are the transition to retirement and the transition to adulthood. The availability of 

housing is closely linked to these transitions. The aim of my diploma thesis was to find out 

whether the setting of local housing policy reflects selected life cycle phases. 

 Housing in Prague is perceived by young people as inaccessible, especially 

financially. Seniors do not perceive the situation on the housing market any better, but in 

general they think that worse accessibility is more for young people. Experts also agree on 

the unavailability of housing. They consider seniors to be more endangered by the 

unavailability of housing. As problematic they perceive the prices of Prague rental 

housing, the purchase prices of Prague real estate, the failure to solve the Airbnb issue and 

the profitability of investments in housing with low risk and high return, which results in 

the purchase of real estates by investors. In addition, the demand for housing in Prague is 

very high, but it does not lead to greater construction. The analysis of the data showed that 

the number of started and completed dwellings in Prague is declining. Experts among other 

possible causes of housing unavailability rank over-bureaucratic construction permitting 

processes, lack of land for construction, and low regulations. The ideal solution would be 

municipal construction, the Ministry for Regional Development is trying to come up with 

subsidy titles for this type of construction. It is also planned to address private developers 

for the construction of rental apartments, which would be entrusted to the administration of 

city districts. The interviews also showed that young people are convinced that the prices 

and costs of living in Prague are not proportional to Prague's incomes. 

 Housing preferences for seniors are mostly their own housing. If they preferred 

rent, they stated that they could no longer afford other housing, so they no longer want 

other. The young people were very clear here, everyone would like to live in their own 

apartment. The most common reasons for choosing that include owning something of their 

own, which they will be able to pass on to their children one day, independence and 

independence from the landlord and a sense of security. Another important factor were 

money, after adding up the cost of housing, they realized that the amount of mortgage loan 

repayments are the same as the amount of rents. Experts also confirmed that after 

a negative experience, people do not want to return to a rented apartment and if they can 
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not afford to buy an apartment, they are trying to get a municipal apartment. 

 The State Investment Support Fund has the most housing policy instruments, but 

the largest allocation of funds is with the Ministry of Labor and Social Affairs. The amount 

of funds spent by the state has been essentially stable in recent years. The interconnection 

of state and local housing policy instruments is perceived by experts as very problematic 

and even missing. In the end, each city district acts differently, as there is not enough 

interconnection across the levels, and so there are big differences. 

 Instruments at the national level are targeted at certain groups of the population, but 

applicants may be municipalities, city districts or cooperatives. In contrast, instruments at 

the local level can be requested by their target groups. They also differ in the methods of 

financing, local instruments consist of providing cheaper rental housing. Nationwide 

instruments consist of supporting the financing of various purchases, constructions and 

housing allowances. Differences can also be found in their targeting. The tools at the 

Prague level are selective, oriented mainly to seniors, socially disadvantaged and young 

families. Prague City Hall has only a small number of municipal flats and housing for the 

elderly. For the future are also planned start-up flats for young families. City districts also 

have municipal flats, some even start-up flats. Municipal flats are rented to specific people 

who are disadvantaged by their age, income or disability. National housing support 

programs are more diverse, but most targeted at the elderly and the socially disadvantaged. 

 Ignorance of existing housing promotion measures is prevalent among young 

people and the elderly. Only two seniors knew about housing allowances, they were never 

interested in other forms of support and are not familiar with them. Young people were 

a little more oriented, some knew the program Own Housing, housing allowances and 

municipal housing. Most young people appreciated the Own Housing program, although it 

was stated that its maximum possible amount was not high enough for Prague's purchase 

prices. They evaluated the offered types of support as insufficient, they would especially 

appreciate state interest-free loans and better tax benefits for property owners. In general, 

however, people could not comprehensively evaluate all measures because they were not 

sufficiently aware of them. The low use of instruments is currently being addressed at the 

state level, where the new housing concept is evaluating why the current housing support 

programs of the Ministry for Regional Development and the State Investment Support 

Fund are not being used to a greater extent. Experts also talk about the lack of awareness. 
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They would also appreciate greater support from the state, mentioning state subsidies for 

the reconstruction of the existing housing stock, the state solution of Airbnb and 

undertaking preventive activities that would prevent the loss of housing. 

