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Resumé k pěti dílům o dostupném bydlení. 

 

Jakýsi můj „jednostranný závazek“ publikovat systémy sociálního bydlení v některých 

evropských zemích vznikl spontánně. Silně pociťuji rozdíly v pojetí bytové politiky v mnohých 

zemí světa a u nás, kde je bydlení na pokraji politického zájmu. 

Ne, že by situace na bytovém trhu byla u nás výtečná. Česko patří spolu s Irskem mezi země 
Evropy, kde nejvíc vystřelily ceny bydlení. Obytné nemovitosti kupované domácnostmi (byty, 
domy - nové i starší) zdražily od roku 2010 zhruba o třetinu. Češi přesto jednoznačně preferují 
bydlení „ve svém“, které má 78,5 % z nich, oproti 21,5 % lidí bydlících v nájmu. Ostatně nic 
jiného neexistuje. Autor studie neodlišuje od bydlení nájemního bydlení družstevní, ale to je 
pro naše ekonomy signifikantní.  
 
Jak ukázala analýza projektu Evropa v datech, Češi zároveň musí kvůli bydlení sahat do 
peněženek hlouběji než obyvatelé většiny ostatních států Evropy. Bereme li stav roku 2010 jako 
index 100, pak nejvíce podražilo bydlení v Irsku (index 133,31, Česká republika je hned druhá 
(131,80) následuje Maďarsko, Lotyšsko a na konci „pelotonu“ jsou země jako Francie (108,68) 
Finsko (103,11) či Itálie (98,4). Tolik podle informací z médií. 
 
Vláda však tuto situaci neřeší. Pro letošní rok připravila program obsahující částku jedné 
miliardy korun, z toho na sociální byty 650 milionů a na úvěry 350 milionů korun. V 
následujících letech chce vláda pro každý rok vyjednat tři miliardy korun, z toho dvě miliardy 
na dotace a jednu miliardu na zvýhodněné úvěry. Obce tak podle vlády budou moci za dotace 
a úvěry od státu budovat sociální byty. Zákon o sociálním bydlení nevznikne ani za současné 
vlády. Podle premiéra Babiše není potřeba, postačí pouze dotační program pro obce. Přestože 
zákon o sociálním bydlení slibovala už předchozí vláda a současná koalice jej má v 
programovém prohlášení, premiér Andrej Babiš se zřejmě své sliby dodržet nechystá. 
 
Ponechám obcím a ekonomům kalkulaci, kolik bytů či úvěrů ročně mohou poskytnout. Mě to 
vychází na výstavbu cca 700 bytů pro celou republiku. Svědčí to o tom, že vláda nepovažuje 
problém dostupnosti a udržitelnosti bydlení za zásadní. 
 
Jsme výjimka v (nejen) evropském měřítku. Čepice se „silným Českem“ je bláhový trik pro lidi 
žijící v malých bytech, často ve dvou generacích rodin rodičů s dětmi či bydlící v původních 
rekreačních chalupách na venkově. A koaliční partner, ČSSD, přes to že do programového 
prohlášení vlády prosadila zákon o sociálním, a také dostupném a udržitelném bydlení (zatím) 
mlčí. 
 
Má to své příčiny. Generace lidí, kteří získali levně vlastnická práva k původně družstevním 
bytům, či byt koupili za levné peníze od obce, když mnohdy tyto byty počátkem 21. století se 
značným ziskem, ale v porovnání s dnešními cenami levně prodali, deformovala trh. 
Devadesátá léta byla doba naivní bytové politiky „vlastnictví a nic víc“. Regulace nájemného. 
Ale tyto zdroje jsou pryč, levné byty neexistují. Ani pro mladé lidi, ani pro seniory. 
 
Zdá se, že si to veřejnost pomalu začíná uvědomovat. Pražští radní proklamují snahu využít 
celosvětově osvědčenou formu výstavby bytů bytovými družstvy. Také proto, že v Praze jsou 
ceny bytů nejvyšší. Ale proč je nečinná vláda? 
 
Exministryně Šlechtová v roce 2014, tedy před pěti lety zrušila na gesčním ministerstvu pro 
bydlení podle kompetenčního zákona, ministerstvu pro místní rozvoj, sekci bytové politiky. 
Propustila náměstka a ponechala jen odbor. Ani nová ministryně Klára Dostálová v této věci 
nic nezměnila. MMR tak svoji roli podle kompetenčního zákona nenaplňuje. 
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Ono nejde jen o zmiňovanou novou legislativu sociálního, dostupného a udržitelného bydlení. 
Gestor bytové politiky musí mít komplexní pohled na bydlení jako funkční celek. Jde o velkou 
sumu problémů praxe ve vlastnickém bydlení, špatnou úpravu bytového spoluvlastnictví, 
družstevního bydlení, přezíravost ke každodenním problémům praxe. Gesční ministerstvo by 
mělo garantovat obecně bytové právo.  
 
Zatím tomu tak již pár let není. Vlastnické a družstevní bydlení řeší ministerstvo spravedlnosti, 
sociální bydlení se snaží oživit ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdá se, že MMR není 
gestorem ale bariérou. Koncepce bytové politiky, kterou jsme očekávali do půl roku po vzniku 
nové vlády snad „jednou“ bude předložena, ale zatím se vše zužuje na podivné plánovací 
metody dotační. Dotace na co? Abychom mohli setrvat v nicotě? 
 
Proto oněch pět dílů o zkušenostech ze zahraničí. Tam by takový přístup vlády neprošel. Proto 
úvodní zmínka o úpravě kondominia v USA či Kanadě, protože naše právní úprava je jakýmsi 
podivným experimentem s vlastnickým bydlením. 
 
Proto obsáhlá informace o modelu dostupného bydlení v Rakousku, které může být pro nás 
inspirací, i existencí společných kořenů tohoto systému. 
 
Proto popis dostupného bydlení v Británii, jejich bytových asociací, zmínka o právech obce 
určovat developerům kvóty výstavby levnějších bytů určitým procentem na principu „dám ti 
vydělat, tak mě pomoz pro ty, pro které je tržní bydlení nedosažitelné. Promyšlený funkční 
systém, další možná inspirace. 
 
Exkurz do Norska byl důkazem také o roli bytových družstev, o chápání významu bytové 
politiky pro občany. 
 
A poslední díl o Francii? Zde je vidět, jak si občané brání zbudovaný systém levného bydlení, 
jak probíhá komunikace jejich reprezentace, asociace s vládou. Bez dostupného bydlení podle 
Francouzů je ohrožena společnost ve svých základech. Potřeba bydlet je jedním se základních 
lidských práv, a na trhu musí být prostor i pro ty, kteří ne standardní tržní bydlení nedosáhnou. 
A ve Francii je to až 30 % bytů, v EU jde nejméně o 11 % bytů na trhu. U nás pár ubytoven, jinak 
nic. 
 
A tak si kladu otázku, jestli si my, Češi, Moravané a Slezané vůbec zasluhujeme jiný přístup 
vlády. Se zděšením čteme články o růstu cen, o změnách v úvěrování výstavby, problémy 
hypoték, s uspokojením voliči podporují hnutí, které levné a dostupné bydlení řešit nechce. 
 
Máme v České republice řadu svazů a spolků – Sdružení nájemníků, svazy bytových družstev 
(hned tři), Svaz měst a obcí (jen žádné povinnosti, nejlépe je sociálně potřebné vystěhovat do 
sousední obce) sdružení vlastníků domů (i to připravilo svoji verzi úpravy sociálního bydlení, 
návrh Dr. Šimečka leží někde v archivu odložen) a řadu dalších. Plní svoji roli vůči vládě? 
 
