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Abstrakt 

Informace o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR Regionální disparity v 

dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na sníţení regionálních 

disparit (WD-05-07-3). Poznatky o finanční dostupnosti bydlení v krajích ČR Posouzení nástrojů státu 

krajů a obcí na podporu zvýšení dostupnosti bydlení a návrhy moţných nových nástrojů. Rámcový 

návrh vzdělávacího programu na zvýšení kvalifikace správců bytových objektů jako nástroje 

udrţitelnosti uţitku bytových objektů. 

Klíčová slova 

Dostupnost bydlení, regionální disparity v dostupnosti bydlení, vzdělávací program, 

udrţitelnost uţitku bytových domů. 

Abstract 

Iformation about the content, process and partial results of the research project MRD 

Regional disparities in the availability of housing, socio-economic implications and proposals 

for measures to reduce regional disparities (WD-05-07-3). Knowledge about the affordability 

of housing by region assessment tools state counties and municipalities to promote and 

increase the availability of housing proposals for possible new tools .. The framework 

proposed educational program to increase the qualifications of managers of apartment 

buildings as a tool for sustainable benefit of residential buildings. 

Key words 

The availability of housing, regional disparities in the availability of housing, education 

program, the sustainability benefits of apartment houses. 

Úvod 

Tento příspěvek informuje o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR 

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 

opatření na sníţení regionálních disparit (WD-05-07-3). Navazuje na příspěvek, přednesený 

na semináři v Šilheřovicích v roce 2008. Vedoucím řešitelem projektu je Sociologický ústav 

AV, spoluřešitelé pak Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava a Institut regionálních informací, 

s.r.o Brno. 

Výzkum byl zaměřen podle dvou základních hledisek -  finanční dostupnost bydlení (řeší Sou 

AV) a fyzická dostupnost (řeší FAST VŠB TUO) 

Největší rozdíly lze zaznamenat mezi středočeským regionem včetně Prahy a ostatními 

regiony státu. Výrazné rozdíly jsou také mezi regiony s výrazně decentralizovanou formou 

regionálního uspořádání (viz jiţní Čechy) a regiony s výrazně centralizovanou formou 

regionálního uspořádání (viz Jihomoravský kraj). V prvém případě se jedná o region s nízkou 

hustotou osídlení, nevelkým krajským městem a celkově malým ekonomickým potenciálem. 

V druhém případě se jedná o region se silným a výrazným centrem a vyšší mírou ekonomické 

aktivity. Rozdíly jsou hlavně v podílu rodinného bydlení a bydlení v bytových domech, ve 

velikosti bytů a rovněţ počtu pokojů připadajících na jeden byt. Specifická situace je 
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v případě polycentrického regionálního uspořádání, kdy region je charakterizován více 

významnými městskými centry, coţ je mimo jiné případ moravskoslezského regionu. Poznání 

a definování těchto rozdílů můţe být velmi podnětné pro koncipování bytové politiky. 

 Hlavním předmětem řešení je dostupnost (dosaţitelnost) bydlení a regionální rozdíly 

(disparity) v dostupnosti bydlení, potenciální důsledky vývoje dostupnosti bydlení i vývoje 

těchto rozdílů a konkrétní opatření směřující ke zvýšení dostupnosti bydlení, sníţení 

regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení, a tím i sníţení negativních socioekonomických 

důsledků nízké dostupnosti bydlení a/nebo vysokých regionálních rozdílů v dostupnosti 

bydlení.  

Z hlediska finanční dostupnosti bydlení se ukázalo, ţe výdaje na bydlení zaujímají stále větší 

podíl z celkových spotřebních výdajů českých domácností a postupně se staly hlavní 

výdajovou poloţkou českých domácností. Ve výši trţních cen vlastnického a druţstevního 

bydlení, stejně jako ve výši tzv. trţního nájemného, se postupně objevily značné regionální 

rozdíly, které mají přímý důsledek na regionální rozdíly v dostupnosti bydlení. Ukázalo se, ţe 

regionální rozdíly v cenách bydlení, potaţmo dostupnosti vlastnického bydlení, jsou vyšší, neţ 

regionální rozdíly týkající se ekonomické výkonnosti regionů obecně. Ceny bytů rostly i v 

různých kvalitativně odlišných trţních segmentech v rámci jednoho regionu relativně 

rovnoměrně. 

