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1 ÚVOD 

Bydlení patří vzhledem ke svému sociálnímu významu a vlivu na život i rozvoj města 

dlouhodobě k aktuálním problémům. Je proto nezbytné se touto oblastí intenzivněji zabývat, a to 

jak z hlediska uspokojování bytových potřeb obyvatel, tak i z hlediska hospodaření s bytovým 

fondem, které je právem a povinností vlastníků bytů. 

 

Potřeba bytu plní funkci nezbytné materiální podmínky pro realizaci aktivit bydlení, a tak získání 

obytného prostoru je prvním krokem k naplňování potřeb vlastního bydlení, který určitým 

způsobem integruje uspokojování dalších lidských potřeb. Byt poskytuje člověku nejen útočiště 

před vnějšími vlivy, ale je také místem, kde dochází ke společenskému kontaktu. Mimořádný 

význam má bydlení pro mladou generaci, kdy byt je jedním ze základních předpokladů pro 

založení rodiny. A právě míra uspokojení potřeb bydlení mladé generace způsobuje populační 

vývoj dané společnosti.  Samozřejmě je v zájmu každé společnosti, aby kvalita a úroveň bydlení 

byla na co nejvyšší možné úrovni, protože jedině tak dochází ke zvyšování blahobytu ve 

společnosti. Naopak nedostatečné a nepřiměřené bydlení může vést i k sociálnímu vyloučení a 

dalším závažným negativním společenským jevům, jakými jsou například bezdomovectví, 

nepřizpůsobivost a neschopnost uplatnit se na trhu práce. Bydlení a problémy s ním související se 

dotýkají každého z nás a všichni je musíme alespoň jednou za život řešit. 

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nástrojů bytové politiky města Uherské Hradiště. 

Pro vypracování analýzy byly použity zejména metody studia literatury a odborných materiálů, 

legislativy k danému tématu vztahující se k teoretické části práce. V praktické části byla použita 

metoda statistického zpracování dat a komparativní analýza konkrétních dat z dostupných zdrojů 

města Uherské Hradiště. Výsledná data byla zpracována do tabulek a grafů. 

 

Tato bakalářská práce s tematickým názvem „Bytová politika obce“ je rozdělena do pěti kapitol, 

z nichž první je tento úvod a poslední je závěr. Druhá a třetí kapitola je teoretickou částí, a čtvrtá 

částí praktickou.  

 

Obsahem první kapitoly je stručné vymezení státní bytové politiky, čím je charakterizována, 

které subjekty ji ovlivňují, ať už přímo nebo nepřímo, a také něco z historie bydlení.  Bydlení je 
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tady členěno do základních sektorů, a to: soukromé nájemní bydlení, obecní nájemní bydlení, 

vlastnické či družstevní bydlení. V další podkapitole jsou uvedeny nástroje státní bytové politiky, 

prostřednictvím nichž jsou naplňovány její cíle zakotvené v  „Koncepci bytové politiky“ pro dané 

období. Další důležitou informací této kapitoly jsou zdroje financování v oblasti bydlení, mezi 

které patří zdroje vlastní, tržní a rozpočtové. 

 

Druhá kapitola se týká obecní bytové politiky, subjektů, které ji vytvářejí, cílových skupin, na 

které je směřována. Dále jsou zde uvedeny cíle bytové politiky obce a vyhlášené obecní nástroje, 

které jsou součástí státní politiky bydlení. 

 

Poslední praktická část je zaměřena na nástroje bytové politiky vybrané obce a jejich porovnání.  

Vybranou obcí je město Uherské Hradiště, které jsem vybrala proto, že je bývalým okresním 

městem v oblasti, kde v současnosti bydlím, a také, že si rozšířím obzory v dané oblasti. Město 

zde bude představeno z hlediska demografického vývoje, vývoje bytového fondu města, dále zde 

budou analyzovány vybrané nástroje používané v oblasti bydlení. Jedním z těchto nástrojů je 

privatizace bytového fondu, která je podle předpokladu odborníků ve většině obcí ukončena nebo 

v blízké budoucnosti ukončena bude. V této podkapitole se zaměříme na prodejní cenu 

privatizovaných bytů, kterou budeme srovnávat s obvyklou tržní cenou a v konečné fázi zjistíme, 

jakých příjmů z privatizace bytů by město dosáhlo v případě použití této vyšší ceny.  

Dalšími analyzovanými nástroji jsou pronájmy městských bytů a jejich nájemné a daň 

z nemovitostí. 

 

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela z dostupné literatury, internetových a interních zdrojů, 

jejichž úplný seznam je uveden na konci této práce. 
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2 STÁTNÍ BYTOVÁ POLITIKA ČR 

Bytová politika v České republice je bohužel stále ještě poznamenána neblahým dědictvím z 

minulosti, které se v období posledních dvaceti let nedařilo příliš napravovat nebo jen pomalu a s 

velkými obtížemi.  Dlouholetou socialistickou regulací nájmů nebylo jen chátrání bytového 

fondu, černý trh a pokřivené právní vztahy k nemovitostem, ale dodnes se projevuje i tím, že je 

stále ekonomicky příliš riskantní stavět nové, čistě nájemní, bytové domy. Developerské 

společnosti proto stavějí téměř výhradně jen byty na přímý prodej a jejich ceny jsou poté bohužel 

pro značnou část populace nedostupné. Bývá nejčastěji charakterizována jako systém 

poptávkových podpor, nabídkových iniciativ a přímých intervencí státu na bytovém trhu, které 

jsou nutné k optimální alokaci bytu jako statku. Ten je specifický svým pevným umístěním 

v prostoru, relativně vysokými náklady na jeho pořízení, mimořádně dlouhou dobou životnosti a 

potřebou tohoto statku k realizaci osob a rodin v moderní společnosti. Pro mnoho domácností 

představují náklady na zajištění bydlení největší životní investici. Často jsou to náklady nejen 

jedné, ale i více generací a z toho vyplývá, že určitá část domácností je v zajištění bydlení závislá 

na aktivitách státu. Jádrem bytové politiky je trh s byty, který je doplněn optimem státních 

podpor s takovým rozsahem, který nákladnou potřebu bydlení učiní dostupnou i pro nižší 

příjmové skupiny
1
.  

 

2.1 Subjekty státní bytové politiky 

Bytová politika státu je ovlivňována celou řadou subjektů veřejných i soukromých. Mezi těmito 

subjekty připadá nezastupitelná role nesporně státu.  

 

Stát vytváří technické, legislativní a finanční podmínky pro realizaci bytové politiky a formuluje 

koncepci i cíle této politiky, zajišťuje nezbytné nástroje pro její realizaci. Může se zúčastnit 

financování bytové výstavby, iniciovat vznik různých institucí a delegovat svoji působnost na 

nižší územní celky. Určuje rámcově směry vývoje, plánování, má charakter nepřetržitého 

monitorování měnících se podmínek řízení změn pomocí ekonomických nástrojů (daně, půjčky, 

subvence atd.).  

                                                

1 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 504. ISBN 80-7357-050-5. 
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V České republice je stát v oblasti bytové politiky reprezentován:  

a) veřejnými subjekty 

 Parlament ČR, který rozhoduje o formě a podobě bytové politiky. Na základě norem 

schválených parlamentem pak dochází k vytváření základního rámce pro usměrňování 

vývoje bydlení.   

 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR), které nese zodpovědnost za politiku 

bydlení. Jeho náplní je především vytvářet celorepublikové koncepce rozvoje bydlení, 

provádět analýzy a vyhodnocovat je, a také navrhovat nová řešení. Spravuje finanční 

prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu. 

 Ministerstvo financí (dále jen MF) podílející se na tvorbě cenové regulace v oblasti 

bydlení.  

 Dále ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), jež v rámci svých 

kompetencí přijímá řadu různých opatření napomáhajících domácnostem finančně zvládat 

změnu proporcí v jejich vydáních. 

 Státní fond rozvoje bydlení (dále jen SFRB) provádějící vybraná opatření státní bytové 

politiky. V tomto směru úzce spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími 

ústředními orgány státní správy. Úkolem Fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat 

finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení a používat je v souladu se 

zákonem na podporu především v následujících třech směrech: na podporu výstavby 

nových bytů, na podporu oprav stávajícího bytového fondu a na podporu výstavby 

technické infrastruktury v obcích, tedy na zainvestování pozemků určených pro budoucí 

bytovou výstavbu. 

 Kraje jako vyšší územně správní celky vytváří strategické rozvojové dokumenty, ve 

kterých se problematiky bydlení dotýkají nepřímo. Dosud fungují jako prostřední článek 

mezi přijatou koncepcí státní politiky bydlení a její realizací na úrovni obcí. Jejich náplní 

je podpora výstavby a obnovy komunálních bytů, podpora a zabezpečování územních 

plánů obcí a také vytváření krajské koncepce rozvoje bydlení. 

 Obce, které jsou hlavními realizátory bytové politiky státu, v rámci jejich samostatné 

působnosti jim přísluší tvorba rozvojových dokumentů, zabezpečování technické 
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infrastruktury, iniciování bytové výstavby, využívání finančních prostředků státu, 

formulování místní bytové politiky a organizování sociální pomoci. Vzhledem k poměrně 

rozsáhlému obecnímu bytovému fondu zřizují některé obce vlastní společnosti 

zabezpečující správu bytů. Často také správu svého bytového fondu obce svěřují na 

základě výběrového řízení soukromým realitním kancelářím. 

b) ostatními subjekty 

Vedle státních a obecních orgánů má v oblasti bydlení významný vliv mnoho jiných, 

převážně soukromých subjektů, které mají vlastní cíle a strategie a neovlivňují bytovou 

politiku přímo.  Jsou to především zisková a nezisková sdružení (tzv. třetí sektor). Je 

možno sem zařadit různá výzkumná pracoviště a centrální úřady, politické strany, různá 

zájmová sdružení občanů (Sdružení na ochranu nájemníku, Občanské sdružení majitelů 

domů, realitní kanceláře, bytová družstva atd.) a odborové organizace.
2
 

 

2.1.1 Historie bydlení a bytové politiky na území ČR 

Bytová politika na území Čech a Moravy procházela v průběhu 19. a 20. století několika různými 

fázemi, které by se daly rozdělit do pěti rozdílných období. Každé období je charakteristické 

svým specifickým přístupem k řešení otázek bydlení a problematiky bydlení.  