Ano, jejich představitelé, lidé s praxí jsou vesměs „staří bardi“, jak před pár dny napsala jedna 
politička, se snaží poskytovat „první pomoc“ svým členům, nájemníkům, družstevníkům či 
vlastníkům a jakoby jim „došel dech“ ve vztahu k celému systému bytové politiky u nás. Vím o 
jedné petici, neznám reakci vlády na ni. Družstevníci více než 10 let nejsou vidět a slyšet. Nevím 
proč, problémů mají dost. A mladí lidé zatím mlčky přihlížejí přes to, že se jich to dotýká téměř 
nejvíc. 
 
Přečtěte si znovu pátý díl seriálu z Francie, kde jejich Asociace sociálního bydlení (sociální 
bydlení je širší označení též pro dostupné a levnější bydlení) jen letos již dvakrát jednala 
s vládou, premiérem, ministry a apeluje na budoucí europoslance před volbami a podobně. U 
nás? Klid. 
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Jsem jistě poznačen svoji životní zkušeností, posledními třiceti lety práce v nevládních 
družstevních institucích nejen na úrovni České republiky ale i v exekutivě Mezinárodního 
družstevního svazu, desetiletou zkušeností ze státní správy, znalosti bytové politiky mnoha 
zemí světa. Vím, že dostupné a sociální bydlení je nezbytnou součástí politiky státu stejně jako 
třeba důchodový systém nebo podpora v nezaměstnanosti. Nechat lidi bez domova, bez 
dostupného byť skromného bydlení je v 21. století barbarský čin. 
 
Čeká snad vláda na to, až se v této nečinnosti za pár let dostaví krize, kterou si mnohé evropské 
země, když přestali tento segment trhu podporovat, zažili. Británie v letech sedmdesátých, 
Španělsko v krizi hypoték před pár lety. Mohl bych pokračovat. Uvědomují si ekonomové, co 
stálo na startu ekonomické krize v letech 2008-2010? Jaký byl vliv krize hypotéčního trhu 
v USA, když se úvěry poskytovaly na nafouknuté ceny? Co to udělalo s bankami? 
 
Já si tyto otázky pokládám. Ale „co je jeden člověk mezi mnohými“? Uvažujeme o problémech, 
které nás trápí s vizí, že řešení existuje? Psaní článků sice určitou reakci vyvolává, není asi 
zbytečné. Ale politiky je člověk „sui generis“, tedy „svého druhu“. Reaguje prioritně tam, kde 
cítí pozitivní reakci svých voličů, tam kde registruje poptávku po konkrétním řešení. A taková 
situace pravděpodobně ještě u nás nenastala. 
 
Myslím si, že čekat „až bude zle“ je krátkozraké. Není důvod ignorovat segment bytového trhu, 
který u nás schází. Zatím jsou uveřejněné díly tedy asi víc určeny pro archiv než jako zdroj 
informací, na který by politici reagovali. Pokud je vůbec četli. Zatím. 
 
JUDr. Ivan Přikryl 
Květen 2019 

 
 

CO S BYDLENÍM – DÍL PRVNÍ 

Na rohu 86 ulice a Lexington Ave v New Yorku postavili nový dům. Kondominium. Stavěli ho 

asi rok a půl. Jsou v něm kanceláře, obchody a samozřejmě byty. Lidé chtějí bydlet, nebo také 

podnikat, investovat. Jeden druhému nepřekáží, ale všichni dodržují pravidla pro užívání 

prostor v domě. Kondominium má právo vyjadřovat se k tomu, komu chcete byt prodat, 

vlastník odpovídá za nájemce, pokud byt pronajímá, je-li byt prázdný a majitel plní své 

povinnosti s údržbou a platí řádně co platit má, je to ostatním fuk, nikdo za jiného neplatí 

dluhy. Když se zde, v New Yorku rozhlížíte kolem, je tady podobných domů, rezidencí různé 

kvality mnoho. Vlastně ještě kromě bytů města a pár bytů družstevních tady nic jiného není. 

Nejvyšší obytná budova, prý na světě, se staví těsně pod Central Parkem poblíž 7 ulice, Někde 

v půli jsou patra služeb, prý i bazén. A když jdete do Brooklynu, najdete i slušné domy s lidmi 

v podnájmu s podporou města. A staví se dál, starosta chce do roku 2030 snad až 200.000 

levných dostupných bytů. 

Vraťme se do Čech. Jsem pamětník. Hned po revoluci v roce 1990 jsem začal pracovat 

v bytových družstvech, zažil jsem návrh ve federálním shromáždění (byl dán omylem) na 

povinné převody bytů družstev do vlastnictví členů. Politici si ten nápad nenechali rozmluvit a 

nezajímalo je, že nemáme pro vlastnictví bytů žádný zákon. Ten přišel až za dva roky a byl tak 

mizerný, že jsme jej desetkrát novelizovali. Až přišla parta právních teoretiků a přinesla v roce 

2012 úpravu bytového spoluvlastnictví. Mizernou, plnou nedodělků a nesmyslů, tak špatnou, 

že na ní již dá se říci statisíce až miliony vlastníků (pardon, bytových spoluvlastníků) kašle a 

neřeší to. Soudy naštěstí také ne a vláda už vůbec ne. 
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Někdy okolo roku 2000 mě paní profesorka Pelikánová poradila, abychom nevymýšleli 

hlouposti a vzali třeba francouzský code de copropriété, což není nic jiného než zákon o 

kondominiu, jiní nosili vzory právní úpravy z Kanady, ovšem že marně. Ani její vlastní syn, 

donedávna ministr, ji neposlechl, přes to, že jsem mu jeden výtisk zákona ve francouzštině 

daroval. 

Bydlení je u nás podivný fenomén. Zatím co podnikatelé vyvážejí, dovážejí, lidé cestují, politici 

nevidí dál než na nejbližší náves. Vědí, že bydlení začíná být problém, bytů je málo, jsou drahé, 

dlouho udržovali nesmyslně nízké regulované nájmy, aby nyní lidé měli nájemné „bez hranic“. 

A stejně jako jsme zpitvořili ono vlastnictví bytů do noční můry správců a bydlících, tak 

pitvoříme i bydlení, dostupnost bytů. 

Jen dík jedné dobré političce v Praze se zde začíná mluvit o tom, že ta družstva vlastně nejsou 

nic komunistického, když mají miliardu členů téměř ve všech zemích světa a že se na levnější 

výstavbu hodí. Ostatní zaříkávají kde co - stavební právo, aby bylo co nejjednodušší, protože 

bude-li, bude se masově stavět a cena spadne. (dost hloupé, především zatím ani politici 

nepředložili nic lepšího než je doposud). Teď je hitem daň z prázdných bytů, prý ve Vancouveru 

v jednom domě to tak funguje. Pokus omyl, žádný systém. A tak mix dostupného, sociálního, 

udržitelného bydlení se zmítá opět v naivních nápadech a ta instituce, která by měla přinést 

blaho všem občanům – vláda – dělá nějaké drobné investiční projekty a možná někde v přízemí 

nějakého ministerstva pár zoufalých úředníků napíše zákon, se kterým ho premiér vyhodí. Zato 

vládní čtvrť či kanál Odra Labe, to je věc! 

Dávám si závazek. Požádám redaktory „Vaší věci“ aby mě dali šanci na pětidílný seriál. Toto je 

díl první – výkřik zoufalství. Od příští neděle budu psát články „Jak to dělají v…“ a napíši 

postupně o Rakousku, Británii, Skandinávii (zejména o Norsku) a nakonec o New Yorku. Moc 

si od toho neslibuji, protože být ministrem, poslancem, senátorem, primátorem či starostou 

přinese rázem člověku takové osvícení moudrostí, že radit od lidí z praxe nepotřebují. Naopak. 