Support for people in the transition to adulthood and retirees is therefore not 

sufficient at the local level. Prague does not have a sufficient number of instruments to 

help these people with housing. Start-up flats do not exist at all in most city districts, 

housing aimed at the elderly exists to a lesser extent at the level of the Prague City Hall. 

There would be a need for better coherence between state and local housing policy, greater 

housing construction and other measures aimed at these people. Especially for young 

people, as measures aimed at young people are usually conditional on marriage or 

parenthood. Another big problem is the fact that all Prague instruments consist in 

providing apartments to certain groups of people, there is a complete lack of other forms of 

support, for example in the form of contributions. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému 

Tranzice do dospělosti je dlouhý proces, který se sestává z mnoha dílčích přechodů a který 

je podmíněn mnoha proměnnými, z nichž odstěhování se od rodičů je jednou z těch 

nejdůležitějších. Dochází k osamostatňování jedince a k převzetí úplné zodpovědnosti za 

jeho činy. V současné době dochází k oddalování věku, kdy se mladí lidé stěhují od svých 

rodičů a k posunu hranice přechodu do dospělosti. Odchod od rodičů je definován jako 

hlavní událost tranzice do dospělosti zejména kvůli skutečnosti, že dochází k rozrůznění 

tradičních rodinných uspořádání. Dle uskutečněných výzkumů je odchod v Evropě silně 

heterogenní a lze zde nalézt dva rozdílné vzorce odchodu – severní a jižní. (Macková, 
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2011) 

V současnosti jsou mladí lidé označováni termínem tzv. ‚generation rent‘. Tento pojem 

označuje lidi, kteří po delší časové období svého života žijí v pronájmu, a to hlavně z 

důvodů, že na vlastní bydlení finančně nedosáhnou. Vysoká poptávka po nájemních bytech 

je zapříčiněna ztíženými podmínkami pro přiznání hypotečního úvěru, který si může 

dovolit stále méně lidí. Tito lidé se tedy ocitají v pasti pronájmu, jelikož musejí vynaložit 

hodně financí na drahé nájmy a nemají tak šanci ušetřit na kapitál potřebný k přiznání 

hypotečního úvěru. Ačkoli je nájemní bydlení zpočátku považováno za dočasné řešení, 

období života v pronájmu se pořád prodlužuje. Mladí lidé pak odkládají založení rodiny, 

která je dalším ukazatelem přechodu do dospělosti, jelikož většinou chtějí rodinu zakládat 

až ve vlastním bydlení. Hlavním důvodem je zejména obava, že je domácí v těhotenství 

nebo s dítětem vystěhuje. (Hoolachan, McKee, Moore, Soaita, 2017) Na vlastní bydlení 

mladí lidé většinou dosahují dvojím způsobem – buď zůstávají bydlet s rodiči doma delší 

dobu (někteří dokonce ještě ve 30 letech), nebo jim rodiče finančně vypomohou. Úvěrové 

financování je dostupnější pro ty, kteří již nějakou nemovitost vlastní. Lidé bez pomoci 

rodičů se ocitají tváří v tvář potenciálnímu bezdomovectví. (Sunega, Lux, 2018) 

Toto téma jsem si vybrala, jelikož je velmi aktuální a v poslední době velmi diskutované, 

hlavně kvůli změnám v rámci poskytování hypotečních úvěrů a zvyšujícím se cenám 

vlastnického bydlení. Česká národní banka ve svém prohlášení z roku 2017 uvádí, že k 

získání hypotečního úvěru je třeba složit 10 % z ceny nemovitosti při její koupi. V roce 

2018 zavádí Česká národní banka nové limity na hypotéky. Od 1. října 2018 zvýšila 

požadavky na výši příjmu žadatele, ten by měl na splátku hypotéky vykládat maximálně 45 

