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Zaujalo nás 

1) Rámcové podmínky: Mnichov je rostoucí město s nedostatkem bytů
 s. 7

Počet obyvatel Mnichova ke konci roku 2018 činil 1,54 milionu. Prognóza předpovídá do roku 

2035 růst o dalších až 300 000 obyvatel (cca + 19 %). Mnichov se tedy v následujících přibližně 

patnác   letech rozroste o počet obyvatel Ostravy nebo o 1,5 Plzně. 

V minulých letech se z Mnichova stěhovalo zpravidla přes 100 000 osob, ve stejném období 

si v  některých letech změnilo trvalý pobyt do Mnichova až 130 000 lidí. 

Město Mnichov zabírá celkovou plochu 310 km². Z toho vyplývá průměrná hustota obyvatel 

cca 5000 osob na km². Mnichov je tak v průměru na celém svém území zalidněn dvakrát tolik než 

Praha (2600 osob na km²). 

2) Mnichovský trh s byty
 s. 9 

V současné době je v Mnichově asi 802 000 bytů, v nichž žije cca 845 000 domácnos  . 

Pla  , že 55 % z 845 000 mnichovských domácnos   tvoří pouze jedna osoba, dalších 25 % sestá-

vá ze dvou osob. Celkem 80 % všech mnichovských domácnos   je tak tvořeno jednou či dvěma 

osobami – to znamená, že pouze každou pátou domácnost tvoří tři či více osob.

3) Prvky fi nančně dostupného bydlení v Mnichově: plánování rozvoje města 
 a městská správa
 s. 11

Město Mnichov pracuje ve své bytové poli  ce se třemi strategiemi Dlouhodobého rozvoje síd-

lišť: jde o nový rozvoj na okraji města, restrukturalizaci bývalých průmyslových a vojenských zón, 

zahušťování stávající zástavby.

Město Mnichov disponuje dvěma městskými dceřinými fi rmami na výstavbu bytů. Ty v sou-

časnos   spravují asi 64 000 bytů. Město je díky nim akceschopné a může na trhu s byty  působit 
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samostatně, regulovat vývoj nájmů ve vlastním bytovém fondu a vystupovat jako stavební 

 subjekt. 

Zvýšení nájmů v obou městských stavebních fi rmách je omezeno na maximálně 10 % po dobu 

pě   let opro   všeobecně platné právní regulaci ve výši 15 % během tří let. Časově i objemově je 

omezeno také převádění nákladů na modernizaci na nájemníky. 

4) Koncepční podpora bytové výstavby: program Bydlení v Mnichově
 s. 14 

Městský dotační program pro bytovou výstavbu Bydlení v Mnichově patří k fi nančně nejlépe 

vybaveným programům v Německu. Aktuální objem programu činí pro časové období 2017–2021 

spolu s dalšími poskytnutými prostředky celkem přes jednu miliardu eur. 

V rámci Koncepční výstavby nájemních bytů se nabízejí městské plochy pro bytovou výstavbu za 

aktuální tržní cenu, aby se tak zamezilo předhánění dražitelů, a  m šroubování ceny. 

5) Nakládání s půdou a nástroj Sociálně spravedlivého užívání půdy
 s. 15 

Pro plochy v soukromém vlastnictví, jež jsou spravovány nástrojem regulačního plánu, pla   So-

ciálně spravedlivé využívání půdy. 

Soukromí investoři se za prvé v rámci povolení stavby městem zaváží, že na jejich pozemcích bu-

de alespoň 30 % vznikajících bytových jednotek spadat do kategorie dotovaného bydlení a dalších 

10 % do kategorie bydlení s regulovaným nájemným.

Za druhé se investoři podílejí na nákladech na stavbu sociální a technické infrastruktury, jako 

jsou základní školy, silnice nebo zelené plochy. To je v rámci procesu ukotveno smluvně.

6) Ochranná ustanovení 
 s. 17 

Město využívá ochranná ustanovení podle § 172 Stavebního zákoníku. Tato ustanovení otevírají 

možnost využít v přesně defi novaných oblastech vystavených značnému tlaku na zvyšování je-
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jich hodnoty regulaci na ochranu stávajících sociálních struktur nájemníků, pokud je to zapotřebí 

z důvodů územního plánování. Jde o „ochranu společenských vrstev“, která má ochránit dané 

obyvatele před vytlačením z oblas   kvůli rostoucí ceně (před gentrifi kací), nejde však o ochranu 

jednotlivých nájemních smluv. 

V současnos   v Mnichově existuje celkem 23 oblas   spadajících pod ochranná ustanovení s při-

bližně 160 000 byty (cca 20 % všech bytů), v nichž žije asi 281 000 lidí (cca 18 % obyvatelstva). 

Nejdůležitější prvky stanovují, že rozdělení domů na byty podléhá povolovacímu řízení a lze ho 

zakázat. 

7)  Zákaz změny účelu využívání nemovitos  
 s. 19

Povoleno je pronajmout svůj byt nebo dům, pokud je pronajímatel nepřítomen po dobu maxi-

málně osmi týdnů v roce. Zakázáno je rovněž dlouhodobé využívání obytného prostoru k obchod-

ním účelům (např. jako kancelář), které trvá z neopodstatněných důvodů déle než tři měsíce.

Od roku 2005 bylo na trh s byty sice navráceno přes 1800 ilegálně pronajímaných bytů s celko-

vou výměrou přibližně 125 000 m², většina změn v účelu využívání bytu ale zůstala neodhalena. 

Město proto v minulých letech posílilo řady zaměstnanců, kteří tyto poměry kontrolují, a od roku 

2018 zavedlo online ohlašovnu, kde je možné oznámit podezření na změnu účelu bytu. 

Městská správa prověřuje každé oznámení a provádí další namátkové kontroly. V některých pří-

padech je nutné vymáhat využívání bytových prostor k jejich původnímu účelu soudní cestou. 

Proto byla také zvýšena maximální možná pokuta z 50 000 € na 500 000 €. 

8) Shrnu  
 s. 20 

Zvýšená poptávka na trhu s byty zapříčinila každoroční výrazné zvyšování cen pozemků, kupních 

cen i nájmů, které nekoresponduje s alespoň přibližně stejně silným zvyšováním příjmů průměr-

ných domácnos  . 