Odrazuje je to. Tak alespoň normální čtenář uvidí, že nedostupné bydlení řešili téměř ve všech 

moderních zemí, zejména v Evropě již před léty a že je kde se poučit. Tak. 

 

 

Díl druhý – Rakousko a dostupné bydlení, vzor k využití u nás. 

 

      Před týdnem jsem publikoval první článek o dostupném bydlení. Nyní, dle slibu, díl další, 

ve kterém bych rád shrnul využitelné zahraniční zkušenosti, tentokrát z Rakouska. S touto 

zemí nás historicky spojovalo poměrně dlouhé období v Rakouském císařství, od roku 1867 

do roku 1918 pak útvar Rakousko-Uherska. Nás však zajímá bydlení, ne historické 

reminiscence. 

     Je to dlouhý příběh začínající ještě ve společném státě – Rakousko Uhersku. Ostatně již 

v době průmyslové revoluce lidé řešili způsob, jak dosáhnout na cenu toho či onoho fenoménu 

a nebýt pouze klientem kupující za cenu určenou trhem. Tak vznikala první družstva v Anglii 

(1844), na Slovensku (1845), a 1847 v Praze. Rozvinula se krátce po celém světě a v moderních 

zemích světa jsou početná dodnes1. Družstva byla jakýmsi předvojem nové formy poskytování 

 
1 Jen v USA 150 milionů členů… Byla založena v roce 1895 na podporu družstevního modelu. Členové 
družstva dnes reprezentují nejméně 12% lidstva. Jako podniky poháněné hodnotami, a nikoli 
odměnou za kapitál, působí tři miliony družstev na Zemi společně, aby vybudovaly lepší svět. 
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služeb na neziskovém principu. Již v materiálech z té doby se píše, že „Družstva, jakožto 

hospodářský útvar liší se od ostatních forem podnikání. Akciové společnosti, s.r.o, veřejné a 

ostatní obchodní společnosti jsou zakládány jako útvary soukromého podnikání. Jejich 

podstatným znakem jest docílení zisku. Naproti tomu účelem družstva není zisk, ale služba za 

přijatelnou cenu. Lidé si společně obstarávají svoje potřeby za cenu pro ně dostupnou“2. 

     V této filosofii vznikl v Rakousku Uhersku 9. dubna roku 1873 zákon číslo 70 říšské sbírky 

zákonů o výdělkových a hospodářských společenstvech. Ten přinesl potřebnou právní úpravu 

do svépomocných snah obyvatel, kteří „nedosáhli na služby za cenu tržní“. Stojí za zmínku, že 

tento zákon napsal Antonín rytíř Randa, profesor občanského práva na právnické fakultě UK 

v Praze. 

    Tak vznikal v Rakousku (a paralelně i u nás) sektor neziskového bydlení a v podstatě dodnes 

stojí na základech právní úpravy z přelomu 19 a 20 století. Často je zmiňována Vídeň 

s neziskovým obecním bydlením, komunita “neziskovek“ má dnes asi 30% veškerého bytového 

fondu v Rakousku. Z původních základů bydlení družstevního se postupně transformoval na 

formu „neziskové bytové společnosti“, která se zaměřuje na různé formy a možnosti výstavby 

těchto bytů různými subjekty – obcemi, firmami jako byty pro zaměstnance, bytovými družstvy 

a není vyloučena i výstavba jakýmikoliv korporacemi pokud budou při provozování, 

pronajímání bytů respektovat zákonem daná pravidla. Družstva však tvoří nejméně 80 % 

těchto subjektů. 

     Nejstarší rakouské bytové družstvo bylo založeno v roce 1895 v Knittefeldu. Proč se forma 

družstev v tomto systému objevuje nejčastěji? Družstvo zastupuje zájmy svých členů a jeho 

činnost i ekonomika je členy kontrolována. V sociální oblasti nedosahuje na pronajímání bytů 

zisku, pracuje na bázi nezbytně nutných ekonomických nákladů na provoz, opravy bytů a 

podobně. 

     Tak jako později Tomáš Baťa ve Zlíně, tak i Rakouské firmy již od 19 století stavěly pro své 

zaměstnance byty. Kromě družstev a obcí je podnikové bydlení nazýváno „třetím kořenem“ 

neziskového bydlení. Ostatně rozumné propojení s ekonomizací nákladů na bydlení na 

principu neziskovosti přináší zaměstnavatelům řadu výhod, když zaměstnanci nejsou nuceni 

platit vysoké tržní nájemné. 

     Společným cílem tedy je nabídka dostupného a udržitelného bydlení.  

     Na základě platné rakouské právní úpravy jsme se pokoušeli načrtnout zásady pro obnovení 

tohoto sektoru u nás. Dokonce v roce 1992, ještě ve Federálním shromáždění byl poslanci 

předložen návrh takového zákona, chtěli jsme tento sektor obnovit. Zánikem federace spadl 

návrh pod stůl a politici jej zametli kamsi, a namísto toho vymýšlejí různé podivnosti, nebo 

raději vůbec nic. Nyní se pokoušíme znovu koncipovat zásady tohoto zákona, ale vláda jen 

mlčky přihlíží. Už hodně dlouho. 

   Podle těchto zásad by „Obecně prospěšnou společností bytovou“ mohlo být družstvo či 

jakákoliv obchodní korporace. Zakladatelem společnosti může být zejména obec, která potom 

může byty pronajímat podle svých potřeb za výhradně ekonomické nájemné, tedy podstatně 

nižší, než tržní, přitom náklady (a úvěry) nese jimi založená společnost která má právní 

subjektivitu, obec se tedy nezadlužuje. Zákon by upravoval technické parametry bytů, výkon 

jejich správy, byty stavěné na neziskovém principu nelze převádět do vlastnictví nájemníků, 

trvale musí mít charakter bytů nájemních. Zvláštní část zákona upravuje získání podpor a 

 
2 JUDr. Vladimír Hajný, JUDr. Pavel Kunc, Družstevní zákony, právnické knihkupectví a 
nakladatelství, Praha 1934 
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dotací pro občany s nižším příjmem určené jako byty s dotovaným (sociálním) nájemným. Zde 

se ale pamatuje na přísnou kontrolu dodržování podmínek řádného bydlení a sociální práci. 

     Dnešní diskuse politiků, jakou metodu sociální práce v bydlení zvolit, tedy „Housing First“ 

(dám ti byt a budu tě kontrolovat, pomáhat ti)3, „Housing Ready“ (budu tě sociální prací 

připravovat na soužití s ostatními bydlícími a byt ti dám až potom) jsou chvályhodné, ale schází 

položit si základní otázku „Housing Where“ – tedy kde budou tito lidé bydlet. Bez nové 

výstavby to prostě nepůjde. Dotační program vlády není systém ale pokus. Obvykle následuje 

zjištění, že to byl omyl. 

     To, co píši o Rakousku, platilo po roce 1918 i v Československu. V podstatě až do roku 1953, 

kde cenovou reformou byla ekonomika bytových družstev zlikvidována, lidé přišli o členské 

vklady a dále družstva existovala pod patronací a kompetencí národních výborů jako Lidová 

bytová družstva. Když však neuspěl komunisty prosazovaný model „bydlení všem zdarma, za 

nízký nájem“ prostě proto, že stát na výstavbu neměl peníze, obnovili koncem padesátých let 

družstevní výstavbu, pouze ji kontroloval personálním dohledem a podřídil je jednotnému 

vedení Českým svazem bytových družstev. Vytrhl režimu trn z paty, za 50 % finanční 

spoluúčasti občanů se postavilo do roku 1989 téměř 800.000 družstevních bytů. 