% svého měsíčního čistého příjmu. Výše splátky by zároveň neměla překročit 

devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. (Česká národní banka, 2018) Jakožto formu 

pomoci mladým lidem, stát zavedl úvěrový program na pořízení nebo modernizaci bydlení 

pro mladé lidi do 36 let. Maximální výše půjčky činí 2 miliony korun, ale podmínkou 

poskytnutí úvěru je uzavření manželství. Svobodní lidé mají šanci pouze v případě, že se 

sami starají o dítě do 15 let. (Olašin, 2018) 

Dostupnost vlastnického bydlení je v České republice značně diferenciovaná. Jedná se 

především o rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky. To je hlavním důvodem, proč jsem 

si pro účely této práce vybrala pouze Prahu. V Praze se koncentruje největší množství 

nejkvalifikovanějších pracovníků, kteří mají nejvyšší mzdy. Tato skutečnost se odráží na 
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nabídce a poptávce bytů a domů. Vzhledem k vyšším mzdám jsou lidé schopni pořídit si 

dražší bydlení, a tak ceny nemovitostí v Praze rostou neúměrně ke zbytku republiky. Mladí 

lidé, kteří se do Prahy stěhují za prací, mají problém dosáhnout na vysoké ceny bytů. (Lux, 

Kostelecký, Mikeszová, Sunega, 2009) Od roku 1990 do roku 2016 vzrostly průměrné 

ceny bytů o 204 %, průměrné ceny domů o 124 %. (Sunega, Lux, 2018: 751) Výdaje na 

domácnost jsou stále na vzestupu, v roce 2015 vydaly lidé v průměru 16,2 % svých příjmů 

na vlastní bydlení. V nájemním bydlení museli lidé vynaložit dokonce 26 % svých příjmů. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016: 14) 

B. Cíle diplomové práce  

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaký má bytová politika vliv na osamostatňování 

mladých lidí ve věku 18 až 28 let v Praze. Budu zjišťovat, jaké jsou možnosti těchto lidí v 

otázce bydlení, jaké jsou jejich osobní preference a zda upřednostňují vlastnické či nájemní 

bydlení. Dále se zaměřím na zjištění dostupnosti bydlení v Praze a její vliv na oddalování 

dospělosti u mladých lidí. V rámci této práce také zmapuji, jaké jsou nástroje bytové 

politiky na celostátní i Pražské úrovni na podporu mladých lidí a jaké jsou aktuální 

podmínky pro poskytnutí hypotéky, a zda mladí lidé tyto podmínky splňují. 

C. Výzkumné otázky 

• Jaký má bytová politika vliv na osamostatňování mladých lidí v Praze? 

• Jaká je dostupnost bydlení pro mladé lidi v Praze? 

• Jaké jsou preference mladých lidí žijících v Praze ohledně bydlení? 

• Jaké jsou nástroje bytové politiky v České republice? 

• Liší se nástroje bytové politiky na Pražské úrovni od nástrojů celostátních? 

D. Teoretická východiska 

Tranzice k dospělosti 

Tranzice k dospělosti je proces sestávající se z dílčích přechodů v životě člověka. Mnoho 

autorů definuje různé faktory, které tento přechod zapříčiňují. Billari spojuje přechod do 

dospělosti s ukončením vzdělávání na každodenní bázi, vstupem do prvního zaměstnání, 

osamostatněním od rodičů, sestěhováním s partnerem a narozením dítěte. Jeho definici 

doplňuje Corijn o první sexuální styk, partnerství a manželství. Dalšími autory 

zabývajícími se tranzicí do dospělosti jsou Iacovou a Berthoud, kteří rozlišují dva druhy 
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přechodů – přechod ze školy do zaměstnání a přechod od rodičů k založení vlastní rodiny. 