 

První kroky bytové politiky na území našeho státu můžeme najít již v roce 1852, kdy byl přijat 

zákon Říšského zákoníku č. 253, který vytvořil podmínky pro vznik tzv. svépomocných bytových 

družstev. Současně se začaly v bytové problematice aktivizovat i některé firmy, které stavěly 

byty pro své zaměstnance. Dalším krokem byl zákon č. 37 z roku 1892, který daňovými úlevami 

zvýhodňoval stavby s dělnickými byty. Pod vlivem tohoto zákona však bylo za deset let 

postaveno pouze 319 domů. Začátkem dvacátého století se tak bydlení stalo vážným problémem 

v hospodářském a sociálním rozmachu. Proto byl starý a nevyhovující zákon č. 37 nahrazen 

zákonem č. 144 z roku 1902, podle kterého bylo možno získat úlevy pro domy s lacinými byty 

pro dělníky. Byly také provedeny první pokusy o regulaci nájemného. V roce 1908 vzniklo 

ministerstvo veřejných prací, současně také vznikly fondy na podporu bytové výstavby, a to Fond 

                                                

2 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města. Hradec Králové.2006.206s. 

ISBN 80-903813-0-8. 
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císaře Františka Josefa I., z kterého se poskytovaly přímé finanční podpory na stavby a Státní 

bytový fond, který poskytoval přímou podporu výstavby domů s malými byty.  

 

Druhá fáze bytové politiky státu v předválečné první Československé republice spočívala za prvé 

v regulaci trhu s byty, za druhé v ochraně nájemníků s nízkými příjmy a za třetí ve státní podpoře 

výstavby především „malých bytů“, určených právě nízkopříjmové skupině domácností. Od roku 

1921 se stavební poměry začaly zlepšovat, stavby pokračovaly rychleji než v předchozích letech.  

 

V době protektorátu Čechy a Morava, tzn. třetím období bytové politiky, bylo zavedeno tzv. stop-

nájemné počínaje výší nájemného k 1. březnu 1939. Později bylo zakázáno zvyšovat dosud 

nechráněné nájemné, což platilo až do konce druhé světové války. V roce 1941 došlo k úplnému 

zákazu staveb a v dalších letech úplně ustalo. Došlo tak k úplnému nedostatku bytů.   

 

Počínaje čtvrtým obdobím bylo zajištění bydlení pro domácnosti v nedemokratickém státě 

považováno za politicky velmi důležité. Tato politika hlásala povinnost státu postarat se o 

bydlení domácnostem a snažila se, aby náklady na výstavbu a správu bytu se neprojevovaly ve 

výdajích domácností. Ztráta v bytovém hospodářství se však rychle zvyšovala, a tak se výstavba 

postupně přesunula na podnikovou sféru.  Jak se ukázalo, nebylo možno bytový problém řešit bez 

finanční účasti obyvatel.  Reakcí na to bylo obnovení rychle se rozvíjející družstevní bytové 

výstavby. Ve druhé polovině 50. let začala panelová výstavba formou železobetonové 

prefabrikace. Měla zajistit levné a rychlé bydlení ve většině měst a obcí. Výsledkem však často 

byla monotónní panelová sídliště vznikající na zelené louce. Problémem byla nízká kvalita 

nových bytů, ale i celkově panelové výstavby, dále nevhodné řešení dopravy způsobující 

izolovanost obyvatel velkých sídlišť.  

 

Základní změnou v oblasti bydlení v páté fázi po roce 1989 byl důraz na postupné vytváření 

fungujícího trhu s byty. V rámci stávajícího bytového fondu došlo k několika zásadním 

vlastnickým přesunům. Jednalo se o restituci domů původním vlastníkům (cca 10-11 % 

veškerého bytového fondu ČR) a o převod státního domovního fondu do vlastnictví obcí na 

základě zákona České národní rady č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí.  V oblasti družstevního bytového fondu došlo k rozdělení velkých 
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družstev, vlastnících tisíce domů, na menší subjekty. Dalším důležitým momentem bylo postupné 

zavedení deregulace nájemného vyhláškou č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu.  Zároveň s těmito změnami byly zavedeny další doposud 

neexistující nástroje státní bytové politiky, jako je stavební spoření se státním příspěvkem, 

možnost půjček státu do fondu obcí, možnost hypotečního úvěrování, vznik programu podpory 

výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury v obcích a v poslední době také vznik 

fondu rozvoje bydlení.
3
 

 

2.1.2 Základní sektory bydlení z hlediska právních důvodů užívání bytů v ČR 

Sektor vlastnického bydlení - zahrnuje nejen rodinné domy na venkově a ve městech, ale i 

jednotlivé byty ve vlastnictví fyzických osob. Tvoří zhruba 64 % bytového fondu a ve srovnání 

s dalšími sektory zde dochází k největší expanzi rozvoje pomocí státní podpory, ale i problémů, 

které jsou spojeny s nájemním bydlením. Jeho rozvoj je podporován státem a zdrojem je nová 

výstavba, dále převod družstevních bytů do vlastnictví a privatizace obecního bytového fondu do 

vlastnictví nájemců bytů.  

 

Družstevní sektor -  tvořený většinou domy postavenými panelovou technologií ve vlastnictví 

bývalých stavebních bytových družstev, zaujímá téměř 11 % bytového fondu. Bydlení v 

družstevním bytě se velmi blíží vlastnickému bydlení, a to na základě legálních úplatných 

převodů členských práv a povinností. V důsledku toho je pak zvláště ve větších městech cena 

družstevních bytů téměř shodná s cenou vlastnického bydlení a družstevní byty se tak ocitají 

mimo dosah domácností se středními příjmy, jimž jsou původně určeny. 

 

Soukromý nájemní sektor  - je velmi malý, spolu s obecním nájemním bydlením tvoří asi 18 % 

bytového fondu a je negativně ovlivňováno důsledky uplatňované regulace nájemného. 

Důsledkem je nedostatek levných nájemních bytů pro domácnosti s nižšími příjmy, které si 

nemohou dovolit finančně se podílet na pořízení vlastnického bydlení, a pro které je hrazení 

tržního nájemného ve větších a atraktivních sídlech příliš nákladné.    

                                                

3
 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě zvolených 

ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 81. ISBN 80-248-0431-X  
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Sektor obecních nájemních bytů – Obecní byty plní jak sociální, tak také komerční funkci. 

Výstavba bytů je ve velké míře podporována státem a podpora pro domácnosti s vymezenými 

příjmy a pro osoby, které jsou znevýhodněny ze zdravotních, sociálních a jiných důvodů, je 

realizována teprve od roku 2003.
4
 

 

Graf č. 2.1 Podíl jednotlivých forem bydlení podle právního důvodu užívání bytů v ČR k 26. 3. 2011*  

 

Pramen: www.czso.cz, vlastní zpracování, *poslední SLDB 

 

Z grafu 2.1 vyplývá, že ve struktuře bytového fondu jsou zastoupeny typy bydlení z hlediska 

právního důvodu užívání bytu: 64 % celkového bytového fondu (cca 2 510 680 bytů) je užíváno 

vlastníkem domu či bytu, 11 % (cca 432 291 bytů) představuje družstevní bydlení, 18 % (cca 

 685661 bytů) tvoří nájemní byty. Jiné a specifické důvody užívání bytu tvoří 7%. 

 

2.1.3 Bytový fond ČR 

Statistické údaje o počtu bytů a domů v bytovém fondu ČR zjištěné z posledního sčítání lidu, 

domů a bytů, tzn. k datu 26. 3. 2011 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

                                                

4
 Koncepce bytové politiky z  r. 2005 [online]. 2011 [cit. 2011-09-28]. Dostupný z www: 

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bytove-politiky-z-r--2005-(1) 

64% 11% 

18% 
7% 

Formy bydlení 

Vlastnické bydlení   Družstevní bydlení  

Nájemní bydlení - obecní a soukromé Jiné důvody užívání bytu 
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Tabulka č. 2.1 Bytový fond ČR k 26. 3. 2011 

 
Domy 

celkem 

Domy 

obydlené 

Byty 

celkem 

Byty trvale 

obydlené 

Počet trv.obydl. 
bytů na 1000 

obyvatel 

Údaje dle SLDB 
 k 26. 3. 2011 

2 149 756 1 772 909 4 434 537 3 894 210 368 

Zdroj: www.cszo.cz, vlastní zpracování 

 

Z údajů v tabulce zjistíme, že obydlené domy představují 82 % celkového počtu domů a zhruba 

377 tis. tvoří byty neobydlené, ať už z důvodu přestavby domu, nezpůsobilosti k bydlení nebo 

také domy sloužící k rekreaci. Z obydlených domů tvoří 1,5 mil. rodinné domy a téměř 220 tis. 

jsou to domy bytové. Byty trvale obydlené tvoří 88 % celkového počtu bytů a z toho 18 % jsou to 

byty nájemní, 11 % byty družstevní a 64 % tvoří vlastnické bydlení.  

 

Následující graf zobrazuje, k jakým změnám došlo z hlediska právního užívání bytů 

v jednotlivých desetiletích od roku 1991 do roku 2011. 

 

Graf č. 2.2 Obydlené byty podle právního důvodu užívání v letech 1991-2011. 