     Dnes se situace obrací „naruby“. Preferenci má vše privátní, tržní, bláhové představy že 

bytovou politiku spasí developeři kteří ochotně budou snižovat ceny bytů a stavět čím dál víc. 

Žádná moderní země nepopírá funkci bytového trhu, vlastnictví bytů, výstavbu jako 

podnikatelskou činnost, v každém systému má své stěžejní místo. Ale tak jako v Rakousku 

politici vědí, že pouze cenovou konkurencí, stupem bytů postavených na jiném ekonomickém 

základě, neziskovém, s nižším nájemným dosáhne na globálním trhu snížení cen bytů i výše 

nájemného, tak by čeští politici měli opustit bláhové sny o smyslu stavebního práva (napsaného 

podnikateli ve stavebnictví) a začít myslet v reálných kategoriích. Zatím se o to snaží jen jediné 

ministerstvo, které proto všichni ostatní dusí. Bystrý pozorovatel nápovědu, o které jde, 

nepotřebuje.  Tak. 

A za týden se mrkneme do Británie. 

 

 

Díl třetí – Velká Británie a sociální bydlení 

Termín „sociální bydlení“ je ve Spojeném království poměrně nový, zavádí se v posledních 

dvaceti letech.  Pojem však neznamená, že neexistovalo levné bydlení pro chdší populaci. To 

má tradici více než 200 let. Lze definovat určité sektory v tomto rámci: 

• Obecní bydlení je nyní považováno za státní (veřejný) sektor a podléhá přísným 

vládním omezením výdajů a nařízením, které brání zneužití této formy bytové výstavby 

v komerčním sektoru.  

• Tradice mají „místní bytové společnosti“, „obecní bytové společnosti“ nebo „společnosti 

řízené nájemníky“, družstva, které mohou zakládat i místní úřady.  

 
3 Relativně úspěšný byl experiment v Brně, ale za značné prostředky bylo ubytováno jen 50 rodin. 
Důkaz pro pana premiéra, že bez zákona to nepůjde, čemuž se on i jeho vláda kdoví proč, zuby nehty 
brání. 
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• Pokud si některé z těchto organizací v rámci „dobrovolného bytového sektoru“ přejí 

získat vlády či obce státu dotace na výstavbu nebo opravy, je třeba, aby se registrovaly 

prostřednictvím státem zřízeného výkonného orgánu, tzv. „Bytové korporace“  

(Housing Corporation), který zodpovídá za poskytování veřejných prostředků, kontrolu 

a regulaci, staly „registrovaným pronajímatelem sociálního bydlení (RSL)“. 

Velká Británie má necelých 60 mil. obyvatel. Více než dvě třetiny bydlí ve vlastním domě nebo 

bytě, něco přes 10 % si pronajímá od soukromých vlastníků, jedna šestina jsou nájemníci 

obecních bytů a 5 % má pronajaté bydlení od bytových sdružení.  

Zavedení „kupního práva“ v roce 1980 vládou konzervativců dalo většině nájemců obecního či 

státního bydlení právo koupit si svůj dům s velkorysou slevou: do poloviny 90. let tak učinilo 

1,2 milionu nájemců. Úmysl snížit výdaje státu se ale neosvědčil, s byty se buď spekulovalo na 

trhu, nebo byly zdevastovány. Stejná vláda Margarety Thatcherové tedy obnovila záhy podporu 

systému bytových asociací (Housing Associations), která dnes provozují cca 2,4 milionu bytů. 

Jen v období mezi lety 2004–2014 bylo vystavěno více než 400.000 bytů. 

Na základě ustanovení zákona o osobách bez domova z roku 1977 mají místní úřady povinnost 

poskytnout trvalé ubytování rodinám bez domova s dětmi. Protože neměly dostatek vhodných 

domů a bytů, využívaly různé ubytovny a penziony. 

V roce 1996 zavedla konzervativní vláda novou legislativu, která umožňuje místním úřadům 

vytvářet místní bytové společnosti mimo kontrolu obce a začít řešit havarijní stav. Záměrem je, 

aby fungovaly podobně jako městské bytové společnosti v jiných částech Evropy, například 

HLM ve Francii. Vláda také poskytla nějaké prostředky, aby pomohla řadě programů 

odstartovat. Vládní dotace na sociální bydlení jsou dostupné pouze pro neziskové 

pronajímatele sociálních bytů – „registrované sociální pronajímatele“ – které registruje a 

kontroluje Bytová korporace. Dvě třetiny bytových sdružení jsou charitativní, a proto je jejich 

cílem pomáhat lidem v nouzi. Zákon o bydlení z roku 1988 stanovil, že nájemné by mělo být 

„finančně dostupné pro lidi se špatně placeným zaměstnáním“. 

V Anglii působí okolo 1 700 bytových družstev, většina z nich nabízí jen několik bytů. Ale 80 

z nich má ve správě více než 5 000 bytů. 

Největší bytové sdružení na vrcholu žebříčku (North British HA) momentálně spravuje více 

než 42 000 bytů a domů. Dvacet bytových sdružení spravuje každé více než 10 000 bytů a 

domů. Padesát největších sdružení spravuje více než polovinu celkového fondu. 

Postupně byl vybudován právní rámec pro sektor stojící částečně mimo trh. Zákonem o bydlení 

vznikla již zmíněná organizace registrující bytová sdružení a kontrolující dodržování dotačních 

či zákonných podmínek. Zákon též upravuje odpovědnost místních úřadů za osoby bez 

domova, či zdravotně postižené osoby. Zákon upravil i podmínky odkupu obecních bytů (1980, 

obecně považován za chybnou strategii) i právo bytových sdružení získat soukromé i veřejné 

prostředky a určil podmínky pro hospodaření s takto vystavěnými byty. Zákon z roku 1996 

zavedl povinnou registraci pronajímatelů sociálního bydlení. 

Přes to všechno současná vláda je nespokojena. Má výhrady k funkci bytového trhu jako celku. 

V nedávno vydané Bílé knize bydlení nazvané „Upevnění našeho rozbitého trhu s bydlením“ 

dala vláda jasně najevo, že její prioritou je budování nových domovů, které tato země 

potřebuje. Zavázala se již před pěti lety, že do konce roku 2020 postaví milion levných bytů a 

do roku 2022 dalších 0,5 milionu. Ano, Británie má 60 milionů obyvatel, Česká republika 10, i 
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trh je zde jiný, nesporně horší – sektor sociálního a levného bydlení nebyl zákonem definován. 

Ale alikvotně – postavit do roku 2022 cca 0,5. 0,8 milionu bytů je možné, pokud bychom 

definovali podmínky podle britského vzoru. 

Vláda v Británii definovala 4 kapitoly své vize – koncepce: 

• Plánování, územní řízení a podpora výstavby určené pro osoby se středními a nižšími 
příjmy. 

• Formy pomoci obcím při budování infrastruktury a nástroje pro výstavbu levnějších 

bytů, 

• Diverzifikace trhu. Zapojení středních a menších podnikatelů do lokální výstavby, 

inovace metod výstavby a metody „přilákání“ investorů i pro nonprofitní výstavbu 

levných bytů. 

• Vznik ministerstva „Bydlení, komunit a místní správy“ (vzniklo 9. 1. 2018 s cílem 
budovat 300.000 nových bytů ročně určených pro sociální sektor. 