V dnešní společnosti však manželství a zakládání rodiny ztrácí na významu pro definici 

dospělosti, jelikož dochází ke změnám priorit mladých lidí a změnám tradičních rodinných 

uspořádání – zvyšování věku vstupu do manželství a zakládání rodiny. Za klíčové faktory 

jsou v současné době považovány finanční nezávislost a odchod od rodičů. (Furstenberg, 

McCloyd, Rumbaut, Settersten, 2003) Odstěhování od rodičů je považováno za klíčové, 

jelikož předpokládá nezávislost ze strany mladých dospělých, a to v rovině finanční i v 

rovině bydlení.  

Období přechodu do dospělosti se v posledních letech stále prodlužuje v závislosti na 

společenských změnách. Stále častěji také dochází k tzv. bumerangovému efektu. Mladí 

lidé se čase vrací zpátky k rodičům, v důsledku rozvodů, změn zaměstnání, navrácení se ke 

studiu apod. 

E. Výzkumný plán 

V rámci této práce budu pracovat s primárními i sekundárními daty. Součástí bude studium 

dokumentů a následná analýza sekundárních dat. Dokumenty se budou sestávat zejména ze 

strategických a legislativních dokumentů, odborných publikací a předešlých výzkumů. 

Využiji také dostupná kvantitativní data ze statistických šetření. Primární data budou 

získána prostřednictvím kvalitativního výzkumu odehrávajícího se na území Prahy. 

Výhodu kvalitativního výzkumu v tomto případě spatřuji v možnosti doptat se respondentů 

na věci, které sám respondent považuje za důležité a lépe zachytit pocity a názory 

respondentů, kteří se ocitají ve fázi přechodu do dospělosti a osamostatnění se od rodičů. 

Kvalitativní výzkum umožňuje jít více do hloubky ve zjišťování dopadů bytové politiky na 

osamostatňování se mladých lidí. Designem mého výzkumu bude případová studie, která 

zkoumá určitý fenomén do hloubky. (Yin, 2009)  

 Metodou sběru dat budou polostrukturované rozhovory, které umožní doptat se 

respondentů na další informace, ale zároveň poskytnou osnovu rozhovoru. Respondenty 

budou osoby žijící v Praze, a to ve věku 18 až 28 let, jelikož v tomto věku ukončují 

studium a dochází k jejich osamostatňování a stěhování se od rodičů. Respondenti budou 

vybíráni úsudkem.  
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The aim of my thesis is to find out how the housing policy affects transition to adulthood 

in Prague. I will focus on young people in age 18 to 18 living in Prague. I am going to 

determine, what the possibilities of these people are in terms of housing, what their 

personal preferences are and whether they prefer ownership or rental housing. 

Furthermore, I will focus on finding out the availability of housing in Prague and its 

influence on postponing adulthood. In this work, I will also map out what are the housing 

policy tools at national and Prague level to support young people and what are the current 

conditions for providing a mortgage, and whether young people meet these conditions or 

not. For the purpose of this work, I will use the theory of transition to adulthood.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru 

1. Kolik je Vám let? 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

3. Jaký je Váš rodinný stav? 

4. Máte děti? 

5. V jaké městské části žijete? 

6. V jakém bytě žijete? Jedná se o pronájem, byt obecní nebo byt v osobním vlastnictví? 

7. Žijete sám/a? 

a. NE = S kým žijete? 

i. U RODIČŮ = Proč? 

8. V kolika letech jste se odstěhoval/a od rodičů? 

a. Co Vás vedlo k odstěhování se od rodičů? 

A. Preference typu bydlení 

9. Kolikrát za život jste se stěhoval/a a proč? 

a. V jakých typech bydlení jste žil/a? 

10. Jaký typ bydlení preferujete? (nájemní, obecní, vlastní) 

a. Proč zrovna tento typ? 

B. Financování bydlení 

11. Pomáhá Vám někdo s financováním bydlení? 

12. Financoval/a jste si byt prostřednictvím hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního 

spoření? 

a. ANO = Co Vás vedlo ke sjednání úvěru? 