 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 
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Z grafu jednoznačně vyplývá, že k největším změnám v užívání došlo v osobním vlastnictví a 

nájemním sektoru.  Zatímco v roce 1991 bylo v osobním vlastnictví pouze 31,2 tis. obydlených 

bytů, tak při posledním  SLDB z roku 2011 jich bylo registrováno 1057,5 tis., což je více než 

třicetinásobek roku 1991. Naopak je tomu u nájemního bydlení, kdy počet bytů v roce 2011 

představuje pouze necelých 47 % hodnoty z roku 1991. Tyto dvě razantní změny společně se 

změnami v družstevním sektoru, souvisí jednak s privatizací obecního bytového fondu a jednak s 

převodem družstevních bytů do vlastnictví družstevníků, které probíhají od počátku devadesátých 

let. 

 

2.2 Nástroje státní bytové politiky 

Státní bytová politika je založena na vytváření programů a nástrojů, prostřednictvím nichž se stát 

snaží pomáhat řešit bytovou situaci českých domácností. Při volbě nástrojů bytové politiky mají 

vlády teoreticky možnost výběru mezi dvěma strategiemi, to znamená, že tvůrci bytové politiky 

se mohou rozhodnout jednak pro podporu investorů, jednak pro podporu spotřebitelů, nebo a to 

především, kombinují oba typy strategie. V posledních letech se v bytové politice všeobecně 

prosazuje tendence k posílení subvencování spotřebitelů. 

Nástroje, jimiž stát intervenuje na trhu s byty, lze uvést především jako univerzální nástroje, 

které jsou zaměřeny na většinu domácností bez konkrétního určení a selektivní nástroje, které 

jsou zaměřeny na úzkou předem zvolenou skupinu obyvatelstva. Tyto selektivní neboli adresné 

nástroje jsou orientovány především na sociálně slabé vrstvy obyvatelstva.
5
  

Oblast bydlení stát ovlivňuje jak makroekonomickými opatřeními
6
, které působí v celé 

ekonomice a mají vliv také na bydlení, tak současně nástroji mikroekonomickými, které jsou 

zaměřeny pouze do oblasti bydlení. Úkolem státu je zejména poskytovat domácnostem podporu, 

aby mohly samy naplňovat svou bytovou potřebu. 

 

Základními nástroji v oblasti bydlení jsou: 

 regulace, 

                                                

5 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 504. ISBN 80-7357-050-5. 
6
 např. sazby daní, rozpočtové výdaje, ovlivňování úrokových sazeb apod. 
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 podpora výzkumu a poskytování informací, 

 zvyšování konkurence, 

 subvencování. 

 

Regulace se většinou týká výše nájemného. K regulaci přistupuje stát v případě, že pronajímatelé 

zvednou nájemné na takovou úroveň, která je pro převážnou většinu domácností neúnosná. Stát 

pak může nájemné v dosažené výši zmrazit nebo vydat zákaz jeho dalšího zvyšování.  

 

Podpora výzkumu a poskytování informací o situaci na trhu může zlepšit jakousi orientaci 

domácností při hledání vhodného bydlení, a tím přispět ke zvýšení jejich mobility. Patří sem 

především výzkum kvality bydleni, nové stavební postupy, a již zmíněná informovanost 

veřejnosti o situaci na trhu s byty. 

 

Posilování (zvyšování) konkurence je převzetím aktivní role obcí na trhu s byty, a to např. 

prostřednictvím poskytování obecních pozemků na výstavbu nebo pomocí obecního bytového 

fondu s nižším nájemným. Cílem je snížení cen bydlení na trhu. Tato konkurence se většinou jeví 

jako nesolidní a často deformuje podnikání v této oblasti. 

 

Subvencování
7
 patří k nejznámější formě státních intervencí na trhu s byty. Cílem jednotlivých 

typů podpory je snížení nákladů na bydlení a zvýšení dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo.    

Subvence nabývají forem nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů, státních záruk apod.  Podpora 

bydlení je obvykle zaměřena do 2 základních oblastí, a to subvencování strany nabídky a 

subvencování strany poptávky.
8
 

 

2.2.1 Podpůrné finanční nástroje v oblasti bydlení na úrovni ČR  

Ministerstvo pro místní rozvoj a současně jím zřízený Státní fond rozvoje bydlení
9
, co by další 

nástroj bytové politiky, dále pak některé ústřední orgány vyhlašují a realizují další různé druhy 

                                                

7 Definováno jako podpora bydlení z veřejných rozpočtů či státních fondů. 
8 POLÁKOVÁ, O. Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 294s. ISBN 80-86929-03-5 
9
 Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, jako jeden 

z nástrojů realizace státní bytové politiky, který umožňuje koncentrovat mimorozpočtové finanční prostředky. 
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veřejné podpory, které jsou určeny hlavně na pořízení bydlení, podporu nové výstavby či na péči 

o stávající bytový fond.    

 

V současnosti MMR poskytuje dotace v rámci těchto podpůrných programů: 

I. Programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR.  Zahrnuje program 

„Podpora bydlení“, kam dále patří: 

 podpora regenerace panelových sídlišť, 

 podpora výstavby technické infrastruktury,  

 podpora výstavby podporovaných bytů, 

 podpora oprav domovních olověných rozvodů, 

 

II. Podpory financované ze SFRB, které jsou v současnosti směřovány do těchto oblastí:  

 úvěry na výstavbu nájemních bytů, 

 úvěry na podporu oprav a modernizaci bytů, 

 záruky za úvěry čerpané na výstavbu nájemních bytů, 

 záruky za bankovní úvěry na opravu bytových domů, 

            Tvoří je dva typy:   

 M-záruka PANEL  

 P - záruka PANEL  

 

III. Podpora bydlení poskytovaná prostřednictvím MMR i SFRB. 

Stávající podpora bydlení pro mimořádné události zahrnuje škálu podpor na zmírnění následků 

povodní: 

 Výstavba obecních nájemních bytů,  

                                                                                                                                                        

Představuje druhý, relativně samostatný zdroj finančních prostředků pro realizaci záměrů státní bytové politiky. 

Úkolem fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení a 

používat je v souladu se zákonem zejména na podporu výstavby bytů, oprav bytového fondu, výstavby technické 

infrastruktury v obcích. 
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 Zabezpečení dočasného náhradního ubytování – mobilní buňky, 

 Základní vybavení domácnosti – příspěvek 30 tis. Kč fyzickým osobám, 

 Příspěvek 150 tis. Kč fyzickým osobám – neúčelový, 

 Demolice, 

 Podpora oprav prostřednictvím obcí, 

 Podpora oprav fyzickým osobám,  

 Podpora výstavby fyzickým osobám,  

 Úvěry na pořízení bydlení.  

 

IV. Podpory poskytované jinými resorty 

Ministerstvo financí ČR poskytuje v současnosti následující hlavní formy finanční podpory 

bytového sektoru: 

 snížení DPH pro novou bytovou výstavbu v kategorii sociálního bydlení 

vymezeného pouze maximální velikostí podlahové plochy, 

 snížení DPH pro opravy stávajícího bydlení, 

 osvobození od platby daně z příjmu v případě prodeje nemovitosti při splnění 

zákonných podmínek, 

 možnost odečtu souvisejících investic jakožto uznatelného nákladu od základu pro 

výpočet daně z příjmu z pronájmu nemovitosti pro bydlení, 

 možnost odečtu zaplacených úroků z úvěru na pořízení bydlení (hypoteční úvěr, 

úvěry ze stavebního spoření) od základu pro výpočet daně z příjmu, 

 podpora stavebního spoření – na vývoj stavebního spoření v ČR v období 2003-

2011 poukazuje tabulka, která je přílohou č. 3 a současně přehled poskytnutých 

úvěrů ze stavebního spoření nabízí příloha č. 4. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje finanční prostředky formou příspěvku na bydlení 

v rámci státní sociální podpory a doplatku na bydlení v rámci pomoci v hmotné nouzi. Tyto 

prostředky jsou směřovány na uživatele bytu: 
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 příspěvek na bydlení.  V současné době je v ČR vyplácen z rozpočtu MPSV, 

prostřednictvím systému státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb. o 

státní sociální podpoře. Je určen rodinám i jednotlivcům s nízkými příjmy, bez 

ohledu na to, zda bydlí v bytě obecním, družstevním, v soukromém vlastnictví 

nebo vlastní dům, 

 doplatek na bydlení. Doplatek je poskytován v rámci dávek v hmotné nouzi, 

jejichž poskytování upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Pomoc v hmotné nouzi je určena osobám, které se dostanou do situace spojené 

s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení či mimořádnými 

událostmi. 
10

  

 

Podpora poskytovaná MPSV je také nabízena ve formě finančních příspěvků osobám, jež 

postihla vážná mimořádná událost (například živelní pohroma). Jedná se o: 

 podpora zabezpečení základních životních potřeb, 

 základní vybavení domácnosti, 

 náhradní ubytování. 

 

V. Nepřímé formy podpory v oblasti bydlení představují daňové úlevy například formou 

osvobození od daně nebo snížením základu daně.  

 

Kromě výše uvedených nástrojů bytové politiky, je možno zmínit ještě další, které byly 

realizovány v předchozích letech, potom byly zrušeny nebo právě nejsou aktivní, tzn., že došlo 

k vyčerpání limitu finančních prostředků stanovených schváleným rozpočtem SFRB. Patří sem 

např.: 

 podpora bankovních úvěrů, 

 půjčky pro mladé s nižším úrokem pod názvem Úvěr 200 a Úvěr 150, 

 podpora splátek úroků z úvěrů pro mladé lidi do 36 let,  

 dotace na výstavbu sociálních bytů, 

                                                

10 Doplatek na bydlení. [online]. 2011. [cit. 2011-09-28]. Dostupný z www: 

http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/bydleni 



18 

 

 úrokové dotace, zvýhodněné záruky a poradenství v rámci programu NOVÝ 

PANEL a další
11

. 