Bylo sledováno, jaké důsledky měl vývoj dostupnosti bydlení a regionálních rozdílů 

v dostupnosti bydlení na vybrané sociální fenomény, jako například na počet a strukturu 

domácností ohroţených finanční nedostupností bydlení a sociálním vyloučením, na 

demografické chování mladé generace (porodnost) nebo na migraci lidí za pracovními 

příleţitostmi. Bylo rovněţ sledováno, zda bytová výstavba a vybrané podpory v oblasti bytové 

politiky státu regionální rozdíly v dostupnosti bydlení spíše oslabily či naopak prohloubily.   

Byly posouzeny důsledky vývoje finanční dostupnosti bydlení na potenciální i akutní ohroţení 

pro určité skupiny domácností. Byly definovány i kvantifikovány typy domácností, které by 

mohly být, a to zejména v souvislosti s deregulací nájemného, ohroţeny finanční 

nedostupností bydlení v jednotlivých krajích ČR. Vývoj finanční dostupnosti bydlení můţe mít 

vliv nejen na počet domácností zaţívajících váţné problémy s uhrazením svých výdajů na 

bydlení, ale také na vznik problémů spojených se sociálním vyloučením. Výzkum souvislosti 

mezi finanční dostupností bydlení a porodností v regionech České republiky prokázal vliv 

vývoje finanční dostupnosti bydlení na demografické (reprodukční) chování. Problémy 

s finanční dostupností bydlení v regionech s vysokými cenami bytů, při kontrole ostatních 

moţných faktorů, významně ovlivňují zejména časování narození dětí, tedy věk rodičů u 

porodu prvního dítěte. Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací 

poukazuje na nízkou míru vnitřní migrace za pracovními příleţitostmi v českém prostředí. 

Nerovnoměrný regionální růst cen bydlení a mezd má totiţ za následek, ţe se sniţuje 

motivace pro stěhování za prací. Výsledky potvrzují, ţe regionální rozdíly ve finanční 

dostupnosti bydlení mohou skutečně vytvářet závaţné bariéry pro intenzitu pracovně 

orientované migrace, a to zejména pro lidi s niţším ukončeným vzděláním. Zkoumání 

faktického vývoje migračních toků na skutečných migračních datech ukázalo, ţe sníţení 

regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení mělo jen velmi omezený efekt na 

intenzitu migrace, s výjimkou lidí s nejvyšším ukončeným vzděláním. Naopak posílení 

vlastnické formy bydlení má dle zjištění prokazatelný a významný negativní vliv na intenzitu 

migrace za prací.  
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Posouzení územní alokace nové bytové výstavby na úrovni krajů a správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností mělo za cíl vysvětlit rozpory mezi vývojem počtu obyvatel a novou 

bytovou výstavbou, a upozornit tak na procesy, o kterých víme poměrně málo a které 

standardní statistika není schopna postihnout. Nedostatek dostupných údajů nedovolil 

prokázat, zda procesy územní diferenciace bytové výstavby po roce 2001 sníţily či zvýšily 

obecné regionální rozdíly ve fyzické dostupnosti bydlení.  Zhodnocením existujících nástrojů 

státu v oblasti bydlení pomocí vybraných analytických postupů a testování bylo zjištěno, ţe 

jednotlivé státní podpory vykazují různou míru jejich distribuční rovnoměrnosti, a to jak 

v jednotlivých letech, tak také v celkovém úhrnu. Globálně nelze konstatovat, ţe jejich 

dosavadní realizace by měla zásadní vliv na regionální disparity ve fyzické dostupnosti 

bydlení; některé subvenční nástroje podle poznatků sniţovaly tyto disparity, jiné naopak 

tento efekt neměly. 