Situaci ztěžuje fakt, že atrak  vita mnichovských bytů vedla v souvislos   s dopady fi nanční krize 

roku 2008 k využívání těchto bytů jako ziskových kapitálových inves  c.
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1) Rámcové podmínky: Mnichov je rostoucí město 
 s nedostatkem bytů

Bydlení v Mnichově je drahé – proč tomu tak je už po léta, jak i přesto vzniká fi nančně dostup-

né bydlení a jak ho chránit? Město Mnichov po maximu dosaženém v roce olympijských her 1972 

dosahovalo po dobu téměř třice   let více či méně vyrovnaného salda obyvatel přibližně 1,3 mili-

onu. Od roku 2000 je však toto saldo pozi  vní – město roste. Do konce roku 2018 počet obyvatel 

vzrostl o cca 220 000 osob (cca + 16 %) na 1,54 milionu1. Prognóza předpovídá do roku 2035 další 

růst o dalších až 300 000 obyvatel (cca + 19 %)2. Mnichov se tedy v ná sledujících přibližně patnác   

letech rozroste o počet obyvatel Ostravy nebo o 1,5 počtu oby vatel Plzně. 

Nárůst migračního salda nás nesmí zmást, že se snad jedná pouze o „nárůst“ obyvatel – jde 

tady o značnou „výměnu“ čás   obyvatel. V minulých letech se z Mnichova stěhovalo zpravidla 

přes 100 000 osob, ve stejném období si v některých letech změnilo trvalý pobyt do Mnichova 

až 130 000 lidí3. Převážná část tohoto stěhování do Mnichova se skládala ze skupin osob z jiných 

čás   Německa (cca 50 %) a Evropské unie (cca 25 %).

Mnichovské obyvatelstvo se tedy za dobu 30 let (2000–2035) na poměry evropských měst ne-

obyčejně silně a dynamicky rozroste, jak tomu dosud bylo pouze v období růstu evropských měst 

v době industrializace a částečně v dobách rozmachu po druhé světové válce.

Současné důvody jsou samozřejmě odlišné od těch historických, jiné jsou i hranice tohoto růs-

tu. Expanzivní, takřka „nekonečný“ růst měst v historických dimenzích ale v rámcových podmín-

kách dnešního právního a společenského řádu naráží na hranice, jak pokud jde o volné plochy 

na okrajích, tak v oblas   vnitřního rozvoje. Stále zajímavější jsou proto strategie a nástroje, jak 

i přesto pomocí rozvoje bytové výstavby a infrastruktury tento růst umožnit.

K nejdůležitějším důvodům růstu počtu obyvatel a  m i napjatých poměrů na trhu s byty se 

řadí především to, že město Mnichov disponuje prosperujícím pracovním trhem a je atrak  vní 

lokalitou pro nejrůznější ekonomické subjekty. Tato velmi potěšující okolnost láká do Mnichova 

mnoho pracujících, často mladších a dobře kvalifi kovaných. Prognózy pro pracovní trh naznačují, 

že počet výdělečně činných osob vzroste v Mnichově z přibližně 1,06 milionu v roce 2015 o 14 % 

(151 000) na 1,21 milionu v roce 20304. 

1 www.muenchen.de/rathaus/Stad  nfos/Sta  s  k/Bev-lkerung.html
2 Zemské hlavní město Mnichov – Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád, Demografi cká zpráva 

Mnichova, část 1, 2017, s. 71
3 Sta  s  cký úřad Mnichov
4 Zemské hlavní město Mnichov – Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád, Výdělečně činní v Mni-

chově, 2017, s. 24
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V situaci, kdy výstavba nových bytů nedrží krok s  mto silným růstem obyvatel po fázích, to 

vede ke stále většímu tlaku na bytový trh a současně – což v plánování města představuje další 

výzvu – k rostoucí poptávce po obchodních prostorách.

Musíme přitom zohlednit, že migrace pracovníků s sebou nese také příchod rodinných přísluš-

níků nebo zakládání rodin. Mnichov současně s  m již několik let vykazuje v demografi ckých sta-

 s  kách přirozený přírůstek obyvatelstva, který rovněž stojí za čás   nárůstu obyvatel.

Růst města, a zejména pak nabídku bytů, omezuje dostupná plocha. Město Mnichov zabírá cel-

kovou plochu 310 km². Z toho vyplývá průměrná hustota obyvatel cca 5000 osob na km². Nej-

hustěji zalidněné oblas   města však dosahují hodnot až téměř 16 000 osob na km². Pro srovná-

ní: Mnichov je  m v průměru na celém svém území zalidněn o trochu méně hustě než Londýn 

(5600 osob/km²), výrazně méně než třeba Barcelona (16 000 osob/km²), ale dvakrát tolik než 

Praha (2600 osob/km²). Uskuteční-li se v následujících letech předpovídaný nárůst obyvatel, zvýší 

se průměrné zalidnění z 5000 na cca 6000 osob/km² (+ 20 %). To vše pro obyvatelky a obyvatele 

města znamená dalekosáhlé a citelné důsledky v jejich každodenním životě, např. enormní potře-

bu nové sociální (školky, školy), dopravní a technické infrastruktury (veřejná doprava, ulice, tunely, 

dodávky tepla, digitalizace atd.). Pla   tedy, že růst neznamená pouze nárůst počtu obyvatel, ale 

kompletní městské struktury v ohromném rozsahu.

Na druhé straně tohoto dynamické rozvoje a s ním spojené stavební činnos   se nachází rovněž 

rostoucí potřeba nových a kvalitních volných ploch a veřejného prostoru s vysokou pobytovou 

kvalitou, ale i ochrany lokální iden  ty projevující se např. v ochraně památek nebo zabezpečení 

přírodních a zemědělských ploch. Nejnaléhavější výzvy před nás však staví téma bydlení a zejmé-

na otázka, jak při těchto rámcových podmínkách – rychlý a vysoký nárůst počtu obyvatel a pracov-

ních míst při současně se zmenšujícím potenciálu ploch a narůstající konkurenci různých nároků 

na užívání plochy – zachovat a vytvářet fi nančně dostupné bydlení.
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2) Mnichovský trh s byty

V současné době je v Mnichově asi 802 000 bytů, v nichž žije cca 845 000 domácnos  5. Dvě 

nejdůležitější determinanty mnichovského trhu s byty již byly zmíněny: nepolevující růst počtu 

obyvatel při současně rostoucím nedostatku ploch. Dohromady to znamená zvyšující se poptáv-

ku osob hledajících byty a nedostatečnou nabídku bytů, což žene vzhůru ceny. Přidaným fakto-

rem, který situaci na bytovém trhu ještě přiostřil, byla krize mezinárodního fi nančního sektoru 

od roku 2008. Vedla k tomu, že větší investoři i boha   jednotlivci stáhli velké sumy z rizikových 

inves  čních produktů, jako jsou akcie, a přesunuli je na bezpečné „produkty“ s rovněž vysokými 

výnosy – do mnichovských bytů.