 

Z výše uvedených nástrojů vidíme, že podpora je poskytována všem druhům bydlení, tzn. bydlení 

ve veřejném nájemním sektoru, v neziskovém nájemním sektoru, v soukromém nájemním sektoru, 

bydlení v družstevním a vlastnickém sektoru.   

 

Níže uvedená tabulka shrnuje výdaje vynaložené do oblasti bydlení v posledních šesti letech, tj. 

v období 2005-2010, v době platnosti koncepce bytové politiky MMR z roku 2005. Obsahuje 

také kromě výdajů MMR a SFRB výdaje dalších již výše uvedených subjektů, které se podílejí na 

realizaci bytové politiky.  

 

Tabulka č. 2.2 Celkové výdaje jednotlivých resortů na podporu bydlení v období 2005-2010. 

Celkové výdaje na bydlení 
(v mil. Kč) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

MF 
16 696 16 310 15 261 17 717 17 921 17 458 101363 

SFRB 3792 3 949 4 106 2 772 2 005 1 902 18526 

MPSV 2 531 2 362 2 160 2 166 2 860 4 207 16288 

MMR 2 060 1 280 964 462 596 562 5925 

Celkem (MF+MŽP+SFRB 
+MPSV+MMR) 

25 092 23 917 22 503 23 127 23 401 26 141 144182 

Výdaje státního 

rozpočtu (v mld. Kč) 
923 1 021 1 092 1 084 1 167 1 157 6443 

Podíl na výdajích SR (v %) 2,7 2,3 2,1 2,1 2,0 2,3 2,2 

Zdroj: www.mmr.cz, vlastní zpracování 

 

Z údajů v tabulce je vidět klesající charakter veřejných výdajů na bytovou politiku v období od 

roku 2005 do roku 2007, kdy naopak rostly výdaje státního rozpočtu. V druhé polovině 

sledovaného období je zřejmá stabilizace podílu výdajů na bydlení na výdajích státního rozpočtu, 

a to jednak kvůli zpomalení vývoje rozpočtových výdajů a také kvůli stabilizaci celkové úrovně 

veřejných výdajů na bydlení. Vzájemným porovnáním uvedených veřejných subjektů 

                                                

11 Bytová politika. [online]. 2012. [cit. 2012-02-28]. Dostupný z www: http://www.mmr.cz/Bytova-politika 

http://www.mmr.cz/Bytova-politika
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angažujících se v oblasti bydlení vidíme, že největší podíl na celkových výdajích za sledované 

období má Ministerstvo financí, a to zhruba 70%. Průměrně 12% se podílí na celkových výdajích 

SFRB a Ministerstvo práce a sociálních věcí a na Ministerstvo pro místní rozvoj připadají 4%.  

 

Výše zmíněné cíle bytové politiky se stát v daném období snaží naplňovat pomocí k tomu 

určených nástrojů a tyto jsou zakotveny v koncepci bytové politiky zpracovávané a předkládané 

Ministerstvem pro místní rozvoj, jež je na základě zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, „Ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a 

bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor“.  

 

2.3 Koncepce bytové politiky 

Oblast bydlení patří jednoznačně k prioritám současné vlády. S vědomím důležitosti a 

nenahraditelnosti bydlení předkládá vláda ČR občanům, obcím, krajům a všem subjektům 

působícím v oblasti bydlení koncepci bytové politiky. 

 

Koncepce vychází z principu, že zajištění bydlení je odpovědností každého člověka a role státu 

nastupuje v případě, kdy si jednotlivec tuto odpovědnost nedokáže naplnit. Stát však musí působit 

preventivně, motivačně a z pohledu veřejných prostředků efektivně. V nejširším pojetí také 

představuje určitý pracovní rozvrh, zpracování plánu přípravy a provedení úkolu. Nejdůležitějším 

krokem při zpracování koncepce je stanovení cílů, kterých má být dosaženo a od nich se pak 

zákonitě odvíjí další záležitosti. Koncepce státní politiky bydlení je charakterizována celou 

soustavou legislativních a finančních opatření. Vyjadřuje celkové záměry vlády v oblasti bydlení 

a je nezbytným předpokladem realizace samotné bytové politiky.  

 

Obsahuje analýzu stávajícího stavu, jeho zhodnocení perspektivy do budoucna, obvykle 

v několika různých časových horizontech. Poslední platná koncepce byla schválena vládou České 

republiky dne 13. července 2011. Jedná se o „Koncepci bydlení ČR do roku 2020“ (dále jen 

„Koncepce“), jež navazuje na koncepci z roku 2005 a je postavena na třech pilířích – 

dostupnosti, stabilitě a kvalitě bydlení.  
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„Koncepce“ uvádí základní priority bytové politiky: 

A. Zlepšování technické infrastruktury 

 zvyšování kvality bydlení prostřednictvím pomoci vlastníkům při správě, údržbě a 

opravách a modernizaci bytového fondu, 

 péče o existující bytový fond a jeho optimální využívání, 

 zvýraznění role obcí. 

B. Snižování sociálních rozdílů ve společnosti 

 orientace bytové politiky na vybrané skupiny obyvatelstva, které jsou 

znevýhodněny v přístupu k bydlení. 

C. Zlepšování dostupnosti bydlení 

 zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo, 

 zvyšování nabídky bydlení prostřednictvím nové výstavby, ale i podpora pořízení 

staršího, a tím levnějšího bydlení.
12

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

12
 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 [online]. 2011. [cit. 2011-11-23]. Dostupný z www: 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8438a9e-97ab-489e-ba7c-7ed217078a6f 
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3 OBECNÍ BYTOVÁ POLITIKA 

Značnou míru odpovědnosti za fungující systém bydlení vedle státu přebírá obec. Význam obcí v 

bytové politice je dán tím, že na základě zákona č. 172/1991 Sb.
13

 přešlo do vlastnictví obcí 

přibližně 1,44 milionu bytů (tj. asi 39 % veškerého bytového fondu v ČR).  Úlohu obce lze v 

rámci bytové politiky spatřovat ve vytváření a rozvoji trhu vlastnického a nájemního bydlení a ve 

vytváření lokální sociální bytové politiky. 

 

Bydlení je též určující pro rozvoj sídel a populační vývoj. Proto musí být oblast bydlení 

předmětem soustavné pozornosti vlád i místních samospráv všech vyspělých demokratických 

států. Problematice bydlení se věnují i samosprávy našich měst a obcí v mnoha formách, ať už se 

jedná o správu existujícího bytového fondu, vlastní bytovou výstavbu nebo o vytváření podmínek 

a podpor pro nejrůznější formy bytové výstavby
14

.  

 

Obce jako základní územní samosprávné celky vystupují v právních vztazích svým jménem a 

nesou odpovědnost, která vyplývá z těchto vztahů.  Obec v samostatné působnosti ve svém 

územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek 

pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 

potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec je veřejnoprávní 

korporací, která má vlastní majetek a ten musí být využíván účelně a hospodárně v souladu 

s jejími zájmy a úkoly, které vyplývají z působnosti vymezené zákonem. Obec je povinna 

pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, o kterém si vede evidenci
15

. 

 

Bytová politika jednotlivých obcí České republiky je různorodá, ať už z hlediska regionálního, 

z pohledu politických zájmů, či odlišné sociální struktury obyvatelstva apod.  Příčinou těchto 

disparit většinou bývá způsob hospodaření a nakládání s obecními byty, dále charakter a způsob 

využití zvolených cílů a nástrojů, které závisí na rozhodnutí obce. Tyto odlišnosti se týkají také 

                                                

13
 Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 

14 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města. Hradec Králové 2006.  206s. 

ISBN 80-903813-0-8. 
15

 dle zákona č. 128/2000 Sb. o Obcích 
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subjektů, prostřednictvím kterých je obecní bytová politika vykonávána.  Efektivnější bytová 

politika obce vyžaduje lepší poznatky o bytové situaci a z ní vyplývající důsledky.  Současně 

však jako na státní úrovni je nutný určitý koncepční přístup. Ten má většinou formu tzv. 

„koncepce obecní bytové politiky“. Zatím však nedochází k ucelenému koncepčnímu řešení 

lokálních programů rozvoje bydlení, to znamená, že neexistují žádné obecné standardy pro 

formulaci obsahu komunální bytové politiky.
16

 

 

3.1 Subjekty obecní bytové politiky 

K nejdůležitějším subjektům místní bytové politiky patří obce, které jsou také jejími samotnými 

tvůrci. Patří také k příjemcům dotací z fondu rozvoje bydlení a jsou vlastníky objemného 

bytového fondu, s kterým hospodaří samostatně a činnosti spojené s pronajímáním bytů se 

uskutečňují na základě občanského zákoníku. Obec si však může sama stanovit jiná, další 

pravidla týkající se pronájmů bytů. Obecní byty jsou vždy nájemní, tzn., že lidé, kteří v nich 

bydlí, mají s obcí uzavřenou nájemní smlouvu a platí nájemné. V posledních letech počet 

obecních bytů stále klesá z důvodu vrácení starších domů rodinám původních majitelů v restituci. 

Další domy jsou privatizovány - to znamená, že jednotlivé byty jsou prodávány nájemcům do 

vlastnictví, nebo jsou celé domy prodávány právnickým osobám (například družstvům), které 

vytvoří nájemníci. V obecních bytech nájemci žijí většinou mnoho let, i po několik generací, 

protože obecní byty jsou považovány za nejstabilnější a levné bydlení. 