Součástí projektu výzkumu MMR číslo WD-05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti 

bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na sníţení regionálních disparit― 

je v rámci dílčího cíle DC 010 „Návrh moţných nástrojů ze strany státu, regionů či obcí, které 

by mohly vést ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních disparit ve fyzické 

dostupnosti bydlení― zařazena  aktivita A 1005 „Návrh nových nástrojů státu, regionů či obcí, 

které budou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních disparit 

ve fyzické dostupnosti bydlení―. Předmětem aktivity je návrh nového opatření zaměřeného 

na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, která povede ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a 

sníţení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení, případně nepřímo téţ k ovlivnění 

demografického chování mladé generace ţádoucím směrem a zvýšení prostorové mobility 

domácností za pracovními příleţitostmi při splnění kritérií efektivity a efektivnosti. Při návrhu 

nového opatření bylo přihlédnuto k tomu, aby nedošlo k rozporu s existující legislativou EU, 

legislativou ČR, k reálnosti jejího zavedení a přirozeně k výši finančních nákladů a efektů 

spojených se zavedením nového opatření ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení. Cílem této 

studie je vytvoření moderního nástroje bytové politiky pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení 

a sníţení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení 

To znamená, ţe i při vhodných podmínkách finanční dostupnosti nejrůznějších forem bydlení 

vstupují do hry na jedné straně podněty, na druhé straně omezení nebo limity vázané na 

fyzickou dostupnost a regionálně diferencované sociálně geografické podmínky. 

Podmínky bydlení jsou bezesporu významnou součástí kvality ţivota obyvatel a z tohoto 

hlediska jsou vyjádřeny základními poţadavky na: 

 zdravé a estetické prostředí; 

 širokou paletu forem bydlení; 

 dostupnost různorodých pracovních příleţitostí; 

 dostupnost základních sloţek občanského vybavení, sportu a rekreace; 

 dostupnost vzdělávání a informací. 

Fyzická dostupnost je charakterizována počtem existujících bytů. Avšak viděno jako proces, 

je velmi důleţité, aby nedocházelo ke zkrácení doby ţivotnosti existujících bytů či bytových 

objektů. Při stejné, třeba i vysoké bytové výstavbě se při zanedbání rekonstrukcí dostupnost 

relativně sniţuje. Proto povaţujeme nástroje podporující optimální reprodukci bytového 

fondu (konkrétně bytových domů a u nás specielně bytových domů z panelů) za velmi 
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důleţité pro udrţení a prohloubení fyzické dostupnosti bydlení a omezení regionálních 

disparit.  

Návrhy nových moderních nástrojů  bytové politiky pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení  

a sníţení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení prezentované v této studii se 

uplatňují především v nájemním bydlení..Důvody zdůrazňující toto zaměření  jsou zejména: 

 rozsah podpory vlastnického bydlení v ČR je jiţ na maximální moţné úrovni; 

 pořízení vlastního bydlení není nejvhodnější pro mladé lidi na začátku profesní kariéry 

(potřebná je větší míra územní flexibility); 

 z důvodu nízkého obratu nájemníků v obecních bytech a obecně relativně nízkého 

počtu obecních nájemních bytů po jejich privatizaci převaţuje poptávka nad 

nabídkou; 

 existuje preference vlastnického bydlení, zčásti z důvodu výhodnějších nákladů na 

bydlení neţ je tomu v současnosti u nájemních bytů s volně sjednávaným nájemným.   

Hlavním smyslem navrhovaných nástrojů by měla být podpora optimální reprodukce 

stávajícího bytového fondu (konkrétně bytových domů) pro udrţení a prohloubení fyzické 

dostupnosti bydlení a dosahování efektivnosti rozvoje nájemního bydlení.  