Navštívil jsem Bytové asociace v Londýně, Oxfordu, existuje o tom podrobný 

mnohastránkový materiál, který jakémukoliv zájemci, obci, investorům 

poskytnu, ministerstva s kompetencí k bydlení jej obdržela již dávno, 

Ministerstvo pro místní rozvoj si ho v roce 2013 dokonce zadalo. A pak za měsíc 

zrušilo sekci bytové politiky a vyhodilo náměstka, který byl v Británii na 

studijním pobytu. Opravdu vstřícné, ne ANO? 

Když se podíváte na trendy naší bytové politiky, jsou oproti Británii až protisměrné. 

Koncepce je stará, nová se podle posledních informací snad připracuje, ale prioritou není. 

Ministerstvo pro místní rozvoj by se nejraději stalo ministerstvem investic, podpora obcí a měst 

je prakticky nulová. 

Zákony, které by upravily podmínky výstavby, provozu a pronajímání levnějších bytů se 

nepřipravují. 

Vláda (možná mimoděk) podporuje pouze velké developery a jejich lukrativní obchody. A 

dotační program – výstavba bytů v řádech stovek, když je jich potřeba tisíce, jak například 

správně namítá Platforma pro sociální bydlení (60-80.000 bytů). 

Popisovat podrobně celý britský model by zabralo mnoho stránek. Snad závěrem jen funkční 

rámec: 

➢ Nositelem výstavby i provozu je Housing Association, „Bytová asociace“ 

(BA). Je to právnická osoba svého druhu (sui generis), zákonná forma upravuje její 

založení, výstavbu, podmínky pronájmu a správy. 

➢ Zakladatelem může být jakákoliv obchodní korporace, obec. BA má ale svojí právní 

subjektivitu, tedy na výstavbu si půjčuje peníze, může třeba být založena bytovým 

družstvem, kde se členové na část prostředků složí.  

➢ Britové mají ucelený funkční systém - S financováním pomáhá Národní federace 

bydlení, NHF - National Housing Federation která též sdružuje a registruje jednotlivé 

bytové asociace. K financování pak pomáhá THFC The Housing Finance 

Corporation - Korporace financování bydlení která je předním britským cenově 

dostupným agregátorem bydlení. Nezisková instituce, THFC, je primárně financována 

vydáváním dluhopisů na kapitálových trzích. 
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➢ Postupně se zavádí model výstavby 50 % sociálních/50 % tržních bytů v bytové 

asociaci, aby byly zdroje na krytí nákladů sociálního bydlení z výnosů pronájmu tržních 

bytů. Tak se takové projekty staví i ve velice atraktivních částech měst a developeři jsou 

spokojeni. Akceptují, že levné byty staví za určených podmínek, například reálný 

náklad na výstavbu + 10 % zisk. 

➢ Obec též může určit všem developerům stavící na území obce, aby až 25 % nově 

postavených bytů bylo určeno pro účely levného bydlení. 

➢ Celý systém pak doprovází provázanost s adresnou sociální prací. 

Britský model sociálního bydlení je podle mého názoru druhým možným vzorem, který 

bychom se měli pokusit vybudovat. Nic nejde jen mávnutím proutkem, ale pokud by vláda měla 

vizi, strategii a jasný cíl, pak by mohla v řádu několika let obdobný systém vytvořit.  

Zatím tomu nic nenasvědčuje. Tak jest. 

 

 

DÍL ČTVRTÝ - BYDLENÍ V NORSKU, ZEJMÉNA DRUŽSTEVNÍ. 

 

Ve čtvrtém dílu seriálu o bytové politice v moderních zemích chci pohovořit o Norsku. Vím, 

že Norsko je od doby, kdy se stalo ropnou velmocí zemí velice bohatou, ostatně jako člen 

Evropského hospodářského prostoru mnoho lidí zná z praxe „norské fondy“, jejichž 

prostřednictvím je možné i u nás řešit celou řadu problémů a potřeb.  Nelze mnohé parametry 

ekonomické porovnávat, zajímavý je ale systém řešení bydlení v této zemi. 

Norsko byla také první země po roce 1990, která nabídla České republice pomoc. Již v roce 

1991 kontaktovala Svaz českých a moravských bytových družstev norská družstevní centrála 

NBBL a také největší norské bytové družstvo OBOS, nabídly nám stáže, společné semináře 

například o řešení technických problémů s bydlením, financováním výstavby a podobně. 

Místopředseda NBBL Ivar Hansen byl v prvních letech v České republice více než doma a jeho 

rady byly pro nás velice cenné. Ale vraťme se zpět. 

Norsko bylo v druhé světové válce velice poničeno, potřeba rekonstrukcí a obnovy byla 

nezbytná. Tehdy se každý snažil získat důstojné bydlení, nebyl prostor pro spekulace a snahu 

vydělat víc, než je třeba pro úhrady nákladů výstavby. 

Neziskový sektor již od třicátých let minulého století obstarávala bytová družstva. Po válce až 

80 % domů či bytů bylo v osobním vlastnictví nebo vlastnictví družstev, která (stejně jako po 

roce 1992 u nás) respektovala práva členů disponovat se svým podílem a jeho práva se od 

vlastnických co do dispozic s bytem mnoho neliší. 

Družstva se však liší podstatně od developerů především tím, že jejich zásadou je poskytnout 
službu za rozumnou cenu, nikoliv zisk při prodeji nemovitosti. Proto se stala družstevní forma 

výstavby oblíbenou a respektovanou. 
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Již od svého vzniku bylo družstevní bydlení vnímáno také jako nástroj provádění politiky 

sociálního bydlení. Jednou z klíčových strategií pro implementaci norského modelu bydlení 

bylo jasné rozdělení odpovědností mezi klíčové hráče, a to „stát, obce a soukromý sektor, 

přičemž dostupnost družstevní formy výstavby bylo po dlouhá léta dominantní formou. 

S družstvy velice spolupracoval stát, zaváděl nové způsoby financování výstavby a úvěrování, 

vznikla „Norská bytová banka“, která při financování výrazně pomáhala. Sektor družstevního 

bydlení postavil domy na principu „prodeje za cenu“ a tedy bez zisku. Stát proto dával po 

dlouhá léta družstevní formě výstavby silnou preferenci namísto sektoru veřejného a 

developerského bydlení. Ostatně družstvo OBOS v Oslu s více než 65.000 byty je jedním 

z nejúspěšnějších družstev v Evropě. 

Později se však trh naplnil a takových preferencí nebylo již potřeba v takovém měřítku. Trh se 

počátkem devadesátých let liberalizoval, víc prostoru dostával volný trh, svobodná volba 

občanů, ovšem s možností využít levnější formy výstavby pro občany s nižšími příjmy. 

Svobodný trh funguje tehdy, jsou li k dispozici různé, odlišné formy organizování výstavby 

korporacemi nejen pro zisk ale pro zajištění služby občanům. Družstva jsou pro tento účel 

vhodná. Nebylo již třeba významných dotací, ale Norská bytová banka nabízela v podstatě 

standardní úvěry a obce již neposkytovaly výhodněji pozemky pro družstevní výstavbu jako 

dosud. 

Vláda se dodnes snaží, aby každý občan měl možnost získat adekvátní a bezpečné bydlení v 

dobrém místním prostředí. Klíčovým aspektem norské bytové politiky bylo, že každý by měl 

být schopen vlastnit své vlastní domy nebo byty. Podotýkám, že i družstevní forma výstavby a 

práva členů v podstatě smazaly rozdíl mezi vlastnictví bytu a družstevním vlastnictvím. Pokud 

se uplatňuje případná podpora pouze na osoby s nízkými příjmy či zvláštními potřebami. 