 

Dále je možno sem zařadit, kromě domácnosti, které fungují na straně poptávky a jsou iniciátory 

bytové výstavby, také subjekty zajišťující vlastní výstavbu a financování, jako jsou stavební 

firmy (investiční podnikatelé), peněžní ústavy (hypoteční banky, komerční banky, spořitelny, 

stavební spořitelny), bytová družstva aj., Působí zde i subjekty zajišťující dopravní služby 

k bydlení, subjekty zajišťující dodávky elektřiny, plynu, vody, odvoz odpadu apod., také však 

realitní kanceláře, mezi jejichž služby se řadí správa domů a bytů, pronájem bytů, 

zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí apod. Místní politiku bydlení nepřímo ovlivňují 

                                                

16
 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města. Hradec Králové 2006.  206s. 

ISBN 80-903813-0-8. 
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také bytová družstva, úkolem kterých je shromažďování finančních prostředků na výstavbu bytů 

a jejich následný pronájem svým členům 
17

. 

 

3.1.1 Cílové skupiny domácností 

Obecní bytová politika musí být vždy směřována na lidi, nikoli na byty. Rozhodnutí o tom, které 

skupiny obyvatelstva bude preferovat, záleží pouze na příslušných orgánech obce.  Volba 

cílových skupin obyvatelstva se řadí mezi nejdůležitější kroky obce v oblasti bydlení, protože 

zaměří-li se obec pouze na nejnižší sociální vrstvy obyvatelstva, může dojít k situaci, že sociálně 

nepřizpůsobiví obyvatelé začnou rychleji pronikat do obecních domů a bytů. Tím však také může 

dojít k problémové situaci, která se projevuje úpadkem až celých městských (obecních) čtvrtí.   

Odstranění těchto problémů může být řešeno buďto demolicí, nebo komplexní regenerací domů a 

městských částí. V obou případech však musí být zajištěno bydlení domácností, které tyto domy 

či lokalitu obývaly.  Z těchto případů vyplývá pro obec určitá obezřetnost při výběru cílových 

skupin obyvatel, tj. aby volila vyváženou strukturu nájemníků
18

. 

Hlavní cílovou skupinou jsou domácnosti, které nemají dostatek vlastních prostředků na to, aby si 

zabezpečily adekvátní bydlení. Jde především o nízkopříjmové domácnosti, kterým je možno 

pomoci prostřednictvím standardních nástrojů bytové politiky. Kromě těchto domácností jsou zde 

však i domácnosti, které jsou znevýhodněny nejen příjmově, ale i mimoekonomicky. K 

problematickým skupinám obyvatelstva v tomto širším smyslu obvykle patří staří lidé, neúplné 

rodiny, nezaměstnaní, zdravotně postižené skupiny obyvatel, sociálně nepřizpůsobivé osoby
19

 a 

dále také cizinci.
20

 

 

3.2 Cíle obecní bytové politiky 

 

                                                

17 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města. Hradec Králové 2006.  206s. 

ISBN 80-903813-0-8. 
18 FACHINELLI, H. a kol. Vybrané segmenty veřejného sektoru v Moravskoslezském kraji.  Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 1.vyd.   2004,  147s. ISBN 80-248-0698-3. 
19 Mezi osoby sociálně nepřizpůsobivé je možno zařadit osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby propuštěné ze 

školských zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy, osoby bez přístřeší (bezdomovci). 
20Bytová politika [online]. 2012 [cit. 2012-02-28].  Dostupný z www: http://www.mmr.cz/Bytova-politika 
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Od vlastnictví bytového fondu a dalších funkcí obcí vyplývajících ze zákona o obcích
21

, se odvíjí 

úloha obcí, jako tvůrců bytové politiky a garantů bytové výstavby v daném územním celku. 

Úkolem bytové politiky každé obce by mělo být především zajištění kvalitní úrovně bydlení 

občanů, uskutečňování politiky bydlení v souladu s podmínkami konkrétního územního celku a 

sociálními potřebami obyvatel obce. Dosažení tohoto bude samozřejmě záviset na objemu 

disponibilních finančních prostředků získaných především z vlastního rozpočtu, to znamená 

v rámci vlastních příjmů obce, které tvoří  činnosti prosperujících subjektů v obci,  daně a 

případně také  účelové dotace či další finanční podpůrné programy. Bytová politika obcí je určitě 

významným činitelem v jejich rozvoji a růstu prosperity a je charakterizována jako „výraz 

naplňování sociální politiky obce v oblasti bydlení, která vychází ze základny fundujícího tržního 

mechanismu včetně trhu s byty“
22

. 

 

Konkrétní cíle je samozřejmě možno zjistit z přijatých „koncepcí bytových politik“ jednotlivých 

obcí České republiky, avšak tyto mají navzájem odlišnou úroveň a také obsah. Jsou především 

odrazem politických poměrů konkrétních orgánů obce a často dochází k jejich změnám 

v závislosti na volbách. Jednotlivé cíle obecní bytové politiky, které mohou být zaměřeny na 

řešení sociálních problémů souvisejících s bydlením nebo s funkcí volného trhu s byty, mohou 

být rozčleněny dle různých kritérií a hledisek. Tyto mají pak vliv jak na celý bytový fond v obci, 

tak na bytový fond, který se nachází pouze v majetku obce. 

 

Členění je následující: 

A. Z hlediska tržního a sociálního rozlišení, např..  

 cenovou dostupnost standardních forem bydlení,  

 podporu nové bytové výstavby a dosažení rovnovážného stavu na místním trhu 

s byty, 

 odstranění sociálních problémů, které plynou z nedostupnosti bydlení na trhu. 

B. Z hlediska efektivnosti hospodaření s obecním bytovým fondem, např. 

 dosažení finančního efektu z pronajímaných bytů,  

                                                

21  Zákon č. 128/2000 Sb. 
22

 NOVÁKOVÁ, H. Abeceda bydlení, Díl. I. 1 vyd. Praha: Polygon, 1996. 352s. ISBN 80-85967-26-X 
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 zamezení černého trhu s byty,  

 vymáhání nedoplatků nájemného.  

C. Z hlediska uspokojování bytových potřeb obyvatel obce, např.  

 zvyšování standardu bydlení u obecních nájemních bytů,  

 jejich cenovou dostupnost a poskytování bytů vybraných skupinám obyvatel
23

.  

 

Obecně lze říci, že jedním z hlavních cílů bytové politiky obcí, je tedy zavedení a realizace 

účinných opatření a nástrojů, kterými jsou postupně řešeny problémy obce v této oblasti. 

 

3.3 Nástroje obecní bytové politiky 

Fungující trh s bydlením v rámci obce je důležitý pro řádný rozvoj obce.  Proto je nezbytné, aby 

každá obec vytvářela takové podmínky, aby si její občané mohli pořizovat bydlení dle vlastního 

zájmu a vkusu. Zdrojem financováni obecních bytových potřeb mohou být jak vlastní finanční 

prostředky, tak finanční prostředky získané od veřejných institucí, především prostřednictvím 

vyhlášených nástrojů, které jsou součástí státní politiky bydlení. 

 

Mezi nástroje komunální bytové politiky je možno začlenit: 

I. Nástroje na podporu výstavby 

 realizace vhodné pozemkové politiky spočívající v prodeji nebo dlouhodobém 

pronájmu vhodných pozemků v majetku obce budoucím stavebníkům za 

výhodných podmínek, 

 příprava soukromých i obecních pozemků vhodných k výstavbě z pohledu 

vybudování inženýrských sítí, především veřejných vodovodů, kanalizací, rozvodů 

plynu a elektrické energie, vybudování přístupových cest, 

 podpora stavebníků a vlastníků nemovitostí formou půjček z fondu rozvoje bydlení 

obce.  

 

                                                

23 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě 

zvolených ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 81. ISBN 80-248-0431-X 
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II. Nástroje zajišťující dostupnost bytů a bytový rozvoj obce 

 výstavba obecních nájemních bytů, která bývá realizována většinou 

zkombinováním různých finančních zdrojů obcí se zdroji poskytnutými v rámci 

Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, 

 výstavba bytů pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, které je financováno 

pomocí Programu podpory výstavby podporovaných bytů, 

 ovlivňování daně z nemovitostí nebo spoluúčastí na poskytování služeb spojených 

s bydlením, např. formou vlastnických podílů ve firmách, které tyto služby 

dodávají, které cíleně vedou ke snižování nákladů na bydlení na území obce, 

 schválení koncepce územního rozvoje obce, jež je představována územním plánem 

a dalšími dokumenty. 

 

III. Nástroje pečující o obecní bytový fond 

 poskytovat bydlení v nájemních bytech ve vlastnictví obce potřebným skupinám 

obyvatel formou administrativně přídělového systému,  

 uplatňování maximálně možných sazeb nájemného a zabezpečování odpovídající 

údržby tohoto bytového fondu, 

 vybírání kaucí nebo také požadování předplacení nájemného,  

 vhodná privatizace obecního bytového fondu, jehož část vyžaduje naléhavé 

opravy
24

. 

 

IV. Nástroje k uspokojování bytových potřeb 

 půjčky občanům ze záplavového fondu a z fondu rozvoje bydlení, jejichž výhodou 

je nízký úrok, 

 nabídka uvolněných obecních bytů na volném trhu bydlení, jedná se zejména o 

byty, které nesplňují základní požadavky kladené na sociální bydlení. Příkladem 

mohou být byty atypické, nadstandardně vybavené, které se nacházejí v 

atraktivních zónách měst, 

                                                

24 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě 

zvolených ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 81. ISBN 80-248-0431-X 
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 nabídka volných půdních prostor k výstavbě a následnému užívání bytů. 

Nevýhodou je poměrně velká nákladnost, přitom nový byt nepřechází do 

vlastnictví investora, který se stává nájemcem.
25

 

 

3.3.1 Privatizace  

Mezi další významný nástroj obecní bytové politiky patří privatizace obecního bytového fondu.  

Obcím se nabízí celá řada možností hospodaření se svým majetkem a právě privatizace obecního 

bytového fondu je jednou z těchto možností. 