Z pojetí fyzické dostupnosti bydlení konsekventně vyplývá, ţe disponibilní mnoţství bytů 

(z hlediska počtu i funkčních vlastností) můţe být ohroţeno nedostatečnou údrţbou, 

zanedbáním oprav a rekonstrukcí a tím sníţení jejich technické a uţivatelské kvality 

(celkového uţitku). Zanedbané byty, resp. byty v zanedbaných bytových domech sice fyzicky 

existují, ale nepředstavují dostupný bytový fond, splňující současná a budoucí hlediska 

funkční uţivatelnosti a tím sniţují fyzickou dostupnost bydlení. Zanedbání údrţby bytových 

objektů, potřebných oprav nebo rekonstrukcí nemusí být důsledkem pouhé nevůle správců 

(majitelů) nebo nedostatku financí. Častou příčinou nedostatků bývá neznalost, nedostatečná 

kvalifikace osob odpovídajících za správu bytových objektů o nezbytných technických a 

organizačních opatřeních, která by zajistila prodlouţení ţivotnosti objektů a jejich uţitku. 

1 Zahraniční zkušenosti 

Z vybraných zemí ve vazbě na ČR jsou důleţité zejména tyto zkušenosti: 

 v SRN se při rekonstrukci bytového fondu zaměřují na řešení v rámci přestavby měst, 

coţ znamená vynakládat prostředky tak, aby došlo ke komplexnímu, dlouhodobě 

efektivnějšímu řešení urbanistickému, ekonomickému, ekologickému i sociálnímu. 

 Podobně je zaměřen i francouzský diferencovaný přístup k rekonstrukci bytového 

fondu, především k regeneraci sídlišť. Vychází se z diferencovaného a současně 

koncentrovaného nasazení prostředků, které by umoţnily řešení situace v bydlení  

u postiţených obyvatel i ve směru zaměstnanosti, zvýšení kvalifikace i bezpečnostní 

situace v daném území. 

 V Rakousku je nádavkem k uvedeným opatřením velmi dbáno na stabilitu 

podpůrného systému. V oblasti rekonstrukce bytového fondu se pouţívá, zejména  

ve Vídni tzv. měkká rekonstrukce, při které se usiluje o sociálně citlivá řešení bydlení 

domácností seniorů.  

 Ve Velké Britanii a na Slovensku je po podstatném vzestupu vlastnického bydlení 

věnována zvýšená pozornost účinnosti nástrojů v oblasti řízení obnovy bytového 

fondu, nástrojů spojených s kvalitní údrţbou a včasnou rekonstrukcí bytového fondu. 
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Ve Velké Britanii byla k tomuto účelu zpracována rozsáhlá rukověť pro všechny 

účastníky tohoto procesu, na Slovensku byl s mezinárodní pomocí vypracován projekt 

zvýšení efektivnosti správy bytových objektů. 

 Sumárně je potřebné ze stručného uvedení k tématu blízkých postupů v bytové 

politice vybraných zemí odvodit závěr, ţe je potřebné překonat pomalou a dílčí 

rekonstrukci bytových domů (panelových i ostatních), věnovat zvýšenou pozornost 

nájemnímu bydlení, zvýšit zainteresovanost bytových druţstev v rekonstrukci 

bytového fondu a obnovení jejich úlohy ve výstavbě. Podobně je tomu i u měst, 

kondominií a u vlastníků soukromých činţovních domů. Nehledě na důsledky krize, 

jsou podmínky pro toto zaměření stále dostatečné. 