Bytová družstva to ale neoslabilo. Dnes například představují více než 40 % trhu s bydlením 

v Oslu. Jejich doménou jsou velká města, jen výjimečně venkovské lokality. 

I norská města zažívají strmý růst ceny bydlení. Ovšem družstevní formy bydlení se tento nárůst 

dotýká podstatně méně než na volném trhu. Norská družstva bytová jsou strukturálně pojata 

odlišně od našich zkušeností. Každý dům je ve vlastnictví jednoho družstva, říká se mu 

„družstvo dceřiné“. Tato družstva jsou členy „družstva mateřského“, čili družstva pro správu a 

služby jednotlivým domům. Tak mateřské družstvo spravuje v průměru okolo 50 domů (s již 

zmíněnou výjimkou velkých měst). Člen si od družstva kupuje podíl (občas se mu říká 

“družstevní akcie“), ten vykazoval v roce 2012 v Oslu cenu cca 270.000 Euro (něco přes 7 

milionů korun), samozřejmě ceny se místě liší. S podílem disponuje člen zcela svobodně na 

trhu, držitel podílu má zajištěno právo ke konkrétnímu bytu. Každý člen družstva má jeden hlas, 

společně vytvářejí rezervy na opravy, hospodařením se příliš neliší od našich zkušeností. Místní 

samosprávné orgány, radnice, mohou podle zákona nakoupit od družstva podíly až na 10 % 

bytů a s nimi disponovat podle svých potřeb. Dotace obdrží od vlády jen projekty specifické – 

byty pro seniory, osoby se zvláštními potřebami a podobně. Již asi deset let poskytuje stát úvěry 

na takovou výstavbu, Norská bytová banka, která dříve financovala většinu projektů na trhu, 

působí i dále, nikoliv však již téměř monopolně. Nyní se zaměřuje na jednotlivé občany a 

spolupráci s obcemi. V roce 2010 bylo poskytnuto přibližně 9 500 těchto úvěrů. V Norsku musí 

každý kupující nemovitosti zaplatit státu převod 2,5% daně z nemovitostí, ačkoli daň se v 

současné době nevztahuje na paušální transfery v rámci bytových družstev. V současné době 

se diskutuje o tom, zda tuto daň uplatnit na bytová družstva či nikoliv. Družstva mají od roku 
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2005 modernizovaný zákon, v družstvech se pravidelně provází revize hospodaření a kvality 

poskytovaných služeb. 

Norský svaz Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (Norská federace družstevního bydlení) 

(NBBL) je celostátní zastřešující organizací pro bytová družstva v Norsku. NBBL zastupuje, 

podporuje, vyvíjí a poskytuje služby bytovým družstvům ve spolupráci se svými členskými 

družstvy. NBBL je čtvrtou největší členskou organizací v Norsku. Demokratická účast v 

družstevním hnutí je impozantní s 25 000 volenými zástupci. Bytová družstva zde mají více 

než 841 000 individuálních nájemců a nájemců, 5 000 bytových družstev, tzv. „dceřiných“, 57 

bytových družstev „mateřských“, které mají od sta do až mnoha desítek tisíc členů. Mají také 

velké množství držitelů podílů, podle našich pojmů „nebydlících členů“, kteří mají při nové 

výstavbě nebo i nabídky k prodeji od stávajících členů předkupní právo. Někteří lidé si udržují 

své členství pro budoucí prospěch svých dětí. 4 

Po roce 2005 jsme se snažili o pracovní kontakty, zkušenosti z Norské bytové banky 

k transformaci „Státního fondu rozvoje bydlení“ i o aplikaci dalších zkušeností norského 

družstevnictví též na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel, dnes je toto ministerstvo, 

zdá se, zahleděno příliš do sebe a o mezinárodní spolupráci příliš zájem nejeví. 

Norský model považuji za významný především proto, že ukazuje nutnost pestrosti nástrojů 

podpory bydlení. Na seriál, který má za týden poslední díl reagují čtenáři, a tak, naleznu-li 

pochopení u redakce Vaší věci, předám jí vysvětlení a strategii kterou těmito články sleduji. 

Vysvětlím, že nejsme v době státního plánování bytů podle lokace, velikosti, nýbrž v době, kdy 

funkční trh potřebuje nástroje a různé formy výstavby bytů též nonprofitními subjekty. Obce, 

občané sami, bez centrálních direktiv pak mohou sáhnout tam, kde se jim to jeví nejvýhodnější. 

Tak. A příště, na závěr se podíváme na dostupné bydlení ve Francii. 

 

 

Intermezzo 

Dík redakci serveru „Vaše Věc“ jsem mohl publikovat již 4 z ohlášeného seriálu pěti 

článků o bytové politice některých evropských zemí. Poslední má vyjít za týden a bude 

o Francii. A těší mě, že na mnohé z nich dostávám reakce čtenářů. 

Z nich je zřejmé, že asi z článků „nevyčnívá“ zřetelně můj prioritní zájem. Tedy nikoliv 

popisovat detaily funkce bytové politiky ale definovat společné znaky zahraniční praxe. 

A tím dominantním znakem je existence systému levnějšího dostupného bydlení a 

nutnost jeho právní úpravy i u nás. 

Zaujal mě také (podle mého soudu) výtečný článek pana Martina Maňáka (MM) 

s názvem „Bytová situace a vina trhu. Situace je a bude špatná, politici spásu 

nepřinesou“. Kdo ho nečetl, snadno ho podle názvu dohledá. Kontaktoval mě také 

čtenář a odborník, který se bydlením, zejména vlastnickým zabývá dlouhodobě, pan 

 
4 Kromě osobních zkušeností ze studijních pobytů a kontaktů využito též informací NBBL 
www.housinginternational.coop 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.housinginternational.coop/members/norske-boligbyggelags-landsforbund-sa-nbbl-the-co-operative-housing-federation-of-norway/&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhvC4WnS93_adiWH9CY5xqly4fsKg
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Vladislav Černík (VČ) s článkem na „Vaší Věci“ s názvem „Ve věci Ivana Přikryla a 

bydlení“. 

V některých částech obou autorů nacházím společné znaky a na těm se chci věnovat. 

Jde jednak to fakt, že trh je samoregulátor, ovšem reaguje zejména na nabídku a 

poptávku a již samotný stav nedostatku nabídky způsobuje růst ceny. Svatá pravda, ale 

zaměřme se na pojem „nabídka“. 

Mnoho odborníků a také politiků mají za to, že jediným problémem je dnes vhodné 

prostředí pro růst nabídky a tu že blokuje stavební řízení, které trvá dlouho. Žádné další 

nástroje nejsou třeba, jakmile se začne více stavět, ceny padnou dolů. (Martin Maňák). 

Jiní zase namítají, že je třeba více informací, že je třeba vyčíslit kolik bytů je (v 

regionálním rozložení) vlastně potřeba, jaké jsou podmínky kupujících, jaké mají 

příjmy, počet dětí, jaké jsou parametry hypoték, výměra bytů, význam zateplení a 

proto, že v mých článcích takové údaje nejsou „seriál ztrácí svoji informační hodnotu“ 

a degraduje sumu času, kterou jsem do zpracování vložil. (no zde se plete, maximálně 

2 hodiny na jeden článek). 

Ale tedy vážně. 

Nepíši (za vládu) koncepci bytové politiky, ač jsem v minulosti již několik napsal. 

