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Spravedlnost znamená: Mít střechu nad hlavou 
Pracovní podklad pro seminář 

 
Velice mě zaujal zvolený název dnešního setkání, diskuse nad programovými cíli 
v bydlení, bytové politice. 
 
Jsem si vědom časového omezení mého vystoupení, ale přece dovolte malé zamyšlení. Podobné 
myšlenky najdete již v Bibli, dle Jakuba 2, 14-17: 
 

“Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? 
Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a 
neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není 
zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo 
platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.” 

 
Myslím, že ač se zabývám programy bydlení již více než 40 let, mohu doložit, že jsem 
celkem devíti premiérům předkládal spolu s kolegy z oboru návrhy koncepčních 
kroků v oblasti bydlení a s výjimkou let 2004 až 2006, kdy jsem ve svém tehdejším postavení 
ve státní správě mohl něco prosadit, se musíme dnes zabývat právě onou poslední 
větou: 
Víra v cokoliv, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. 
 

Právo na bydlení je základním lidským právem (třeba dle nálezu Ústavního soudu, 
publikovaný pod č. 231/2000 Sb.).  
Judikují tak i obecné soudy:  
Nejvyšší soud České republiky 266 dokumentů 
Nejvyšší správní soud České republiky 49 dokumentů 
Soudní dvůr Evropské unie 1 dokument 
Vrchní a krajské soudy ČR 9 dokumentů 
 
Tak proč je bytová politika státu tak problematická? V čem takové právo 
spočívá? 
 

 
Proč je tedy v České republice situace taková, jaká je? Každý z Vás se může seznámit 
s množstvím statistik, údajů, které dokazují, že bydlení v České republice není dostupné 
pro každou sociální skupinu osob.  

Hlavním problémem v oblasti bydlení je vysoké zatížení některých domácností výdaji na 

bydlení.  

 

Nejvyšší zátěž vykazují domácnosti, které žijí ve velkých městech s vyšší úrovní nájmů.  

Z celkových výdajů na bydlení připadá asi polovina také na energie a provoz. Vysoká 

energetická náročnost bydlení je problém zejména u staršího bytového fondu.  

 

Mezi skupiny domácností ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení patří 

zejména lidé na začátku a po skončení své profesní kariéry, samoživitelky a samoživitelé. 

Asi 49% obyvatel je se svojí životní situací spokojeno. 

Okolo 38% ji hodnotí neutrálně, jako proměnlivou. 

13% ji vnímá jako špatnou. (CVVM). 

 

 

 

https://www.judikaty.info/cz/search?db=nscr&q=pr%C3%A1vo%20na%20bydlen%C3%AD&qplus%5b%5d=&qplus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&mode=PHRASE&fLawParagraph=&fLawNr=&fLawYear=
https://www.judikaty.info/cz/search?db=nsscr&q=pr%C3%A1vo%20na%20bydlen%C3%AD&qplus%5b%5d=&qplus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&mode=PHRASE&fLawParagraph=&fLawNr=&fLawYear=
https://www.judikaty.info/cz/search?db=eurlex-cz&q=pr%C3%A1vo%20na%20bydlen%C3%AD&qplus%5b%5d=&qplus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&mode=PHRASE&fLawParagraph=&fLawNr=&fLawYear=
https://www.judikaty.info/cz/search?db=kscr&q=pr%C3%A1vo%20na%20bydlen%C3%AD&qplus%5b%5d=&qplus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&qminus%5b%5d=&mode=PHRASE&fLawParagraph=&fLawNr=&fLawYear=
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Dostupnost bydlení se však liší podle lokalit. 

Praha – průměr hrubé mzdy 45 tisíc, cena bytu 70m2 je asi 7,5 mil. Kč. Kdyby člověk nejedl, 

šetřil by na byt 20let. To je OK? 
Podobně je na tom, i když o trochu lépe třeba Bratislava. Tam by šetřil 11 let. 
V Mnichově jde o 10,9 roku, ve Vídni o 8,9, ve Frankfurtu a Varšavě 8,7, v Berlíně 8,4 a 
v Hamburku 6,5. 

TO JE ÚVODNÍ RETROSPEKTIVA MÉHO MALÉHO ZAMYŠLENÍ. 

-x-x-x- 

VŠE MÁ SVÉ HISTORICKÉ SOUVISLOSTI. 

Pokud bychom měli více času, mohli bychom je charakterizovat. Ten čas nemáme, a 
proto dovolte jen konstataci: 

• Nedočkavost a nepromyšlenost devadesátých let. Totalitní režim potlačil 

vlastnictví, sliboval bydlení pro všechny, reforma společnosti uspěchaně (v oblasti 

bydlení) probíhala bez zkušenosti ze zahraničí, poučení z chyb a omylů moderních 

zemí. 

• Protisměrné kroky – státní byty převedeny obcím-ale nájem byl nadále 

regulovaný. (2005) Obce měly řadu potřeb, a nechtěli doplácet na ztrátový provoz 

„darovaných“ bytů. Proto nastala jejich masivní privatizace. 

• Bytová družstva, která jako jediný nestátní subjekt mohla se státní pomocí stavět, 

byla též od roku 1992 privatizována členy. 