Výzkum se dotýká inovativních metod ekonomiky údrţby bytových domů, kterou lze řešit 

jako spolehlivost provozu stavebních objektů, a která by měla vyjít z analýzy  výnosů, 

postihující mnoţství výstupů systému a analýzy  nákladů, která řeší mnoţství nezbytných 

vstupů pro jeho fungování. Tyto inovativní metody usnadňují ekonomická rozhodování 

Studie chce nabídnout také jiný pohled moţného řešení procesů údrţby obnovy a definovat 

postupy pro nové způsoby řešení, které bude třeba akceptovat při vytváření udrţitelné 

výstavby. Je řešena otázka aplikace nových forem údrţby a obnovy staveb jako prostředku 

k zvýšení jejich uţitku. Zejména z hlediska jejich uţívání, ţivotnosti, termínů obnovy  

a řízeného ukončení jejich ţivotnosti.  

Problematikou údrţby a obnovy se samozřejmě v současnosti zabývá mnoho organizací  

a subjektů (státních, obecních i soukromých). Ne vţdy však mají zcela dořešenu celkovou 

koncepci údrţby a obnovy a odpovídající SW nástroje. Většinou se pouze snaţí dodrţovat 

platné provozní předpisy v souvislosti s údrţbou objektů a řeší pouze kritické a havarijní 

situace. Pokud se alespoň o jistou koncepci pokusí, pak pouze malá část dovede jednotlivé 

detaily své koncepce aţ do konečných důsledků, které zohledňují například rizika spojená  

s provozem objektů, s finanční situací majitele nemovitostí apod.  

Detailní pohled na současný stav nakládání se stavebními díly v průběhu jejich ţivotnosti 

ukázal, ţe existující běţná ekonomická pravidla, jak s nimi nakládat je důleţité rozšířit  

a prohloubit. Detailní pohled byl impulsem k doporučení nových forem procesů údrţby pro 

zlepšení současného stavu.  Jde především o analýzu současného stavu, vyuţití nástroje 

Facility managementu jako nové metody řízení integrovaného managementu v oblasti správy 

a údrţby bytového fondu včetně počítačové podpory rozhodovacích procesů. Navrhovaná 

metodika pro výběr technicko-ekonomického řešení údrţby a obnovy bytových domů 

z hlediska udrţitelného rozvoje pak představuje praktické vyuţití poznatků, které vyplynuly 

z prací autorů. 

Propočty analytického typu napomáhají vytvořit, kvantifikovat a standardizovat celý postup. 

Ve všech kritériích jsou to náklady, které tvoří základní limit kalkulace. Snahou všech řešení 

nyní pouţívaných je propočítat celý nákladový ţivotní cyklus (life cycle costs - LCC). Jeho 

základním atributem je trvanlivost navrţeného stavebního objektu. 

Řízení provozu a údrţby budov se stává komplexní činností zaloţenou na trţních vztazích, 

která je stále více svěřována profesionálním firmám. Řádné uţívání vyţaduje vedení evidence 

o zásazích do technického (úpravy, opravy, údrţba) a ekonomického (vyuţití ploch, 

pronájem, náklady na energie) stavu objektu. V legislativě ČR končí povinné dokumentování 

stavu objektů dokumentací skutečného provedení stavby. Ve fázi uţívání se povinně 
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dokladují pouze změny podléhající stavebnímu řízení. Chybí průběţné vyhodnocování 

provozu budov, zejména v technických, ekonomických, environmentálních, ale i sociálních 

parametrech.  

Celková dostupnost bydlení je dána vztahem mezi disponibilním, teritoriálně vhodně 

rozmístěným bytovým fondem a bytovou potřebou domácností. Je ovlivňována především 

rozsahem bytové výstavby, vyuţitím existujícího bytového fondu včetně péče o něj  

a demografickým vývojem. K ovlivňujícím faktorům, jejichţ význam tato studie zdůrazňuje, 

patří také územní připravenost pro novou bytovou výstavbu, podpora hledání vhodných 

technických řešení přinášejících sníţení cen nové výstavby a vyuţití stávajících objektů,  

i nebytových, formou nástaveb, přístaveb apod. včetně úplných konverzí pro bytové účely. 