Tento vývoj v posledních letech pak ve výsledku vedl ke stále novému a značnému nárůstu cen 

za stavební pozemky, za stávající a nové nájemní byty i byty v osobním vlastnictví. Mezi lety 2008 

a 2018 např. vzrostl nájem bez vedlejších výdajů v dobré lokalitě z průměrných 12,70 eura/m² 6 

na 19,90 eura/m² (+ 57 %)7. Za stejný časový úsek se ale podle aktuálních průzkumů trhu zvýšily 

také kupní ceny bytů v osobním vlastnictví průměrně o přibližně 250 % na 7300 eur/m² (u stá-

vajícího bytového fondu)8, resp. na 9000 eur/m² (u nové výstavby)9. Ceny za stavební pozemky 

(vícegenerační rodinné domy) se za minulou dekádu téměř ztrojnásobily na průměrných cca 

3000 eur/m² 10. I z dlouhodobějšího pohledu lze mluvit téměř o explozi cen půdy. Od roku 1950 

narostly ceny za půdu v Mnichově minimálně o 34 000 %11. Tato informace je obzvlášť závažná, 

pokud zvýšení cen za byty postavíme do vztahu s vývojem příjmů. Příjem zaměstnanců vzrostl od 

roku 1950 průměrně v řádu 5000 %. Z toho vyplývá velmi zřejmý rozdíl opro   vývoji cen půdy, 

který velkým částem obyvatel Mnichova stále více fi nančně ztěžuje možnost postavit si či koupit 

nemovitost, a to i při přetrvávajících nízkých hypotečních úrocích.

Díky dobré ekonomické situaci a silnému přísunu obyvatel nájemníci a kupující ceny nadále 

dostatečně akceptují, ne však paušálně, ale hlavně již zámožnější domácnos   a osoby s výrazně 

nadprůměrnými výdělky, jichž v Mnichově (kromě externích investorů) žije značný počet. Podstat-

ně větší skupina obyvatel Mnichova však může mít stále větší po  že držet s  mto zvyšováním cen 

  5 Sta  s  cký úřad Mnichov / Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád
  6 Immobilienverband Deutschland (IVD)
  7 Wohnungsmarktbarometer, Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád
  8 Wohnungsmarktbarometer, Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád, Immobilienverband 

Deutsch land (IVD)
  9 Wohnungsmarktbarometer, Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád
10 Immobilienverband Deutschland (IVD)
11 Zemské hlavní město Mnichov, Dialog o budoucnos   Mnichova, 18. 6. 2018
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krok, nebo to zvládnou jedině za cenu opuštění dobré lokality nebo současného či požadovaného 

bytového standardu. Tento standard je obecně vysoký: 55 % z 845 000 mnichovských domácnos   

tvoří pouze jedna osoba, dalších 25 % sestává ze dvou osob. Celkem 80 % všech mnichovských 

domácnos   je tak tvořeno jednou či dvěma osobami – to znamená, že pouze každá pátá domác-

nost sestává ze tří či více osob12. Současně lze pozorovat určité oddalování užívání obytné plochy 

a skutečné potřeby, protože průměrný obytný prostor na osobu ve městě vzrostl na 39 m² 13, a  m 

kontrastuje se stále nedostatkovější plochou obecně. Ve výsledku už ale dochází k vytlačování mé-

ně zámožných těmi lépe situovanými, resp. příjmově silnějšími skupinami. To silně pos  huje např. 

důchodce nebo samoživitele a samoživitelky, jejichž příjmy se z důvodu věku či rodinné situace 

„náhle“ zredukovaly, což v Mnichově s rostoucí cenovou hladinou představuje pro bydlení další 

nevýhodu. V budoucnu to však bude zasahovat i stále více domácnos   s „normálními“ a dobrými 

výdělky, takže může vzniknout sociální napě  . 

„Odklon“ zájemců do obcí v regionu problém v žádném případě nevyřeší, nýbrž povede k vyos-

tření situace v jiných oblastech: při již tak vysokém počtu (cca 383 000) dojíždějících14, kteří denně 

jezdí za prací do Mnichova, ale bydlí v jiných obcích za hranicemi města, jsou důsledkem nejen 

delší cesty a další napínání kapacit veřejné dopravy i motorizované individuální přepravy. Ekono-

micky úspěšné je také okolí Mnichova a zaznamenává stejné efekty růstu, takže přesun obyvatel 

z Mnichova do sousedních obcí tam také zvětší problém s obytným prostorem a rovněž tam může 

dojít k dalšímu vytlačování na okraj.

Zvláštnos   rozvoje města a městské poli  ky v Mnichově je – v poslední době u některých sta-

vebních subjektů opět naštěs   trochu ambicióznější, ale v konečném důsledku přece jen nadále 

konzerva  vní – otázka výšky budov, která se týká nakonec i podoby města a lokální iden  ty. Re-

ferendum v roce 2004 rozhodlo naprosto těsnou většinou 50,2 % pro   výšce budov přesahující 

100 m. Referenčním bodem byly věže katedrály Frauenkirche v centru, aby se zamezilo možné 

změně siluety města novými výškovými stavbami. Přestože výsledek už není právně závazný, při-

stupují investoři i poli  cká většina k výškovým projektům stále ještě zdrženlivě, v poslední době 

ale s větší otevřenos  . I to může omezit využi   potenciálu obytných ploch, přestože určitým po-

čtem vyšších obytných domů se sice rozroste obytný prostor, avšak není to přesvědčivé řešení 

problému s obytným prostorem. Jaké koncepty a nástroje tedy město využívá, aby se těmto vý-

zvám postavilo a ochránilo a v budoucnu také zajis  lo fi nančně dostupné bydlení?