Taková práce opravdu musí mít část analytickou, kde musí být „také“ (proč uvozovky 

vysvětlím) údaje, které žádá VČ, analýzu právních a ekonomických nástrojů a 

parametrů, definici toho co na trhu absentuje a očekávání změny, pokud tyto nástroje 

doplníme. Predikci korekcí trhu v případě, že se budou navrhovaná opatření realizovat. 

Takové články nepíši. Apeluji ale jimi na vládu, aby se ujala své role a predikovala 

potřeby bytové politiky a bezodkladně sestavila onu vizi, koncepci, což doposud nedělá 

ani náznakem a proto ta podivná investiční opatření jsou, s omluvou, nevážná. Slovo 

„také“ je nebezpečné pokud mu rozumíme, že je třeba plánovat, určovat, to trh zničí. 

Proto si také dovolím repliku. V současné společnosti nemůžeme uvažovat o nějakém 

strategickém plánování kolik bytů a kde se má postavit, kolik lidí v nich bude bydlet, a 

podobně. To jsou významné veličiny pro odůvodnění nástrojů bytové politiky ale též 

pozor na pokusy plánovací. Systém plán, dodat peníze a rozepsat kde se co provede, 

opravdu v žádné zemi neaplikují. To není moderní bytová vize. 

Také MM podle mého soudu opomenul jednu veličinu. Svobodný trh ovlivňuje nejen 

množství nových bytů, které přichází na trh, ale existence jiných alternativních postupů 

výstavby. Dnes, podle některých teoretiků vlastně není nic třeba (snad si to myslí i 

premiér) jen pobídka nové na trh vstupující výstavby. Tedy „mikropobídka“. 

A to je právě omyl. Smyslem mých článků je ukázat, že trh ovlivní i jiné na trhu 

dostupné, tedy existující nástroje výstavby neziskové. Ty u nás schází. 

Existuje například v Norsku, kde uvádí, že družstvo neusiluje při výstavbě nových 

domů o co nejvyšší zisk, ale chce, aby členové získávali byty „za rozumnou cenu“.  

Rakušané v neziskových společnostech cenu definují, stejně jako Británie, Francie a 

podobně. Je součástí zákona a hlavní slovo má obec. Ta ví nejlíp co je třeba. 
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Dnes je u nás developer všemocný. Pro našince drahé ceny jsou pro bohatší cizince 

rozumným investičním nástrojem, přinejmenším bezpečnou alokací peněz. Kupují, 

deformují trh. Zakázat cizincům nabývání nemovitostí považuji za nemnožné, stejně 

tak developerům a realitním kancelářím nabízet byty, které byly vystavěny bez pomoci 

veřejných prostředků. 

Podívejte se ale na již existující právní úpravu sociálního družstva. Obsahuje systém 

proti zneužití podporované činnosti pro členy. Dalo by se po drobné úpravě využít i pro 

družstva bytová. 

Počítá se s tím, že investor, družstvo, obec a podobně chce stavět byť třeba bez dotace 

ale za zákonem upravených podmínek s nízkou hladinou zisku a pronajímat za 

ekonomicky odůvodněné, v jistém slova smyslu regulované nájemné. Podpora musí 

být vždy přísně sociálně zaměřena, zde hrají roli ony zmiňované rodinné příjmy. Tam 

již omezit spekulativní nákupy a systém „levně koupím, draze prodán“ zákonem lze.  

A právě toto je možnost, kterou dle svého uvážení, bez centrálního plánování, může 

využít obec či občané v malém městě na jižní Moravě stejně jako občané v Sokolově či 

Liberci. Zásadně samozřejmě ovlivní tato možnost trh až v řádu několika let, ale my 

jsme jich již 30 ztratili právě neochotou politiků a státu poučit se v zahraničí. A 

ztrácíme dál. 

A o této vizi píši ve svém seriálu. A nesmírně si vážím těch, kteří nad články přemýšlí, 

namítají, zvažují. Ono ale bez aktivního přístupu vlády se bohužel dočkáme doby, kdy 

bude tato tématika rozhodovat volby. Takovým slibům ale pak lidé od této generace 

politiků věřit nebudou. 

Jsou ale výjimky. Známá advokátka a politička, členka rady MHMP Hana Kordová 

Marvanová se bytovou politikou zabývá již léta. Nikdy nebyla politikem levicovým, ale 

vždy byla přístupná k diskusím a informacím. Její projekt využít pro výstavbu v Praze 

(také) družstevní formu je první vlaštovkou. Bude to mít náročné, protože právní 

úprava pro levnější výstavbu neexistuje, ale může si pomocí smluvními závazky před 

výstavbou. Doufám, že právě ona přinese důkazy o tom, jak by se měla moderní bytová 

politika realizovat. A činí tak v klidu, bez velkých gest. 

A co současní politici? Zatím klidná hladina vod vládních, jen občas vánek. To není 

dobré. Asi jsem bloud, ale pořád věřím, že se to může změnit. Proto ty články píšu. 

 

 

Díl pátý - sociální bydlení ve Francii. 

Levnější a dostupné bydlení ve Francii je realizováno v různých formách.  

Sociální bydlení představuje 19% bytového trhu. Francouzi ji historicky odvozují již od 

osmnáctého století, první zákon byl přijat již 30. listopadu 1894, nazvaný Siegfriedův zákon, 

který vytváří "Habitations à bon marché" (bydlení dobré ceny – levné bydlení - HBM).  

Až do roku 1953 zůstává počet sociálních realizovaných státem omezen, kromě rekonstrukcí v 

důsledku války, a bytových družstev dík zákonu Henriho Selliera z roku 1928, který stále platil.  
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Období od roku 1953 do roku 1977 bylo poznamenáno obrovským rozvojem výstavby 

sociálního bydlení díky pohybu ekonomické restrukturalizace. 

V roce 1977 dochází ke změně principu, výstavba sociálních bytů se zaměřuje od pomoci 

(dotace) na výstavbu k podpoře občana. Sociální bydlení se transformuje dalších třicet let, 

V roce 1991 byl přijat nový zákon, známý jako "zákon proti ghettu". Ten se zaměřuje na velká 

města a měl za cíl bojovat proti sociální a prostorové segregaci. Především pak podporuje 

udržitelnost bydlení, dostupnost nové výstavby, zabývá se cenou pozemků pro tuto výstavbu a 

podobně.  V roce 2000 byl přijat zákon o solidaritě a obnově měst a sociální rozmanitosti. Týká 

se aglomerací s více než 50 000 obyvateli a ukládá minimální hranici 20% sociálního bydlení. 

Obce jsou proto vyzvány, pokud této hranice nedosahují, aby se snažily co nejrychleji jí 

dosáhnout. V roce 2003 byl zaveden zákon o územním plánování a obnovu měst. Jedná se 

zejména o rekonstrukci nevyužitých budov pro zisk nových bytů. Národní program renovace 

měst (PNRU) vyžadoval rekonstrukci, mnohdy i demolici více než 250 000 bytů, stejný počet 

sociálních bytů bylo třeba postavit či rekonstruovat, aby se udržel sociálního mix a parametry 

bytového trhu. Cílem bylo též přilákat střední vrstvy ve stigmatizovaných čtvrtích a prostorově 

rozložit, homogenně, různé společenské třídy. Tyto programy se dotýkaly více než 730 obcí a 

již do roku 2008 dosáhlo určený limit mixu sociálního a privátního bydlení téměř v polovině 

z nich. V roce 2010 bylo zbořeno či rekonstruováno 139 000 domů ale též 133 000 postaveno. 