Vyuţívání stávajícího bytového fondu je podmiňováno, mimo jiné, dostatečnou mobilitou 

obyvatel, avšak ta je v současnosti brzděna disproporcemi mezi rozmístěním bytového fondu 

a pracovních míst. Významnou podporu v této oblasti představuje zkvalitnění dopravní 

obsluţnosti, včetně zvýšení moţností denního dojíţdění do větších měst. 

Mezi hlavní cíle (úkoly) lze zařadit: 

 podporu pořízení staršího bydlení, 

 změnu kompetence mezi orgány veřejné správy. 

Efektivní bytovou politiku lze realizovat pouze tehdy, jsou-li kompetence dobře rozděleny. 

Důleţitá je především vertikální linie, tj. rozdělení působností mezi centrální vládou, 

mezilehlými úrovněmi veřejné správy (regiony) a místními orgány, neboť dlouhodobý vývoj  

v oblasti bydlení ukazuje, ţe problémy bydlení je nutno řešit, vzhledem ke sloţitému 

saturování diferencovaných potřeb obyvatelstva, především na lokální úrovni. Z toho vyplývá, 

ţe hlavním úkolem pro další období je zásadní posílení role obcí v oblasti bytové politiky. 

Vedle obecní bytové politiky, jejíţ funkce je především v realizační fázi nezastupitelná,  

je nutno v krátkém časovém horizontu analyzovat moţné vyuţití vyšších územně správních 

celků - krajů v oblasti bydlení. 

Nezbytné je zvýšení celkové informovanosti o problematice bydlení, odstranění 

deformovaných pohledů na tuto problematiku a jasné vymezení kompetencí jednotlivých 

subjektů. Nutné je uţší provázání bytové politiky s dalšími oblastmi, které situaci v bydlení 

výrazně ovlivňují; jedná se dopravní systém, který můţe sníţit disproporce mezi lokalizací 

bytového fondu a nabídkou pracovních příleţitostí a dále o cenový vývoj sluţeb pro bydlení, 

který limituje moţnosti vývoje nájemného. 

Péče o stávající bytový fond - ochrana a zlepšení stavu existujícího bytového fondu, zajištění 

tvorby dostatečných finančních zdrojů nutných k řádné péči o něj včetně jeho modernizace. 

Posílení role obcí v oblasti bydlení - v rámci novelizace zákona o obcích – znamená 

především přesněji vymezit roli obcí v oblasti bydlení, která přispěje ke zlepšení působení 

obcí jakoţto tvůrců místní bytové politiky i vlastníků významné části bytového fondu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti se Svazem měst a obcí a se zájmovými 

sdruţeními vlastníků domů a nájemců bytů bude trvale pořádat konzultační dny zaměřené na 

metodickou pomoc zástupcům měst a obcí, pracovníkům místních, obecních a městských 

úřadů v oblasti nájmu bytů a nebytových prostorů a v oblasti správy bytového fondu. K tomu 

účelu bude rozšířeno vydávání metodických pomůcek a odborných publikací a pořádání 

vzdělávacích akcí a instruktáţí. 
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Zvýšení současné podpory odstraňování zanedbané údrţby a obnovy bytových domů  

- tato potřebnost je odůvodněna a zvýrazněna i dosud jen skromnými výsledky uskutečněné 

rekonstrukce bytových domů a přetrvávajícími nedostatky v údrţbě. 

Potřebné je navýšení finančních prostředků určených pro plnění Programu poskytování 

státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Doplnění stávajícího 

systému navazujícím Dlouhodobým programem podpory oprav bytových domů, zaměřeným 

v první realizační etapě na panelové bytové domy, postupně i na ostatní bytový fond. 

2 Náměty k novým nástrojům pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení 

Obecně lze nástroje centrální bytové politiky lze rozdělit na nástroje finanční povahy, 

nefinanční a legislativní povahy. Jsou uvedeny v Tab. 1. Současná bytová politika respektuje 

skutečnost, ţe současná ekonomická situace, včetně vývoje reálných příjmů obyvatel, je pro 

rozvoj bydlení limitujícím faktorem. Ačkoli důsledky existence těchto mantinelů můţe bytová 

politika do jisté míry ovlivnit, nelze od ní očekávat, ţe je odstraní.  