13. Jak velkou část z příjmů (v procentech) vynaložíte na bydlení a s ním spjaté náklady? 

C. Podpora bydlení 

14. Víte, jaké existují formy podpory bydlení ze strany státu, které byste mohl/a využít? 

15. Víte, jaké existují formy podpory bydlení ze strany Prahy nebo Vaší městské části, 

které byste mohl/a využít? 

16. Využil/a jste nějaký typ podpory bydlení? 

a. ANO = Jaký typ podpory bydlení jste využil/a? 

17. Jakou formu podpory bydlení byste uvítal/a? 
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18. Myslíte si, že je podpora ze strany státu dostatečná? 

a. NE = Co by podle Vás měl stát dělat? 

19. Pokud byste splňoval/a kritéria pro získání státní půjčky, využil/a byste této možnosti? 

a. Proč? 

D. Dostupnost bydlení 

20. Myslíte si, že je v Praze bydlení dostupné? 

a. Proč ano/ne? 

21. Myslíte si, že jsou ceny bydlení v Praze úměrné pražským příjmům? 
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Příloha č. 2: Scénář expertního rozhovoru 

1. Došlo v současné době k nějakým změnám v bytové politice kvůli pandemii? 

2. Jste spokojený/á s provázaností státní a pražské bytové politiky? 

a. Proč? 

3. Jste spokojený/á se současnou podobou pražské bytové politiky? 

4. Máte nějaké návrhy na zlepšení v oblasti bytové politiky? 

5. Máte v plánu zpracování nové koncepce bydlení, která by nahradila koncepci z roku 

2004? 

a. NE = Proč? 

A. Podpora bydlení 

6. Liší se celostátní nástroje podpory bydlení od těch pražských? 

7. Jaké možnosti podpory bydlení Praha nabízí? 

a. Cílíte některé typy podpory konkrétně na mladé lidi a seniory? 

8. Jsou státní nástroje podpory bydlení cílené i na určité věkové kategorie? 

a. ANO = Na jaké? 

b. ANO = O jaké nástroje se jedná? 

9. Jak mladí lidé a senioři na tyto nástroje reagují? 

10. Jak hodnotíte pozornost státu vůči mladým lidem a seniorům v oblasti bydlení? 

11. Co by Vám ze strany státu pomohlo v řešení otázky bydlení? 

12. Nabízí Praha startovací byty? 

a. ANO = Kolik jich zhruba máte k dispozici? 

b. ANO = Plánujete rozšíření startovacích bytů? 

B. Privatizace 

13. Je v plánu další privatizace obecních bytů? 

c. ANO = V jakém rozsahu? 

14. Myslíte si, že je privatizace obecních bytů správným krokem? 

C. Dostupnost a ceny bydlení 

15. Má dle Vás Vaše městská část dostatek volných bytů? 

16. Plánujete v dohledné době větší výstavbu bytů? 

17. Myslíte si, že je v Praze bydlení pro mladé lidi a seniory dostupné? 

a. V čem podle Vás spočívá problém (případné) nedostupnosti bydlení v Praze? 
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D. Návrhy na zlepšení 

18. Napadá Vás něco důležitého nebo zajímavého co ještě nezaznělo? 
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

 

Byl jsem informován/a, že rozhovor je poskytnut pro účely výzkumu v rámci diplomové 

práce Bc. Elišky Češkové. Jsem si vědom/a, že rozhovor je nahráván a tato nahrávka může 

obsahovat citlivé údaje. Tyto údaje budou zpracovány anonymně a odděleně od mého 

jména a příjmení. Souhlasím se zveřejněním výsledků výzkumu v diplomové práci, která 

bude zveřejněna v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. Jsem seznámen/a se 

skutečností, že rozhovor mohu kdykoli ukončit a stejně tak mohu kdykoli vzít zpět svůj 

souhlas se zpracováním mých údajů.  

 

Svým podpisem souhlasím se vším výše uvedeným. 

 

Jméno a příjmení, datum 

 

………………………………………………………… 

Podpis 

 

………………………………………………………… 

 

 


