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Návrh zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových, předkladatel Jan Birke, tisk č. 952: 
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Návrh zákona o poskytování sdíleného ubytování, předkladatel Petr Dolínek, tisk č. 1007: 
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1007 
 
 
Záznam: 
 

- Bydlení je lidské právo, každý má právo na důstojné bydlení a je povinností slušné 
společnosti lidem bydlení zajistit. Šmarda 
 

- Lidé, kteří mají starosti s bydlením a obávají se, zda si ho udrží, si hůře hledají stabilní 
zaměstnání a jsou výrazně omezeni v účasti na veřejném životě. Šmarda 
 

- Masivní výstava bydlení představuje cestu z ekonomické recese. Musíme se připravit na 
velké veřejné investice. Abychom vyřešili problémy s bydlením v České republice, 
potřebujeme zhruba 200 miliard korun. To znamená, že pokud by Sněmovna schválila daňový 
balíček o rok a půl později, tak ty peníze máme. Šmarda 
 

- Otázku bydlení nelze nechat napospas tržním mechanismům, což ovšem neznamená, že 
developer je nepřítel; bude-li stavět hodně, sníží se ceny bydlení, na to však nelze spoléhat. 
Proto je třeba uvažovat i o dalších nástrojích, jak podpořit výstavbu, například družstevnictví 
nebo veřejně prospěšné bytové společnosti, případně umožnit obcím, aby z developerských 
projektů mohly požadovat část bytů pro vlastní využití. Cestu představuje i podniková 
výstavba po rakouském vzoru. Přikryl 
 

- Situace je v každém z regionů odlišná. Zatímco velká města se potýkají s vysokými cenami 
nemovitostí, v těch menších podobné problémy neznají. Přikryl 
 

- Největší těžkosti s bydlením mají mladší lidé, zhruba do čtyřiceti let. Privatizace městských 
bytových fondů totiž pomohla pouze jedné generaci, ostatní ostrouhaly. Přikryl 
 

- Krizi bydlení nevyřešíme bez masivní výstavby, zásadní je především výstavba obecních bytů. 
Města a obce musejí být v této oblasti aktivnější než dříve a stát je musí finančně podpořit, a 
to nejen za účelem nové výstavby, ale také rekonstrukce stávajícího bytového fondu. 
Gümplová 
 

- Jedním z nástrojů financování obecního bydlení je zvýšení koeficientu u daně z nemovitých 
věcí. Obecně však potřebuje nové daňové příjmy veřejný sektor jako celek. Gümplová 
 



- Je třeba otevřít otázku práva nájemníků a posilovat je, bojovat proti řetězení smluv na dobu 
určitou. Gümplová 

 
- Rekonstrukce bytového fondu – zejména v nízkoenergetickém standardu – umožní snížení 

ceny nájemného, neboť se do ní promítají i ceny souvisejících služeb. Drápalová 
 

- S výstavbou obecních bytů úzce souvisí i téma jejich přidělování. Některá města mají přísná 
pravidla – například bezdlužnosti, povinnost dokládat minulé příjmy atp. –, což fakticky 
vylučuje, aby na ně dosáhli ti nejpotřebnější. Drápalová 
 

- Stát a města nesmějí zapomínat, že někteří lidé mají s ohledem na socioekonomické poměry 
velice slabou schopnost udržet si bydlení, a musí jim více pomáhat na individuální úrovni. 
Pokud se městům a státu podaří alespoň část lidí „zabydlet“, tak na tom vydělá, respektive 
ušetří. Drápalová 
 

- Ve Velké Británii považují za úspěch, kdy si bydlení udrží třicet procent z těch, kteří jej dříve 
neměli. Přikryl  
 

- Regulace Airbnb je mimořádně složitá, neboť firma se často brání, nedodržuje platné zákony 
a odmítá sdílet s municipalitami data o pronájmech. Gümplová 
 

- Lépe než se pokoušet regulovat velkou nadnárodní společnost, je svázat regulacemi toho, 
kdo byt reálně pronajímá. Uložit mu povinnosti, aby si k pronajímání bytu obstaral souhlas 
obce, pravidelně ji informovat, a to vše pod velikými sankcemi. Přikryl 
 

- Myšlenka vyššího zdanění „prázdných bytů“ je v praxi těžko proveditelná, nelze totiž dobře 
zkontrolovat, zda je byt skutečně prázdný. Drápalová 
 

- Je třeba zvážit znovuzavedení institutu přechodného bydliště, resp. zajistit informovanost 
radnic o obyvatelích na jejich území. Drápalová, Šmarda 
 

- Město krátkých vzdáleností je správný koncept, nelze ovšem zapomínat, že zahušťování má 
dopady na stávající obyvatele měst, kterým je třeba záměry poctivě vysvětlovat. Drápalová 