Známý odborník Maurice Blanc ve svém článku v „Espace“ „Nerovnost a sociální transakce“ 

zveřejněném v roce 2012 uvádí, že v oblasti bytové politiky zůstává sociální rozmanitost i 

nadále hlavní motivací i pro následné vlády. Sociální rozmanitost nelze měřit kvantitativním 

ukazatelem udávajícím počet jednotek sociálního bydlení. Jde především o dostupnost bydlení 

pro všechny příjmové skupiny obyvatel. 

Z uvedeného historického přehledu je zřejmé, jaký význam existenci všech forem nabídky 

bydlení je ve Francii přikládán. 

Tak například Sdružení sociálních bytů, (Association des appartements sociaux), založené v 

roce 1929, je asociací, která zastupuje téměř 700 organizací HLM (Bydlení pro mírné nájemné 

- Habitation à loyer modéré) napříč 5 existujícími federacemi.  Sdružení poskytuje odborné 

poradenství, analýzy a především jedná s vládou, ministerstvy a dalšími institucemi. 

Ve Francii má tato forma levnějšího bydlení svoji tradici, její existence je vládou respektovaná 

stejně tak jako družstevní forma bydlení. Existují různé formy a korporace, které toto bydlení 

poskytují, sociální aspekt mají též některé akciové společnosti a také bytová družstva. 

Bytové družstvo je zde definováno jako společnost, jejímž cílem je nabídnout svým členům co 

nejlepší podmínky bydlení za co nejnižší cenu. Často je nazývána „třetí způsob bydlení“, vedle 

bydlení nájemního a vlastnického, forma“ mezi“ privátním a veřejným bydlením (obecními 

byty), podle francouzských odborníků nalézají svůj vzor z družstevního bydlení v Belgii, 

Švýcarsku a zejména v Kanadě. V družstvu se neplatí nájemné, nýbrž jen nezbytně nutné 

výdaje na provoz, údržbu a rekonstrukci (u nás je obvyklý pojem „ekonomické nájemné). Ta 

stojí mimo systém HLM ale v mnoha oblastech spolupracuje. 

Nejpočetnější je však ve Francii forma je ale podřazená pod pojem HLM. Existují tři typy jejich 

forem definované mírou stavební podpory při výstavbě a cílovými skupinami, na které míří 

půjčka na bydlení (pro občany se středními příjmy), nájemní bydlení s podporou (určeno pro 

lidi s příjmem pod průměrnou mzdou) a pomoc s asistencí, ta je určena pro osoby 

v problémech, s nízkými příjmy či těm, co se ocitli „na okraji společnosti“. Bydlení systému 

HLM je prioritně zaměřeno na druhou a třetí skupinu. 

https://www.google.com/search?q=Association+des+appartements+sociaux&tbm=isch&source=hp&authuser=0&sa=X&ved=2ahUKEwiZtpTf5YbiAhWkct8KHcczA_AQsAR6BAgJEAE
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Všechny subjekty systému HLM patří do federací, které jsou sdruženy v rámci Union de 

logement social (Unie sociálního bydlení - USH). Patří tam obce, různé bytové korporace se 

sociálním aspektem a místní instituce poskytující levné bydlení. Jsou vesměs demokraticky 

konstituované s volenými představiteli s členů či bydlících občanů.  

Tyto instituce jsou velice aktivní vůči politikům a vládě. Na podzim tohoto roku proběhne již 

80. kongres HLM, je avizován jako zásadní pro formulaci cílů, především podporu tohoto 

systému. Je to setkání pro poskytovatele sociálního bydlení (vlastníky objektů určených 

k pronájmu), stavební formy, organizace poskytující služby sociálnímu bydlení a zejména 

nájemníky těchto bytů a představitele obcí. Základní cíl je, podle francouzských zdrojů stejný: 

podporovat a bránit francouzský model sociálního bydlení.( zdroj: www.union-habitat.org) 

V současné době, stejně jako ve většině (nejen) členských zemí EU cena bydlení roste. Jak cena 

nových bytů, tak i tržní nájemné. I francouzské sociální bydlení čelí změnám, které jejich funkci 

a cenu poskytovaného bydlení činí složitější. Například změna sazby DPH. 

Prezident Svazu sociálních bytů a prezidenti pěti členských federací se proto sešli v dubnu 

tohoto roku s francouzským premiérem. Již letos podruhé. Informovali vládu o důsledcích 

způsobených rozpočtovými opatřeními vlády. Premiér slíbil, že dopad těchto opatření podrobí 

revizi. Zvažuje možnost odložit vládní opatření o tři roky, aby umožnil další jednání. Řekl, že 

je připraven přezkoumat cestu k rozpočtu. DPH má být snížena na 5,5 %, do fondu pro podporu 

výstavby vloží 300 mil. Euro ročně a bude realizovat i další opatření. To je oproti minulosti 

méně. Představitelé HLM podle dostupných informací prohlašují, že to neodpovídá možnosti 

pokračovat i nadále ve výstavbě. Zejména růst DPH má podle Jeana-Louise Dumonta, 

prezidenta organizace silný dopad na investice. 

Uvádím tyto informace především proto, že vláda uznává a respektuje existenci segmentu 

dostupného a sociálního bydlení, naopak občané, kteří tuto formu bydlení využívají, protože 

na standardní tržní bydlení nedosáhnou, jsou aktivní.  

Francouzi vědí, že dostupné a sociální bydlení je nezbytnou formou, součástí úplné nabídky 

bydlení. Podporu očekávají i od Evropského parlamentu. Apelují v současné kampani na to, 

aby poslanci respektovali zprávu Světové banky o stavu bydlení v evropských městech, hovořící 

o posilování hrozby krize dostupnosti bydlení což závažně narušuje soudržnost populace. 

Apelují na ně, aby nedopustili omezení investic do sociální infrastruktury, bránili omezení 

pomoci lidem v nouzi a eliminovali sociální napětí, které toto omezení způsobuje nejen ve 

Francii ale prakticky ve všech zemích EU. Spatřují to jako memento existence EU, vidí v tom 

důvod, cituji: „ohrožení budoucnosti EU, které již přineslo Brexit a přináší vzestup populismu 

a protievropských nálad“. V dostupnosti bydlení v celé Evropě vidí posílení vztahu občana ke 

státu a Evropské integraci. 

V závěru si neodpustím poznámku. Francouzi (na rozdíl od našich občanů) vědí, že politici 

reagují jen tehdy, když vidí, že občané jsou ochotni za práva důstojného bydlení s vládou jednat 

a svá práva hájit. Ale co vás napadne již při prvním kontaktu se systémy sociálního bydlení je 

skutečnost, že občané jsou aktivní v mnohých organizacích sdružujících tyto formy. Tím se 

lišíme od celé Evropy. Cožpak v České republice je bydlení dostupné? Pro všechny skupiny 

obyvatel? Což není ostudná forma „sociálních ubytoven“, o kterých vláda hovoří, ale pro změnu 

nedělá nic? Nemůžete si odpustit srovnání s našimi občanskými aktivitami, kde kromě 

„Platformy pro sociální bydlení“, která ovšem má zcela jiný charakter, občané aktivně o změnu 

bytové politiky neusilují.  

http://www.union-habitat.org/
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K ohlášenému pětidílnému seriálu tedy přidám ještě díl závěrečný, který nazvu „Situace 

v bytové politice v České republice – bytové programy vlády a praxe“. Tím tento 

seriál uzavřu. 

Díky všem, co tyto články čtou. Díky všem, co nad nimi přemýšlí a také těm, co apelují na spící 

naše politiky, aby přinesli změnu v přístupu k bytové politice! 
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