Obce se tak zbavují svého vlastního bytového fondu, který získaly převodem od státu na základě 

zákona č. 172/1991 Sb.  Mezi hlavní důvody, jež vedou obce k využití privatizace, jsou vysoké 

náklady na provoz vlastního bytového fondu a nemožnost zvýšení nájmů z důvodu jejich 

regulace. Výsledkem jsou pak na jedné straně jednorázové příjmy z prodeje bytů, které se projeví 

pozitivně v rozpočtu obce a na straně druhé privatizace také snižuje náklady na provoz, údržbu, 

opravy domů a bytů, tím dochází ke zvyšování nabídky a k efektivnějšímu nakládání s byty.
26

  

 

V rámci tvorby bytové koncepce v oblasti privatizace bytového fondu by měla obec rozhodnout, 

kolik a jakých bytů si ponechá, a jaké množství a v jakém technickém stavu zprivatizuje. 

 

Privatizaci ovlivňuje hned několik faktorů 

 celkový počet bytů ve vlastnictví obce; 

 technický stav bytového fondu obce; 

 výše inkasovaného nájemného a způsob jeho použití; 

 předpoklad nové výstavby. 

 

Obec může bytový fond privatizovat v technickém stavu  

 v současném – cena bývá zpravidla nižší, nový majitelé získávají možnost 

rekonstruovat, dle svých představ;  

                                                

25 SLAVATA, D. Vybrané problémy obecní bytové politiky. In Veřejná správa. Praha, 2000, číslo 2, 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0002/2konz.html 
26 FACHINELLI, H. a kol. Vybrané segmenty veřejného sektoru v Moravskoslezském kraji.  Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 1.vyd.   2004,  147s. ISBN 80-248-0698-3. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0002/2konz.html
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 po předchozí revitalizaci – obec získá z privatizace zpravidla více finančních 

prostředků, než byly investice do revitalizace.
27

 

 

V praxi je privatizace bytových domů v majetku obcí prováděna těmito způsoby 

 prodejem bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., do osobního vlastnictví, 

který se jeví, jako nejpoužívanější způsob, 

 prodejem spoluvlastnických podílů stávajícím nájemcům,  

 prodejem právnickým osobám (družstvům) složených ze stávajících nájemců,  

 prodejem třetím právnickým nebo fyzickým osobám, mimo okruh stávající 

nájemců. 

 

3.3.2 Nástroje sociální bytové politiky obcí 

V souvislosti s deregulací nájmů by měla růst úloha obcí v sociální oblasti bydlení. Obce by měly 

vytvořit takovou sociální síť, na kterou by se mohli obracet ti občané, kteří si nejsou schopni 

obstarat bydlení na volném trhu. Měla by se však co nejvíce vyloučit možnost zneužití. Mezi 

sociální skupiny, kterým by měla sloužit zmíněná síť lze zařadit matky a rodiny s dětmi, invalidní 

občany, seniory, notorické neplatiče, bezdomovce, sociálně nepřizpůsobivé, občany postižené 

živelnou katastrofou, mladé lidi přicházející z dětských domovů, lidi přicházející z výkonu trestů 

atd.  

Z výše uvedeného výčtu je jasné, že přístupy používané k řešení bytové situace jednotlivých 

skupin budou poměrně odlišné. V případě sociální bytové politiky obce často stojí před otázkou 

jak velký bytový fond si ponechat, aby byla zachována sociální funkce obcí v bytové polit ice. 

Velikost bytového fondu by měl zohledňovat počet sociálně slabých nebydlících rodin v obci.  

 

3.3.2.1 Obecní byty jako nástroj sociální bytové politiky 

Nejdůležitějším nástrojem sociální bytové politiky obce je poskytování bydlení pro vybrané 

sociální skupiny obyvatel, nejčastěji přidělením uvolněného obecního bytu po předchozím 

                                                

27 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města. Hradec Králové 2006.  206s. 

ISBN 80-903813-0-8 
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nájemci. Problémem je však velmi nízký počet přirozeně uvolněných obecních bytů díky 

neefektivnímu využívání bytového fondu, nedokonalé a nevýkonné legislativě.    

 

Za sociální (nájemní) bydlení lze v ČR považovat: 

 byty postavené v rámci podpory výstavby tzv. podporovaného bydlení (chráněné byty, 

byty na půli cesty, vstupní byty) 

 nově postavené obecní nájemní byty 

 byty v domech s pečovatelskou službou 

 holobyty 

 byty v azylových domech, různé formy dočasného bydlení pro sociálně znevýhodněné 

apod. 

 

3.3.2.2 Holobyty 

Samostatnou a velice ožehavou skupinou jsou neplatiči a sociálně nepřizpůsobiví občané. 

Nástrojem, který pomáhá částečně řešit tento problém, se z praxe mnoha obcí jeví zřízení 

holobytů. Navíc toto vede k podpoře platební morálky nájemců v obci. 

Výstavba holobytů se jeví jako přílišný luxus pro obyvatele, kteří si neváží veřejného majetku. 

Často tak dochází k situacím, kdy nově postavené holobyty nabízejí vyšší standard bydlení než 

stávající byty IV. kategorie. Finančně efektivnější je proto zřízení holobytů rekonstrukcí či 

vyčleněním starších domů s byty nižších kategorií, které mohou po uvolnění plnit funkci 

holobytů.
28

 

 

 

 

                                                

28
 SLAVATA, D. Vybrané problémy obecní bytové politiky. In Veřejná správa. Praha, 2000, číslo 2, 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0002/2konz.html 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0002/2konz.html
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4 NÁSTROJE BYTOVÉ POLITIKY VYBRANÉ OBCE A JEJICH 

SROVNÁNÍ 

V předchozích kapitolách jsme si představili státní i komunální bytovou politiku v obecné rovině, 

její cíle a subjekty, které je vytváří a ovlivňují, dále nástroje finanční a ekonomické, používané 

v obou úrovních bytových politik. V poslední čtvrté kapitole, která je praktickou částí se zaměřím 

na používané nástroje bytové politiky konkrétní obce, a tou je bývalé okresní město Uherské 

Hradiště. Nejdříve ale město představím z hlediska polohy, demografického vývoje, a především 

vývoje bytového a domovního fondu. Následně se zaměřím na několik nástrojů, které město 

v rámci dostupnosti bydlení a bytového rozvoje města, uplatňuje v péči o obecní bytový fond, a 

také k naplňování stanovených cílů.  Jde zejména o privatizaci bytového fondu města, pronájmy 

bytů a daň z nemovitostí. 

 

4.1 Profil města Uherské Hradiště 

Město Uherské Hradiště je součástí Zlínského kraje, který vznikl k 1. lednu 2000 na základě 

ústavního zákona Parlamentu ČR č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních správních celků 

jako jeden ze čtrnácti krajů České republiky. Jihovýchodní hranice okresu je součástí hranice 

mezi Českou a Slovenskou republikou. Podle uspořádání územní veřejné správy je Uherské 

Hradiště obcí s rozšířenou pravomocí. Správní obvod města soustřeďuje 48 obcí a je tak největší 

ve Zlínském kraji. Poloha města umožňuje relativně jednoduchou dopravní dostupnost na 

Slovensko, do Rakouska či Maďarska. Uherským Hradištěm prochází významné silniční a 

železniční trasy a koridory. Je významným administrativním a obchodním centrem.  

Město má rozlohu 21,3 km2, skládá se ze šesti katastrálních území a sedmi městských částí, 

kterými jsou: Uherské Hradiště, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady a Vésky. 
29

 

 

4.2 Obyvatelé města 

K datu posledního sčítání lidu, domů a bytů, kterým byl březen 2011, žilo ve všech městských 

částech města celkem 25 597 obyvatel, z toho 12178 mužů a 13419 žen. Průměrný věk je 42 let
30

. 

                                                

29 Město Uherské Hradiště. [online]. 2011. [cit. 2011-11-03]. Dostupný z www: http://www.mesto-uh.cz 
30 Věkové složení obyvatel města Uherské Hradiště je zobrazeno v příloze č. 2. 
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Následující tabulka ukazuje vývoj počtu obyvatel ve městě v desetiletém období, a to od roku 

2001 až do roku 2011, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, domů a bytů. 

  

Tabulka č. 4.1 Vývoj počtu obyvatel v Uherském Hradišti v letech 2001-2011 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet obyvatel k 31.12. 26722 26527 26421 26280 26131 26007 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011* 

Počet obyvatel k 31.12. 25865 25677 25551 25393 25597 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování, * ke dni 26. 3. 2011 

 

Podle statistických údajů v roce 2001 žilo ve městě 26722 obyvatel.  Dříve Uherské Hradiště 

patřilo mezi města s nepřetržitým populačním růstem obyvatel od prvního sčítání lidu v roce 

1869 a to až do roku 1996. V roce 1997 byl poprvé po mnoha desetiletích zaznamenán celkový 

úbytek obyvatelstva, který je vyvolán přirozeným úbytkem (počet živě narozených je nižší než 

počet zemřelých) a záporným migračním saldem (počty vystěhovalých převyšují počty 

přistěhovalých) současně. Tento klesající charakter ve vývoji počtu obyvatel si město udrželo až 

do roku 2010 a teprve v roce 2011 dle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů je 

zaznamenán mírný nárůst. 

 

A právě na základě těchto dat a dalších dostupných informací, se město snaží přizpůsobit 

podmínky v oblasti bydlení, zejména získáváním pozemků pro výstavbu rodinných domů či 

rekonstrukcemi nebytových prostor na byty a v neposlední řadě rozšířením počtu sociálního 

bydlení.    