12 Zemské hlavní město Mnichov – Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád, prognóza pro soukromé 
domácnos   v Mnichově, 2015, s. 6

13 Zemský sta  s  cký úřad
14 Sta  s  cký úřad Mnichov
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3) Prvky fi nančně dostupného bydlení v Mnichově: 
 plánování rozvoje města a městská správa

Plánování rozvoje města poskytuje koncepty a strategie pro cílený rozvoj města a defi nuje kon-

krétní rámcové podmínky místních projektů. Vzhledem k popsanému nedostatku ploch je dobrá 

strategie plánování o to důležitější, aby bylo možné zaměřit a ak  vovat další potenciál a současně 

zajis  t dodržování standardů kvality. Zde je třeba vyzdvihnout tři strategie Dlouhodobého rozvoje 

sídlišť: nový rozvoj na okraji města, restrukturalizace bývalých průmyslových a vojenských zón, 

zahušťování stávající zástavby.

Stavba nových čtvr   na okraji města v zásadě odpovídá logice rozvoje města na dostupné ploše, 

která je vhodná k urbanizaci. Plánování rozvoje města zde ale sleduje také cíl „rozšiřování města“, 

tedy v tomto případě smysluplného provazování stávající zástavby s nově vznikajícími strukturami 

a čtvrtěmi. Na okrajích stávajících sídlišť tak sice ještě jsou k dispozici velké nezastavěné plochy, 

současně je však třeba zohledňovat důležitá omezení, včetně zachování volného prostoru a chrá-

něných přírodních oblas  . V posledních letech zaznamenáváme v této oblas   narůstající protesty 

místních skupin obyvatelstva pro   dalšímu rozvoji, přestože by mohl zajis  t tak nutný obytný pro-

stor, sociální a dopravní infrastrukturu. V budoucnu je tedy třeba počítat s konkurujícími si zájmy 

mezi občany a za  mto účelem je třeba vypracovat nové přístupy, které tyto pozice zohlední.

Mezi v současnos   aktuálními projekty této kategorie se nachází Freiham na západě Mnichova, 

jedno z dnes největších sídlišť v Evropě, kde na 350 hektarech plochy v příš  ch letech vznikne 

městská část zaměřená na sociální inkluzi zahrnující obytný prostor pro cca 25 000 lidí, až 15 000 

pracovních míst, školní kampus až pro 3000 dě   a mladistvých, městský park o 58 hektarech, nové 

napojení na veřejnou dopravu a geotermickou stanici pro dodávky tepla.

Restrukturalizací získalo v minulých dvou dese  le  ch nové využi   několik velkých komplexů, 

v některých případech dobře integrovaných do města jako celku. Patří k nim např. bývalé železniční 

plochy na osmikilometrové ose mezi centrem města a čtvr   Pasing na západě Mnichova. V nové 

byty či obchodní prostory se již proměnilo několik bývalých kasáren, hlavně v částech města na 

sever od centra, nebo se jejich realizace konkrétně plánuje15. Sem spadá např. Ackermannbogen 

a Domagkpark s vynikajícími příklady družstevní bytové výstavby, Prinz-Eugen-Park s modelovou 

čtvr   s 1800 byty, z nichž bylo cca 600 postaveno kompletně ze dřeva, a do budoucna také krea  vní 

čtvrť (Krea  vquar  er) s průběžným plánováním v několika krocích a tzv. Bayernkaserne, městská 

čtvrť s vysokou hustotou zalidnění. Podobně se to má s komplexy, které byly dříve využívány ve 

15 www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte.html
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 výrobním  průmyslu, např. v současnos   vznikající čtvrť Werksviertel a bývalý areál pivovaru Paula-

ner na východě Mnichova. Zvláštní případ a roli průkopníka této fáze blížící se svému konci předsta-

vuje výstavba nové veletržní městské čás   Riem vznikající od 90. let na ploše bývalého mnichovské-

ho le  ště. Kromě konverze ploch byl od roku 2010 změněn účel využi   více než 1,6 milionu metrů 

čtverečních podlahové plochy využívané původně pro obchodní účely (jako kanceláře apod.). V po-

slední době se zde však opět objevuje zesílená poptávka po podobném podnikatelském využi  .

Tře   strategie, tedy možnost stavebního zahuštění stávajících oblas  , představuje další, ve svém 

celku značný potenciál jak vytvořit obytný prostor i při současném nedostatku ploch. Je možné 

např. doplňovat stavby v řadě domů, rozšiřovat půdní vestavby, zvyšovat domy, uzavírat prolu-

ky podél ulic nebo stavět ve dvorech. Zde je však třeba mít na pamě  , že toto řešení naráží na 

omezení dané stavebními a územně-plánovacími předpisy, které obsahují např. výškové omezení 

budov, odstup mezi domy a ohled na ochranu přírody a památek. U nově vznikajících bytů je navíc 

třeba zahrnout i mobilitu a sociální a kulturní infrastrukturu.

Strategie Dlouhodobého rozvoje sídlišť je doplněna konceptem rozvoje volných ploch v rámci 

celého města, programem rozvoje průmyslových ploch a aktualizovaným rozvojem strategie pro 

mobilitu v Mnichově. V současné době se navíc vypracovává studie o výškových budovách a stra-

tegická vize územního plánování města Mnichova. To vše jsou jednotlivé komplementární součás-

  integrovaného plánování územního rozvoje města. Rozvoj je nakonec třeba realizovat společně 

se sousedními obcemi v rámci regionálního koopera  vního územního rozvoje, který nebude kon-

cepčně končit na hranicích města. Vhodnou pla  ormu pro to od roku 2014 představuje každoroč-

ní Regionální konference pro bytovou výstavbu sdružující starosty a zemské radní mnichovského 

regionu, aby k výzvám a konkrétním řešením a projektům přistupovali společně.

Podle těchto konceptuálních principů se na celém území města realizují větší i menší projekty. 

Zásadní řešení nedostatku obytného prostoru to  ž logicky spočívá ve vytvoření větší nabídky 

bytů se zaměřením na jejich fi nanční dostupnost. Město Mnichov se zde samo angažuje ak  vní 

administra  vou a prostřednictvím městských fi rem na výstavbu bytů GWG a Gewofag také jako 

stavební subjekt. Týmy zodpovědné za plánování rozvoje města vypracovávají pro administra  -

vu každý rok plánovací dokumentaci pro několik  síc bytů, které pak většinou ve střednědobém 

horizontu stavějí soukromé fi rmy nebo město. To je možné díky právnímu nástroji regulačních 

plánů, které konkrétně defi nují plánovací rámcové podmínky rozvoje určitých oblas   a které 

schvaluje zastupitelstvo města. Cílem je umožnit stavbu alespoň 4500 nových bytů ročně. Tento 

cíl byl v minulých letech většinou překonán. Od roku 2014 byla poskytnuta plocha v průměru 

pro více než 5000 bytů ročně, v roce 2018 bilance činila téměř 7000 bytových jednotek16. 