Tabulka 1: Rozdělení nástrojů bytové politiky 

nástroj Druh cíl cílová skupina 

finanční 
povahy 

dotační tituly (MMR, 
SFRB) 

nájemní byty 
druţstevní byty 

specifická skupina 
obyvatel dle potřeb 

krajů, obcí 

úvěrové formy podnikové byty 
PPP 

specifická skupina dle 
subjektu, 

neziskový sektor daňové formy 

nefinanční 
povahy 

metodické nástroje 
konzultace, metodické 

pokyny 

investor 
zadavatel 

referenční příklady 
zveřejnění dobrých 

příkladů 

stavební standardy 
cílené na ekon. provozu 

zefektivnění výstavby z 
veřejných zdrojů 

legislativní 
povahy 

SZ + prováděcí 
předpisy 

stavebně technické 
parametry 

uţivatelé 

zákon o obcích 
zákon o krajích 

změny kompetencí 
státní správy  

v oblasti bydlení 
zákon o neziskových 

organizacích 

zefektivnění  
a zprůhlednění 

financování bydlení 

obce 
kraje 

neziskové bytové 
společnosti 

 

Zpracovatelé se zaměřili na zdůvodnění aplikace nástroje, který by po otestování z hlediska 

efektivity, efektivnosti, politické průchodnosti, legálního rámce byl nejvhodnější pro posílení 

fyzické dostupnosti bydlení skupin domácností nejvíce zasaţených (ohroţených) 

hospodářskou krizí. Tento především lokálně působící nástroj nevyţaduje vysoké veřejné 

výdaje, neomezuje bydlení mladých lidí a nevede k růstu nebezpečí sociálního vyloučení.  

Mezi moţné nové nástroje pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení lze zejména zahrnout: 

 regenerace bytů 

 nová výstavba (nástavby a přístavby BD a RD, v rámci současných druţstev (SBD))  
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 přeměny a vyuţití brownfieldů  

 metodický postup, vzdělávací projekt 

 převod nebytového fondu zpět na bytový fond 

Jako první pro podporu sniţování regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení přichází 

v úvahu především ty nástroje podpory, které vedou k růstu počtu bytů, z rekonstrukcí např. 

půdní vestavby a nástavby. Pro zvyšování fyzické dostupnosti bydlení je rovněţ důleţité 

hledisko právní formy uţívání bytů, ze kterých prvořadou úlohu hrají nájemní byty, které 

nejsou tak těsně vázány na finanční moţnosti uţivatelů (senioři, mladé rodiny) jako byty ve 

vlastnické formě. Půdní vestavby a nástavby byly dosud pořizovány zejména vlastnickou 

formou. Jsou tedy námětem pro formulaci nových nástrojů podpory fyzické dostupnosti 

bydlení nástroj podpory rekonstrukcí spojených s nástavbami (vznikem nových bytů) 

směřující vlastníkům bytových objektů jako pronajímatelům nájemních bytů.  Dotace by měly 

směřovat vlastníkům domů, tj. obcím, bytovým druţstvům, případně soukromým vlastníkům 

nájemních domů. S tímto námětem jsou spojeny určité problémy legislativního  

a technického charakteru. 

Jako nástroj pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních disparit  

ve fyzické dostupnosti bydlení byl vybrán nástroj neinvestiční povahy - Vzdělávací 

program. Cílem vzdělávacího programu je podpořit provádění oprav bytových domů s 

vyuţitím takových technických řešení, která zajistí výrazné prodlouţení jejich ţivotnosti a 

zvýšení kvality bydlení na úroveň odpovídající současným uţivatelským poţadavkům, a to za 

optimálních pořizovacích a provozních nákladů.  