• Jedna generace byla tak levně uspokojena, ale jen krátkodobě. Bytová politika 

byla „monotématická“, výstavba jen k prodeji, ceny ovlivněny nedostatkem 

nabídky rostly. 

• Stát nevytvářel tržně konformní nástroje. Hypotéky, stavební spoření a další 

podpůrné programy vesměs předkládali poslanci na základě našich podnětů. Vlády 

nikoliv. 

• Zcela se pomíjelo sociální bydlení, jak zajistit bydlení nezaměstnaným. Vznikaly 

vyloučené skupiny. Zahraniční odborníci před tím varovali, my jsme zůstali nečinní, 

dá se říci že dodnes. 

• K drahé výstavbě do vlastnictví s promítnutím zisku cca 30% ceny nového bytu 

není dodnes alternativa. Jde zejména o bydlení pro mladou generaci. Ta však mlčí. 

 

VÍCE ČASU NA RETROSPEKTIVU NEMÁME 

 

-X-X-X-X- 

 

 

 

Jak postupovat dál? Co můžeme udělat pro změnu? Existují alternativy? 
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JSME PŘESVĚDČENI, ŽE ZNÁME ŘEŠENÍ 

 

Stát musí mít jasný program, který přinese vyvážený model bydlení takto: 

 

• Nájemní bydlení, dostatečná nabídka nutně vyžaduje i jejich výstavbu. 

• Bydlení ve vlastní nemovitosti. Staví se málo, poptávka převyšuje nabídku a tomu 

odpovídá cena. Je třeba reformy stavebního řízení. 

• Bydlení ve sdíleném vlastnictví, družstva, neziskové společnosti. Zákon je 

v Parlamentu, ještě se o něm zmíním. Co je a co není sdílené bydlení. Airbnb. 

Investiční byty. 

• Bydlení v nájemních bytech s nízkým nájemným nebo s podporou pro občany a 

rodiny s nižšími příjmy. Obecní bydlení, domovské právo. 

• Sociální bydlení pro osoby v potížích či na okraji společnosti. 

• Pomoc seniorům v udržitelnosti jejich bydlení v době poklesu jejich příjmů. 

 

DOKONČUMEME PROGRAM PRO ČSSD HLAVNÍCH OAPTŘENÍ K PROVEDENÍ 

DO ROKU 2030 

 

• DVA ZÁKONY VEDOUCÍ K REALIZACI ZÁMĚRU JSOU JIŽ VE 

SNĚMOVNĚ: 

a) ZÁKON O VEŘEJNĚ PROSPĚŠNOSTI BYTOVÉ A O 

VÝSTAVBĚ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ. 

b) ZÁKON O SDÍLENÉM UBYTOVÁNÍ – AIRBNB 

VEDEME NEKONEČNÉ DISKUSE OKOLO ZÁKONA O VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI 

BYTOVÉ A DOSTUPNÉM BYDLENÍ. POSLANCI SOUHLASILI S PROPOJENÍM 

NAŠEHO NÁVRHU S NÁVRHEM NA ÚPRAVU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ Z PERA 

MMR. Teď se MMR chová, jako by chtělo do komplexního návrhu (text prošel prvním čtením) 

vtělit jen „své“ paragrafy. Zahraniční zkušenosti je nezajímají. Zákon půjde do druhého čtení 

(asi) v dubnu. Oponují zaměstnanci ministerstev. Leta nic nepředložili, nemají zájem 

podpořit texty jiných. 

 

Co jsou platné proklamace v úvodu přednášky, když například Piráti tvrdí (zatím), že stačí jen 

nový stavební zákon. ODS návrh podpořila. TO, CO SCHÁZÍ, JE JASNÉ SLOVO 

VEŘEJNOSTI, GENERACE „Y“ A „Z“, TEDY MLADÝCH LIDÍ, KTERÝCH SE TÝKÁ 

DOSTUPNÉ BYDLENÍ NEJVÍC. 

 

Máme dokument - Teze programu pro bydlení v první podrobnější verzi. O každém 

z opatření můžeme hovořit. Přál bych si, aby existovala platforma, která by chtěla úvodní heslo 

naplnit. Spolupracovat. Mám osobně celoživotní zkušenosti z mnoha zemí světa. I dnes k Vám 

mluvím z Kalifornie, ale modely vhodné následování naleznete hned za našimi hranicemi, třeba 

v Rakousku. Rád budu, spolu s dalšími kolegy, mentorem. 

 

Doufám, že ČSSD si navržený program osvojí, že osloví veřejnost. Spravedlnost 
znamená: Mít střechu nad hlavou. Naplnění hesla žádá aktivitu. Nečekej na pomoc 
jiných, pomocnou ruku najdeš na konci své paže. Pokud politik na něco slyší, tak je to veřejná 
diskuse, veřejné mínění, současný premiér je živoucí model této zásady. A protože mladé 
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lidi slyšet příliš není, tak se za poslední roky toho mnoho v bytové politice nestalo, 
ač program vlády byl dobrý, zůstal na papíře. Pojďme to změnit! 

 

 

 

 
 
 