16 Sta  s  cký úřad / Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád
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Pro vznik dalšího obytného prostoru je obzvlášť důležitý fungující systém povolování staveb. 

Příslušná kancelář na Referátu pro plánování rozvoje města a stavební řád za posledních pět let 

udělila téměř 53 000 povolení pro vznik bytových jednotek, minulý rok (2018) jich bylo přes 

12 50017. Tento administra  vní základ tvoří předpoklad pro vlastní stavební činnost různých in-

vestorů. Město Mnichov disponuje dvěma městskými dceřinými fi rmami na výstavbu bytů (GWG 

a Gewofag). Ty v současnos   spravují asi 64 000 bytů a neustále pracují na nových vlastních 

stavebních projektech. Tyto dvě stavební fi rmy tak představují důležitý nástroj, díky němuž je 

město akceschopné a může na trhu s byty působit samostatně, regulovat vývoj nájmů ve vlast-

ním  bytovém fondu a vystupovat jako stavební subjekt. Ročně má v oblas   dotovaných bytů 

vzniknout celkem přinejmenším 2000 nových bytů, které jsou poskytovány speciálně skupinám 

s nízkými příjmy.

Až v poslední době se poli  ka začala zasazovat za komunální regulované nájemné. Předpokládá, 

že právně přípustné zvyšování nájmů budou pronajímatelé díky osobnímu závazku uplatňovat 

mírněji. Zvýšení nájmů v obou městských stavebních fi rmách je tedy omezeno na maximálně 10 % 

po dobu pě   let opro   všeobecně platné právní regulaci ve výši 15 % během tří let. Časově i ob-

jemově je omezeno také převádění nákladů na modernizaci na nájemníky. Vzhledem k tomu, že 

nájmy v obou společnostech se nacházejí výrazně pod průměrem mnichovského trhu s byty, se 

město zříká vyšších výnosů, tento krok má však kromě ekonomických dopadů také symbolickou 

hodnotu. Město  m propaguje, aby se i soukromé bytové společnos   a větší majitelé dobrovolně 

zavázali tyto podmínky dodržovat.

17 Sta  s  cký úřad / Referát pro plánování rozvoje města a stavební řád
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4) Koncepční podpora bytové výstavby: 
 Program Bydlení v Mnichově

Městský dotační program pro bytovou výstavbu Bydlení v Mnichově patří k fi nančně nejlépe 

vybaveným programům v Německu. Město Mnichov poskytuje vždy v pě  letém období znač-

né částky z vlastního rozpočtu na podporu bytové výstavby. Aktuální objem programu Bydlení 

v Mnichově VI18 činí pro časové období 2017–2021 spolu s dalšími poskytnutými prostředky 

celkem přes jednu miliardu eur. Program se zaměřuje především na podporu určitých cílových 

skupin v rámci vymezených příjmových hranic, např. v tzv. Mnichovském modelu. Výstavbu ne-

dotovaných nájemních bytů s regulovanou cenou pro domácnos  , jejichž příjem se nachází nad 

touto hranicí, fi nancuje Koncepční výstavba nájemních bytů (Konzep  oneller Mietwohnungsbau, 

KMB). V rámci KMB se nabízejí městské plochy pro bytovou výstavbu za aktuální tržní cenu, aby 

se tak zamezilo předhánění dražitelů, a  m šroubování ceny. Pozemky jsou spojeny se závazky 

ukotvenými v kupní smlouvě (např. omezení nájmu na úrovni hladiny nájemného, 60letý závazek 

užívat nemovitost jako nájemní byt, zákaz jeho dělení, aby se zabránilo jeho převodu do osobní-

ho vlastnictví).

Různé dotační programy a KMB přispívají k tzv. mnichovskému mixu, tzn. k rozmanité nabídce 

bytů pro široce pojaté příjmové skupiny ve všech čtvr  ch. Kromě toho se zaměřují na vypraco-

vání konceptů na podporu stávajícího bytového fondu, aby zajis  li obsazenost bytů a ak  vovali 

potenciál obytné plochy ve stávajícím fondu. K dosaženým milníkům programu patří zvýšení pří-

jmové hranice v Mnichovském modelu, díky kterému dosáhne přes 50 procent mnichovských 

domácnos   na dotace, veřejné vypisování městských pozemků, udílení ploch KMB pouze v rámci 

dědičného práva stavby, nové prvky dotací, např. na pro  hlukovou ochranu nebo střešní zahrady, 

energe  cké standardy v novostavbách a úplné vyčerpání právních možnos   pro zajištění stávají-

cího bytového fondu (ochranná ustanovení, intenzivní kontroly zákazu změny účelu užívání obyt-

ného prostoru – k tomu viz níže 6 a 7).

18 www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadtentwick lung/
Grundlagen/Wohnungspoli  k.html
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5) Nakládání s půdou a nástroj Sociálně spravedlivého    
 užívání půdy

Dalším, zcela zásadním faktorem v mnichovských nástrojích pro fi nančně dostupné bydlení je na-

kládání s půdou. Zde je třeba rozlišovat plochy v městském a soukromém vlastnictví. Na městských 

pozemcích, které jsou určeny pro bydlení, se 50 % stavebních pozemků poskytuje na dotovanou 

bytovou výstavbu. V těchto oblastech zpravidla stavějí městské stavební fi rmy nebo družstva. Druž-

stva většinou dostávají 20–40 % městských ploch. Ty se nabízejí za aktuální tržní cenu prostřed-

nictvím veřejné nabídky podle předem daných kvalita  vních kritérií, např. občanské vybavenos  , 

konceptů mobility a energe  ckých konceptů. Město zpravidla už žádné pozemky neprodává, ný-

brž je přiděluje s vázanos   na danou dotovanou bytovou výstavbu, např. v dědičném právu stavby 

na 80 let. Tím je zajištěno, že pozemkový trh není primárně určován tržními mechanismy, ale že 

plochu získá nejlepší koncept. Kromě tohoto mechanismu přidělování pozemků město roku 2014 

zřídilo vlastní poradnu (Mitbauzentrale), která radí stavebním družstvům a stavebním společen-

stvím v procesu jejich vzniku nebo při realizaci projektů. Tento model se velmi osvědčil, jak ukazují 

jednak vysoký počet nejrůznějších nově založených družstev, jednak vzrůstající číslo družstevních 

obytných staveb. Poradenství se má v budoucnu rozšířit i do okolí Mnichova.