Současný stav problematiky, jeho analýza a dosavadní praxe prokazuje, ţe zkušenosti 

s novými formami údrţby a obnovy staveb a konstrukcí se dostávají do povědomí 

projektantů, investorů, vlastníků, správců a pracovníků státní správy velmi obtíţně. 

Cílem vzdělávacího programu bude dosáhnout zvýšení všeobecného povědomí o obsahu  

a rozsahu problematiky ekonomiky správy majetku a zejména o významu přínosu pro 

všechny uţivatele stavebních objektů.  

Strategický záměr vzdělávacího programu je zaloţen na systému vytvoření programu 

přenosu potřebných informací a znalostí diferencovanou formou, v rozlišení na čtyři hlavní 

skupiny: 

a) odborníci na problematiku ekonomiky správy majetku – předávají nejnovější poznatky 

do praxe, zpracovatelé odborných publikací, aplikačních softwarů, metodických 

pokynů a odborná konzultační činnost, 

b) investoři, projektanti, autorizované osoby – uvádějí principy ekonomiky správy 

majetku v reálný ţivot do technické praxe, 

c) státní správa a samospráva – kontrolní orgán základních a dalších předpisů 

stavebního práva, 

d) vzdělávací instituce – příprava nových odborníků pro stavební praxi. V Tab. 2 jsou 

uvedeny hlavní skupiny, na které je zaměřen vzdělávací program Zvyšování 

kvalifikace správců bytových domů jako nástroj udrţitelnosti uţitku bytového fondu  

a fyzické dostupnosti bydlení 
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Tabulka 2: Hlavní skupiny, na které je zaměřen vzdělávací program 

hlavní skupiny 
druh, rozsah 

informací 
způsob, formy 

vzdělávání 
realizace 

vzděl.projektu 

odborníci správy 
majetku 

poznatky VaV prezentace pracovní setkání 

investoři, projektanti 
právní prostředí, 
analýzy,  
příklady řešení 

metodické pokyny, 
příručky 

vzdělávací programy 
ICE ČKAIT 

státní správa, 
samospráva 

legislativní opatření, 
základní informace 

vyuţívání odborníků, 
informační materiály 

odborné semináře  
pro stavební úřady 

vzdělávací instituce 
základní informace,  
analýzy stavu 

výukové programy  
e-learning 

školení pedagogů, 
výuka 

Z charakteristiky jednotlivých skupin vyplývá, ţe koncepce vzdělávacích programů musí 

vycházet z potřeb vlastního uplatnění nových poznatků a rozlišení specifických poţadavků. 

 Nedílnou součástí celé vzdělávací strategie je metodické zajištění rozdílné náplně vycházející 

z potřeb různých druhů stavebních objektů. Při stanovení koncepce a obsahové náplně 

vzdělávacího projektu pro jednotlivé skupiny musí být provedeno rozlišení následujících 

specifických poţadavků: 

 druh a rozsah potřebných informací, 

 způsob a specifické formy vzdělávání vhodné pro danou skupinu, 

 samotná realizace projektu vzdělávání. 

Výzkum chce poukázat na moţné rozšíření priorit bytové politiky na podporu péče o existující 

bytový fond a jeho optimální vyuţívání, včetně odstraňování překáţek, které tomuto cíli 

brání. Očekávaným výsledkem by mělo být efektivnější vyuţití stávajícího bytového fondu, 

zvýšení rozsahu disponibilního bytového fondu, zkvalitnění jeho stavu a zvýšení zájmu 

investorů o vstup do této oblasti. Metodický návod podpory oprav a modernizace bytového 

fondu však můţe významně ovlivnit oţivení ekonomických aktivit v regionech včetně 

vytváření určitého počtu pracovních míst. 

Literatura a prameny nejsou uvedeny, zdrojem poznatků jsou dosud nepublikované pracovní 

výsledky projektu  WD-05-07-3 

  