 

4.3 Domovní a bytový fond města 

Bytový a domovní fond města tvoří jednotlivé byty a domy určené pro bydlení. Dle statistického 

SLDB se za domy považují stavby určené k bydlení na základě rozhodnutí stavebního úřadu a 

stavby alespoň s jedním bytem. V případě bytu se jedná o jednotlivou místnost nebo soubor 
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místností, které vyhovují požadavkům na trvalé bydlení. V současné době ve městě převládá 

bydlení v bytových domech, což dokazují údaje v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 4.2 Stav domovního a bytového fondu na území města Uherské Hradiště dle statistického 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991,2001 a 2011. 

 SLDB 
26. 3. 2011 

SLDB 
1. 3. 2001 

SLDB 
3. 3. 1991 

Domy celkem 3712 3363 3052 

                     - z toho obydlené 3344 3109 2812 

z obydlených 
podle druhu 

domu 

rodinné domy 2658 2478 2199 

bytové domy 636 584 588 

                     - z toho neobydlené 368 254 240 

Obydlené byty celkem 10272 9787 9112 

z toho právní 

důvod užívání 

ve vlastním domě 2673 2582 - 

v osobním vlastnictví 3671 1706 - 

nájemní 1545 2420 - 

družstevní 1812 2311 3486 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Při podrobnější analýze dat v tabulce zjistíme, že v roce 2011 se domovní a bytový fond města 

zvýšil o 532 obydlených domů a 1160 bytů oproti roku 1991. Zatím co v roce 1991 a 2001 činil 

počet neobydlených domů zhruba 7% celkového domovního fondu, tak v roce 2011 to již bylo 

10%. V každém z uvedených sčítání tvořily v průměru rodinné domy 80% a bytové domy 20% 

celkového počtu domů ve městě. Při vzájemném srovnání údajů  jednotlivých let zjistíme oproti 

roku 2001 největší nárůst bytů v osobním vlastnictví, a to o 1965 bytů a na druhé straně došlo 

ke značnému snížení počtu nájemních bytů, kde v tomto případě činí rozdíl 875 bytů.  Tyto 

změny byly pravděpodobně zapříčiněny privatizací obecních a státních bytů, kdy se obce 

zbavovaly majetku, který vyžadoval nákladnější údržbu. Ke snížení počtu došlo také u 

družstevních bytů, kde v roce 1991 činil jejich počet 38% bytového fondu, a v roce 2011 byla 

tato hodnota téměř o polovinu menší. 
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4.3.1 Vývoj domovního fondu 

Na základě výsledků SLDB 2011, které nejpodrobněji mapují domovní a bytový fond města i 

podle částí, převládají ve struktuře domovního fondu rodinné domy, které tvoří 79,5% 

z celkového počtu trvalé obydlených domů. Průměrné stáří domů 36,05 roku je nejnižší ve 

srovnání s ostatními okresními městy kraje. Nejvíce domů se nachází v části Mařatice, kde je 

soustředěno 34,8% z celkového počtu trvale obydlených domů a průměrné stáří těchto domů 

26,13 roku a je nejnižší ve městě. Následují části Uherské Hradiště (27%) a Sady (10%). 

 

Tabulka č. 4.3 Domovní fond města Uherské Hradiště 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet bytových domů v majetku města 
k 31.12. 

108 90 72 67 65 

Finanční prostředky vynaložené na údržbu 

domů (v tis. Kč) rekonstrukce 
7 376 22 346 36 708 30 959 10633 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 

 

Město Uherské Hradiště v roce 2010 vynaložilo na údržbu bytových domů necelých 37 mil. Kč, 

což je zhruba pětinásobek částky výdajů roku 2007. Tyto výdaje jsou představovány rozsáhlými 

rekonstrukcemi bytových domů v majetku města. 

 

V Uherském Hradišti stojí za pozornost nadprůměrná plocha bytů v rodinných domech (105m
2 

oproti průměru ČR 97m
2
), která má kořeny ve výstavbě před rokem 1990. Uherské Hradiště 

patřilo k regionům s velkou měrou svépomocné výstavby domů v ČR a i velikost těchto domů 

byla silně nadprůměrná. Dle posledního statistického SLDB 2011 je v Uherském Hradišti 3344 

trvale obydlených domů. 

 

4.3.2 Vývoj bytového fondu 

Podle předběžných výsledků SLDB z roku 2011 bylo v Uherském Hradišti celkem 11 472 bytů, z 

toho 10 272 trvale obydlených (89,5 %) a 1200 bytů neobydlených (10,5 %). Z celkového počtu 
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trvale obydlených bytů bylo 2 673 bytů v rodinných domech (26 %), 7 028 bytů v bytových 

domech (68,4 %) a 571 bytů v ostatních budovách.
31

 

 

Tabulka č. 4.4 Bytový fond města Uherské Hradiště 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet bytů v majetku města k 31.12. 1200 989 826 768 731 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že město postupně snižuje svůj bytový fond a k  31. 12. 2011 mělo ve svém 

majetku 731 bytů. Městský bytový fond tvoří standardní byty neboli byty bez snížené kvality 

(dříve byty I. Kategorie), byty pro příjmově vymezené osoby, podporované byty (tj. chráněné 

byty, byty na půl cesty, …). Průměrná celková plocha bytu připadající na osobu v Uherském 

Hradišti je nižší než průměr ČR, což je způsobeno převahou bytů v bytových domech, především 

v panelových. 

 

4.4 Odbor správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště 

Odbor vykonává činnosti spojené se správou bytů v majetku města a správou ostatního majetku v 

oblastech jeho pronájmu a prodeje. Dále je tvořen oddělením správy bytů a nebytových prostor a 

oddělení správy ostatního majetku. Začlenění do organizační struktury městského úřadu 

zobrazuje schéma, které je přílohou č. 1. 

 

Náplní činnosti odboru správy majetku města tedy je podíl na vytváření městské politiky bydlení, 

eviduje byty a nájemníky, vede seznam žadatelů o nájem bytu, o nájem bytu pro příjmově 

vymezené osoby, vydává souhlasy s přechodem nájmu bytu, zpracovává podklady pro uzavření 

nájemní smlouvy mezi vybraným nájemcem bytu a městem pro správce bytového fondu.  Dále 

zpracovává dohody o výměně bytů, o podnájmu bytů, připravuje pravidla a zásady pro nakládání 

s bytovým fondem města. Připravuje podklady pro podání výpovědí z nájmu bytů, pro žaloby na 

vyklizení bytu, změny vyplývající z nových právních úprav, jako je zvýšení nájemného z bytů, 

                                                

31
 Český statistický úřad [online]. [cit. 2011-11-03]. Dostupné na www: http://www.czso.cz 
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oznámení o zvýšení nájemného z bytu atd. Zveřejňuje byty k pronájmu, zajišťuje prodej bytů z 

majetku města, eviduje žádosti o prodej bytů. Plánuje opravy bytového a nebytového fondu, vede 

seznam nebytových prostor a nájemců, včetně kompletní agendy ve spolupráci s pověřenými 

správci. Organizuje vyklízení městských bytů a nebytových prostor, sleduje výběr plateb u nájmů 

z bytů a nebytových prostor, v případě neplacení jedná s dlužníky a navrhuje další postup, 

zajišťuje prostřednictvím smluvně pověřeného správce správu bytového a nebytového fondu. 

Eviduje také ostatní nemovitý majetek města, zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním 

restitučních nároků, zajišťuje technické podklady pro příslušné smlouvy, jedná s geometry, 

geodety a soudními znalci. Vede evidenci žadatelů o převod pozemků, vede evidenci veškerého 

nakládání s nemovitým majetkem města, připravuje a uzavírá smlouvy na dlouhodobé 

pronájmy, řeší majetkoprávní záležitosti města. 

 

S odborem správy majetku města dále spolupracují další odbory. V prvé řádě je to odbor investic, 

který komplexně zajišťuje realizaci investičních akcí města, zajišťuje závěrečné vyhodnocení 

staveb, na které byly poskytnuty dotace či uzavřeny smlouvy s příslušnými ministerstvy, 

organizacemi atd.… Dále oddělení rozvoje města, které se zabývá strategickým rozvojem města, 

hodnotí předpoklady rozvoje města v různých oblastech a navrhuje způsoby jejich využití a 

opatření ke zlepšení.  Dalším je oddělení rozpočtů a financování, které zajišťuje finanční 

hospodaření města, spolupracuje při zpracování a uplatňování žádostí o finanční prostředky z 

dotací příp. podpůrných programů apod., vede evidenci žádostí o dotace a sleduje následně 

čerpání poskytnutých dotací.  

 

V současné době je bytový fond města Uherské Hradiště spravován na základě mandátní smlouvy 

firmou R. K. SERVIS, spol. s r.o., která sídlí taktéž v Uherském Hradišti a je aktivní na bytovém 

trhu již téměř dvacet let. Tato společnost zajišťuje správu více než 3000 bytů a 200 obchodních 

nebytových prostor.
32

 

 

 

                                                

32 Město Uherské Hradiště. [online]. 2011. [cit. 2011-11-03]. Dostupný z www: http://www.mesto-uh.cz 
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4.5 Koncepce bytové politiky města Uherské Hradiště 

Aby byla bytová politika obce efektivní a přinášela očekávané výsledky, vyžaduje lepší znalost 

lokální bytové situace a poměrů na bytovém trhu. Stejně tak je potřeba jistého koncepčního 

přístupu v podobě vypracované koncepce obecní bytové politiky. Tento dokument je podkladem 

pro příjímání krátkodobých i dlouhodobých opatření v oblasti bydlení. Koncepce stanoví 

základní cíle a směr, kterým se obec hodlá v oblasti bydlení ubírat. Vzhledem k tomu, že tvorba 

koncepce není povinná a zatím neexistují žádné obecné standardy pro formulaci obsahu 

komunální bytové politiky, její vypracování závisí pouze na rozhodnutí obce. Město Uherské 

Hradiště je plně rozvíjející se město, které se snaží řešit problémy v oblasti bydlení, a pro které 

vypracoval v roce 2005 Koncepci bytové politiky města odbor architektury, územního plánování 

a rozvoje, oddělení strategického a regionálního rozvoje, Městského úřadu v Uherském Hradišti. 