Polovina městské plochy pro rozvoj tedy připadá dotované bytové výstavbě. 40 %, většina zby-

lých městských ploch, se přiděluje v rámci modelu Koncepční výstavby nájemních bytů, tedy pro 

skupiny, jejichž příjem je pro dotované modely příliš vysoký, přesto mají vzhledem k vývoji cen na 

trhu s nájemními byty po  že najít byt – tedy v první řadě pro „střední třídu“. Zbylých 10 % měst-

ských ploch se přiděluje soukromým stavebním fi rmám, které ale jednají ve prospěch komunity 

a spravují svůj bytový fond. Na městských pozemcích tak není místo pro bytovou výstavbu maxi-

malizující zisky.

Napro   tomu pro plochy v soukromém vlastnictví, jež jsou spravovány nástrojem regulačního 

plánu, pla   Sociálně spravedlivé využívání půdy19. Co jsou dva nejdůležitější aspekty tohoto ná-

stroje? Soukromí investoři se za prvé v rámci povolení stavby městem zaváží, že na jejich pozem-

cích bude alespoň 30 % vznikajících bytových jednotek spadat do kategorie dotovaného bydlení 

a dalších 10 % do kategorie bydlení s regulovaným nájemným, kde je výchozí nájem stanoven na 

současnou hodnotu 13,90 €/m² a postupně je možné ho zvyšovat až na běžnou cenovou hladinu 

nájmů. Tak jsou tyto pozemky svázány po dobu 30 let. Na zbylých pozemcích vzniknou  nedotované 

19 www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadt-und-
 -Bebau ungsplanung/SoBoN.html
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nájemní byty nebo byty v osobním vlastnictví. Díky těmto rozdílným cílovým skupinám na měst-

ských i soukromých pozemcích vzniká určité sociální promísení („mnichovský mix“).

Za druhé se investoři podílejí na nákladech na stavbu sociální a technické infrastruktury, jako 

jsou základní školy, silnice nebo zelené plochy. Tento podíl může činit až dvě tře  ny přírůstku hod-

noty, který investor získá díky stavebnímu povolení udělenému městem na jeho pozemcích. To je 

v rámci procesu ukotveno smluvně.

Základ tohoto modelu tvoří detailní systém propočtů, spolehlivost očekávaných podmínek a ši-

roký poli  cký i společenský konsenzus, díky kterému je systém Sociálně spravedlivého využívání 

půdy v Mnichově zavedenou veličinou už asi 25 let. Mnohá další města zavedla po tomto vzoru 

podobný model. Sociálně spravedlivé využívání půdy se uplatňuje ve všech regulačních plánech, 

které městu Mnichovu přinášejí náklady a vedou ke značnému zvýšení hodnoty půdy pro vlast-

níky zvýhodňované v těchto plánech. Proto se  to vlastníci, tedy stavební fi rmy a investoři, na 

nákladech podílejí. Podle tohoto modelu bylo dosud realizováno přes 160 regulačních plánů, 

díky nimž vzniklo přes 53 000 bytů a téměř 3 miliony m² veřejných zelených a kompenzačních 

ploch a bylo fi nancováno přes 15 000 míst v dětských jeslích, mateřských školách, družinách 

a základních školách.
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6) Ochranná ustanovení

Za  mco mnoho ze zmíněných opatření pla   primárně pro nově vznikající obytný prostor nebo ho 

fi nančně podporuje, využívá město Mnichov také všechny dostupné nástroje, aby zajis  lo fi nanč-

ně dostupné bydlení i ve svém stávajícím bytovém fondu. V popředí se zde nacházejí ochranná 

ustanovení podle § 172 Stavebního zákoníku. Tato ustanovení otevírají možnost využít v přes-

ně defi novaných oblastech vystavených značnému tlaku na zvyšování jejich hodnoty regulaci na 

ochranu stávajících sociálních struktur nájemníků, pokud je to zapotřebí z důvodů územního plá-

nování. Jde tedy o „ochranu společenských vrstev“, která má ochránit dané obyvatele před jejich 

vytlačením z oblas   kvůli rostoucí ceně (před gentrifi kací), nejde však o ochranu jednotlivých 

nájemních smluv.

Ochranná ustanovení jsou legisla  vní akt na komunální úrovni. Defi nují rozsah oblas  , pro niž 

pla   dále popsaná regulace – zpravidla po dobu pě   let. Následně je rozsah ověřen v závislos   

na sociodemografi ckých a sociálně-geografi ckých datech a je buď prodloužen na dalších pět let, 

nebo nově defi nován. Základ tvoří detailní údaje o skladbě obyvatelstva v částech města poten-

ciálně zasažených zvyšováním cen. Sem tedy spadají např. data o podílu mladistvých, samoživitelů 

a samoživitelek, nízkopříjmových domácnos   nebo také průměrná kupní síla a bytový fond jako 

takový. Tato data, vyhodnocená odborem plánování rozvoje města pro každou budovu zvlášť, jsou 

srovnávána s obdobnými daty z jiných městských čás  , resp. s průměrem v celém městě. Vzniklé 

odchylky tvoří jakýsi index tlaku na cenové zhodnocení v konkrétní městské čás   a z něj vyplývají-

cího nebezpečí vytlačování obyvatel fi nančně silnějšími skupinami.

Protože ochranná ustanovení zasahují do ekonomického zhodnocení majetku, jsou data sbí-

rána a vyhodnocována s mimořádnou pečlivos  , aby dokázala obstát při kontrole před soudem 

a aby ospravedlňovala platnost ustanovení pro určité budovy, resp. určitou vymezenou oblast. Při 

aktualizaci údajů před vypršením platnos   ustanovení tudíž pravidelně dochází k tomu, že určité 

oblas   již pod ochranná ustanovení nespadají. I přes regulaci zde došlo k signifi kantním změnám 

v sociální skladbě, které již nezakládají „ohrožení“ kvůli zvýšení cen právě proto, že k tomuto zvý-

šení a přistěhování obyvatel s vyšší kupní silou již došlo. Ochranná ustanovení tedy nedokáží za-

mezit určitým sociálním změnám, jež závisejí na vývoji cen za byty v oblas  , mohou je však utlumit 

a zpomalit. 

Město Mnichov pracuje s nástrojem ochranných ustanovení už od roku 1987, jejich jednotlivé 

oblas   se v průběhu času jen mění co do počtu a rozsahu. V současnos   v Mnichově existuje 

celkem 23 oblas   spadajících pod ochranná ustanovení s přibližně 160 000 byty (cca 20 % všech 

bytů), v nichž žije asi 281 000 lidí (cca 18 % obyvatelstva). Nejdůležitější prvky stanovují, že roz-
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dělení domů na byty podléhá povolovacímu řízení a lze ho zakázat. Aby byla skladba nájemní-

ků ochráněna před „luxusními modernizacemi“, které přinášejí enormní zvýšení ceny, je třeba 

plánované modernizace budov nechat schválit městskou správou. V oblastech spadajících pod 

ochranná ustanovení má zemské hlavní město Mnichov předkupní právo. Kupující ho může zru-

šit prohlášením o zrušení předkupního práva. V něm se osoba kupující bytové prostory v této 

chráněné oblas   zaváže, že bude dodržovat podmínky ustanovení. To znamená, že zde teore  cky 

není možná maximalizace zisku prostřednictvím prodeje bytu nebo velké zvýšení nájmu z důvodu 

zhodnocení nemovitos  .

Roku 2018 se zastupitelstvo města usneslo, že tyto podmínky ještě rozšíří. Kupec patřičné ne-

movitos  , který se prohlášením vyhne předkupnímu právu města, může při uzavírání nových ná-

jemních smluv pronajímat jen nájemníkům s příjmem, který nepřekračuje hranice Mnichovského 

modelu. Tento model se týká skupin se středním příjmem, které si běžné tržní ceny již nemohou 

dovolit. Vyloučeny jsou dále výpovědi smluv kvůli vlastní potřebě. Pronajímatel může sám využí-

vat maximálně jeden nevyužívaný byt nebo takový byt pronajímat příbuznému, jehož příjem pře-

kračuje stanovené hranice. Nová regulace dále v zásadě zakazuje také demolici budov v oblastech 

pod ochrannými ustanoveními.

Kromě tohoto zpřísnění se regulace v dubnu 2019 rozšířila alespoň částečně také na nezasta-

věné plochy a nově postavené byty v oblastech pod ochrannými ustanoveními, takže nyní zahr-

nují nejen stávající bytový fond, ale i nové stavební projekty. Regulaci je tedy třeba uplatnit i na 

pozemcích nad 600 m² a na 30 % bytů vzniklých dodatečně zahušťováním zástavby. To dokládá 

velkou angažovanost poli  ky i správy města při zajišťování fi nančně dostupného bydlení. Rozšíře-

ní regulace současně vedlo k tomu, že se využívá výrazně méně prohlášení o zrušení městského 

předkupního práva a město musí své předkupní právo častěji uplatňovat. Obec tedy některé ob-

jekty kupuje zpět pro město a umísťuje je pod ochranu veřejné správy. Za současných cenových 

struktur to může znamenat silné za  žení městského rozpočtu. V tomto ohledu je třeba shromáž-

dit další zkušenos  , jak zde může vypadat další vývoj a jak ho formovat.
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7) Zákaz změny účelu využívání nemovitosti

Zákazem změny účelu využívání nemovitos   sleduje město primárně cíl zamezit využívání obyt-

ného prostoru pro obchodní účely. V posledních letech silně expandoval trh s krátkodobými pro-

nájmy soukromých bytů turistům, zejména díky digitálním pla  ormám na jejich zprostředkování. 

To znamená, že může být ekonomicky atrak  vní nepronajímat byt dlouhodobě jednomu nájem-

níkovi, ale jen krátkodobě jako soukromé turis  cké ubytování, protože  m lze dosáhnout značně 

vyšších příjmů za současně nižších závazků. Nutně potřebný obytný prostor  m však neslouží 

svému pravému účelu a je využíván k obchodním účelům.

Zákaz změny účelu využívání nemovitos   se týká této přeměny v soukromé ubytování turistům. 

Povoleno je pronajmout svůj byt nebo dům, pokud je pronajímatel nepřítomen po dobu maxi-

málně osmi týdnů v roce. Zakázány jsou rovněž dlouhodobé využívání obytného prostoru k dalším 

obchodním účelům (např. jako kancelář), nepovolené zrušení obytného prostoru nebo jeho nevy-

užívání, které trvá z neopodstatněných důvodů déle než tři měsíce.

V praxi je to samozřejmě těžko kontrolovatelné. Od roku 2005 bylo na trh s byty sice navráceno 

přes 1800 ilegálně pronajímaných bytů s celkovou výměrou o přibližně 125 000 m², většina změn 

v účelu využívání bytu ale zůstala neodhalena. Město proto v minulých letech posílilo řady za-

městnanců, kteří tyto poměry kontrolují, a od roku 2018 zavedlo online ohlašovnu, kde je možné 

oznámit podezření na změnu účelu bytu. Městská správa prověřuje každé oznámení a provádí dal-

ší namátkové kontroly. V některých případech je nutné vymáhat využívání bytových prostor k je-

jich původnímu účelu soudní cestou. Proto byla také zvýšena maximální možná pokuta z 50 000 

€ na 500 000 €. Velmi majetní „medicínš   turisté“, kteří přijížděli do Mnichova za lékařskou péčí 

z celého světa, často v doprovodu početných rodin, a delší dobu se zde zdržovali, představovali 

natolik lukra  vní zdroj příjmů, že se změna účelu bytového prostoru při dosavadních pokutách 

vyplácela i v případě odhalení. Zesílené snahy města dosáhly toho, že bylo za rok 2017 zkontrolo-

váno přes 21 200 bytů a celkem 298 bytových jednotek o 19 146 m² bylo navráceno zpět na běžný 

trh s byty.
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8) Shrnutí

Město Mnichov čelí vzhledem k rela  vně silnému nárůstu obyvatelstva a zvýšení počtu pracovních 

míst v posledních letech výzvě jak zajis  t více obytného prostoru, a zejména fi nančně dostupné 

bydlení. Tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Zvýšená poptávka na trhu s byty za-

příčinila každoroční výrazné zvyšování cen pozemků, kupních cen i nájmů, které nekoresponduje 

s alespoň přibližně stejně silným zvyšováním příjmů průměrných domácnos  . Situaci ztěžuje fakt, 

že atrak  vita mnichovských bytů vedla v souvislos   s dopady fi nanční krize roku 2008 k využívání 

těchto bytů jako ziskových kapitálových inves  c. Stále větší nedostatek dostupných zastavitelných 

ploch na území města i v jeho okolí vede také k většímu tlaku na stávající nabídku bytů. Město 

Mnichov se tomuto vývoji staví řadou nástrojů na úrovni konceptů a strategií, i na úrovni fi nanční, 

inves  ční, právní a územně-plánovací.

Základ stavebního rozvoje v Mnichově tvoří zapojení opatření a projektů do strategických kon-

ceptů rozvoje a plánování města. K těm se řadí perspek  va Mnichova coby nadřazený koncept, 

který svými zásadami uvozuje všechny významné oblas   rozvoje města. Konkrétní územní strate-

gie pro vytvoření více obytného prostoru se nacházejí v Dlouhodobém rozvoji sídlišť (nové stavby 

na okraji města, restrukturalizace, zahušťování). Územně-plánovací koncepty sídlišť jsou doplněny 

aktualizovaným plánem mobility pro město a strategií Volné plochy 2030. Koncepční úroveň mají 

v budoucnu doplnit další územní a plánovací prvky, včetně nové studie k výškovým budovám. 

Tímto způsobem lze připravit územní a stavební rozvoj, spořádaně ho pohánět, a právě v situaci 

velké konkurence v možnostech využi   jedné a téže plochy ho integrovat do systému plánova-

cích úvah a rozvah. Na úrovni strategických konceptů plánování dochází na celém území města 

k opatřením pro rozvoj – v jednotlivých bodech až po rozsáhlé a dlouhodobé projekty. Ze strany 

plánování města jsou podpořeny a řízeny regulačním plánem a stavebními povoleními. Město zde 

prostřednictvím svých dvou stavebních společnos   vystupuje samo jako stavební subjekt fi nančně 

dostupného bydlení a zastává regulující funkci ve prospěch sociálně únosných cen bydlení. To se 

projevuje nakonec zejména v obecním regulovaném nájemném.

Město se značně zapojuje také na rozpočtové úrovni zřejmě fi nančně nejsilnějším programem 

na podporu bytové výstavby Bydlení v Mnichově VI. Z mnohaletých zkušenos   s ob  žnou bytovou 

situací vypracovalo několik úspěšných modelů. K nim se řadí nástroj Sociálně spravedlivé využí-

vání půdy. Díky němu lze zavázat soukromé investory coby důležité motory bytového trhu, kteří 

mají ekonomické výhody z plánování rozvoje města, udílení stavebních povolení a komunální in-

frastruktury, aby na svých soukromých pozemcích postavili významný podíl dotovaného obytného 

prostoru a aby se podíleli na nákladech na sociální a technickou infrastrukturu. 
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Pro úspěch tohoto nástroje je rozhodující kromě zavedeného a širokého poli  ckého konsen-

zu také spolehlivý, propočitatelný a pro všechny zúčastněné transparentní proces individuálního 

určování hodnoty a nákladů v daném projektu. Sociálně spravedlivé využívání půdy se tak stalo 

nezbytným pravidlem, podle nějž se „hraje“ při rozvoji konkrétních soukromých pozemků. K úspě-

chům se také počítá Mnichovský model pozemkové poli  ky, podle nějž na městských plochách 

vznikají výhradně dotované byty s cenovým stropem, orientované na společenský zisk, a který 

vyhrazuje velký podíl ploch pro družstva a přiděluje je podle kvalita  vních kritérií namísto nej-

vyšších cen. Za úspěšná opatření na ochranu cenově dostupného bydlení ve stávajícím fondu lze 

považovat také po dese  le   platný nástroj ochranných ustanovení a zákaz změny účelu využívání 

nemovitos  .

To vše jsou ovšem nástroje, které vývoj trhu s byty do určité míry ovlivňují, nemohou ho však 

zcela změnit. O to významnější jsou tyto snahy pro rostoucí část obyvatelstva, která v mnichov-

ských cenách již narazila nebo narazí na své fi nanční možnos  . Zásadní změny tohoto mechanis-

mu může dosáhnout patrně pouze široce pojatá reforma pozemkového trhu, právně realizovaná 

na státní úrovni. V poslední době ji stále více požadují společenské i poli  cké incia  vy a diskutuje 

se o ní na různých poli  ckých úrovních. Je však stejně sporná jako územně-plánovací opatření roz-

voje města, která už jsou zakotvena ve Stavebním zákoníku a která mohla přinést rozvoj velkých 

souvislých oblas   Mnichova za současného zamezení spekulacím s cenami pozemků, ale čás   

obyvatelstva je ostře odmítly. Bezprostřední efekty růstu i regulační a stavební dopady je třeba 

posuzovat vždy s ohledem na postoje obyvatel, lokální zájmy i zájmy celého města. V budoucnu 

bude mít ještě větší význam řídit růst ještě silněji směrem ke kvalitě bytového fondu i nové výstav-

by, ač je tento úkol velkou výzvou. 
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 •  Město Mnichov zabírá celkovou plochu 310 km². Z toho vyplývá průměrná hustota 
obyvatel cca 5000 osob na km². Mnichov je tím v průměru na celém území města 
zalidněn dvakrát tolik než Praha (2600 osob/km²). 

 •  Město Mnichov disponuje dvěma městskými dceřinými firmami na výstavbu bytů. 
Ty v současnosti spravují asi 64 000 bytů. Město je díky nim samo akceschopné 
a může na trhu s byty působit samostatně, regulovat vývoj nájmů ve vlastním 
bytovém fondu a vystupovat jako stavební subjekt. 

 •  Od roku 2005 bylo na trh s byty sice navráceno přes 1800 ilegálně pronajímaných 
bytů s celkovou výměrou o přibližně 125 000 m². 

 •  Investoři se podílejí na nákladech na stavbu sociální a technické infrastruktury 
jako jsou základní školy, silnice nebo zelené plochy. 

Dr. Martin Klamt je manažer bytové výstavby a koordinátor Referátu plánování 
rozvoje města Zemského hlavního města Mnichova. Věnoval se výzkumu městského 
plánování na univerzitách v Mnichově, Berlíně, Tokiu a Tchaj-peji. V současnosti se 
věnuje tématu disponibility většího objemu cenově dostupného bydlení v době 
rychlého růstu města. 
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