V úvodu této koncepce má město stanovenu vizi, dle které „ Uherské Hradiště bude atraktivním 

městem pro trvalý pobyt s širokou nabídkou kvalitního a dostupného bydlení rozmanitých typů a 

vlastnických forem. To na jedné straně rozšíří možnosti občanů postarat se o své bydlení 

vlastními silami a na druhé straně zvýši možnost lépe a efektivněji zajišťovat bydlení pro občany, 

kteří pomoc města potřebují“. 

K naplnění vize jsou koncepcí stanoveny následující cíle bytové politiky města, kterých bude 

postupně dosahováno realizací příslušných záměrů: 

 optimalizace rozsahu a skladby bytového fondu, 

 regenerace obecních bytových domů, 

 nabídka lokalit pro bytovou výstavbu, 

 efektivní nakládání s obecními byty, 

 financování bytové politiky.
33

 

                                                

33  Koncepce bytové politiky města Uherské Hradiště z roku 2005. [online]. 2005. [cit. 2011-09-28]. Dostupný 

z www: http://www.mesto-uh.cz 
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Z pohledu aktuálnosti toho dokumentu lze konstatovat, že koncepce města je již zastaralá, ať už 

z hlediska privatizace či oblasti sociálního bydlení. Principy a cíle této koncepce, však zůstávají 

v platnosti.  

 

4.6 Nástroje sociální bytové politiky města Uherské Hradiště 

Jak již bylo zmíněno ve třetí kapitole, mezi sociální skupiny, kterým by měla sloužit vytvořená 

sociální síť, můžeme zařadit matky a rodiny s dětmi, invalidní občany, seniory, notorické 

neplatiče, občany postižené živelnou katastrofou apod.  Nejdůležitějším nástrojem sociální 

bytové politiky obce je poskytování bydlení pro obyvatele ze sociálních vrstev. Jedním z 

nejčastějších způsobů je přidělení uvolněného obecního bytu předchozím nájemcem, zejména se 

jedná o byty postavené v rámci podporovaného bydlení, nové obecní nájemní byty, byty 

zvláštního určení, holobyty, byty v azylových domech a různé formy dočasného bydlení pro 

sociálně znevýhodněné apod. 

 

4.6.1 Byty zvláštního určení 

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Senior centrum UH, která poskytuje bydlení a 

pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určení sloužící cílové skupině seniorů a 

zdravotně postižených občanů. Ubytování poskytuje ve čtyřech domech s pečovatelskou službou 

na území města Uherské Hradiště o celkové kapacitě 124 bytových jednotek a o tyto služby je 

zájem stále vysoký, především z důvodů nízké ceny za ubytování a jistotu pomoci při zhoršování 

se zdravotního stavu nebo snížení soběstačnosti. Tato skutečnost se odráží na počtu evidovaných 

žádostí nejen občanů města Uherské Hradiště, ale i okolních obcí a měst. Celkově město eviduje 

kolem 300 žádostí. 

Jedná se o:  

 Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Penzion na Kolárově ulici v Uherském 

Hradišti, který nabízí 36 jednopokojových a 18 dvoupokojových bytů, z toho 4 byty jsou 

bezbariérové.  Penzion vznikl v roce 1996 a v roce 2008 byl transformován na DPS. 

 DPS na Rostislavově ulici v Uherském Hradišti s 15 -ti jednopokojovými byty vznikl 

rekonstrukcí v roce 1993. 
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 DPS  Na Návsi, Uherské Hradiště – Jarošov s 9 -ti jednopokojovými a 3 -ti 

dvoupokojovými byty byl zrekonstruován z budovy ZŠ v roce 2000, dále pak  

 Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici v Uherském Hradiště, který disponuje 33 

jednopokojovými a 10 dvoupokojovými byty.  Ty jsou určeny pro osoby, které mají 

zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku. 

Práce si vyžádaly investici ve výši 45,7 mil. Kč. Tento dům vznikl rekonstrukcí budovy 

v areálu bývalých kasáren v 2006 s využitím státní dotace. 

 Město je také zakladatelem obecně prospěšné společnosti Petrklíč, která v roce 2006 

zahájila provoz „Azylového domu pro ženy a matky s dětmi“ v Uherském Hradišti – 

Vésky. Ten nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Jedná 

se o zrekonstruovanou bývalou školu, upravenou pro potřeby azylového domu. Kapacita 

zařízení je 7 bytových jednotek a pro akutní případy je zde k dispozici tzv. krizový pokoj.  

Byty pro příjmově vymezené osoby byly postaveny za finanční podpory státu z fondů rozvoje 

bydlení, tudíž nemohou být privatizovány a musí zůstat ve vlastnictví města, které je bude užívat 

k pronájmu jako bytové prostory. O pronájem bytu je možno požádat na základě stanovených 

pravidel příslušný odbor správy majetku města.
34

 

 

Tabulka č. 4.5 Počet přidělených bytů pro příjmově vymezené osoby 2006 – 2011. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový počet zaevidovaných žádostí 145 69 19 45 29 56 

Celkový počet bytů přidělených do 

nájmu 1 5 3 3 5 8 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 

 

Předchozí tabulka nám ukazuje v jednotlivých obdobích počet zaevidovaných žádostí o přidělení 

bytů pro příjmově vymezené osoby a zároveň zde najdeme i počet bytů přidělených. Nejvíce 

žadatelů město eviduje v roce 2006, a to 145 žádostí, naopak nejmenší zájem zaznamenal rok 

2008, kdy bylo evidováno pouze 19 žádostí. Největší úspěšnost v přidělování těchto bytů byla 

                                                

34
 Město Uherské Hradiště. [online]. 2011. [cit. 2011-11-03]. Dostupný z www: http://www.mesto-uh.cz 
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v roce 2010, kdy bylo uspokojeno 17 % žadatelů. Opačný výsledek vykazuje rok 2006, kdy ze 

145 žádostí o byt, byla kladně vyřízena pouze jedna. 

 

4.7 Privatizace obecního bytového fondu 

Regulace nájemného v bytech způsobuje, že náklady na provoz těchto bytů jsou vyšší než 

vybrané nájemné, a tudíž tento provoz musí být dotován jeho majitelem. Téměř většinu 

takovýchto bytů mají ve svém vlastnictví obce a ty se snaží řešit tuto situaci prodejem bytů do 

vlastnictví stávajících nájemců. Z finančního hlediska je prodej bytů pro město ekonomicky 

výhodný a peníze z prodeje přijdou vhod městské pokladně. Z pohledu stavu prodaných bytů či 

celých bytových domů je více než reálné, že noví majitelé se o své byty, respektive bytové domy 

většinou pečlivěji starají, což dokazuje stav domů, které byly v minulosti prodány. Významně tak 

pomáhají k lepšímu vzhledu městských lokalit.  

 

Po roce 1991 tedy přešlo do vlastnictví města Uherské Hradiště přibližně 2440 bytů, situovaných 

jak v panelových domech na sídlištích, tak i ve starých domech v centru města. Vzhledem 

k tomu, že jejich množství a ani struktura neodpovídala potřebám města, bylo rozhodnuto o 

částečné privatizaci obecního bytového fondu. Na základě zákona č. 72/1994 Sb. O vlastnictví 

bytů, byly postupně vymezeny principy privatizace městských bytů v Uherském Hradišti 

v několika obecních přepisech stanovujících formy převodu budov a bytů, způsob výpočtu ceny a 

především seznam domů určených k privatizaci.  

 

4.7.1 Zásady pro prodej bytových domů a bytů 

K prvním předpisům patřily „Zásady pro prodej bytových domů a bytů v majetku města Uherské 

Hradiště (dále jen „Zásady“) z roku 1995, které pak byly následně od roku 1998 nahrazeny 

„Obecně závaznou vyhláškou pro prodej budov, bytů a nebytových prostor v majetku města“ 

upřesňující některé formy převodu bytového fondu a vymezující byty zařazené do privatizace. 

Tato měla platnost až do roku 2007, kdy byly opět zastupitelstvem města vydány „Zásady“, jež 

jsou aktuální i v současnosti. 
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Tento předpis města stanovuje pravidla převodu bytů do vlastnictví jiným osobám, tzn. způsob 

prodeje a postup při koupi bytových domů a bytů, způsob stanovení prodejní ceny, prodej 

bytového domu právnické osobě, a také způsob úhrady prodejní ceny. Prodej bytových domů a 

bytů se uskuteční, jestliže jsou jednotlivé byty v bytovém domě prodány všem nájemcům nebo 

právnické osobě, kterou tvoří více jak 50 %
35

 nájemci těchto bytů. V případě prodeje bytového 

domu právnické osobě, je podmínkou majetková účast města v této právnické osobě. Prodejem se 

rozumí prodej bytového domu, bytu, společných prostor a zastavěného pozemku. Prodejní cena
36

 

je zde stanovena jako součin jednotkové ceny
37

 a podlahové plochy
38

 bytu. K této částce se ještě 

připočítají náklady za již provedené opravy v předchozích 24 měsících ve výši 100% a 

v předchozích 25-60 měsících ve výši 60%.  Jednotková cena činí 3300,- Kč/m
2

 podlahové 

plochy bytu a je v ní zahrnut podíl na společných částech domu a zastavěném pozemku. Jestliže 

se jedná o volné byty v prodaných domech, tak tyto se prodávají nejvyšší nabídce, přičemž je 

stanovena minimální cena. Přílohou těchto „Zásad“ je „Seznam bytových domů a bytů 

navržených k prodeji“, který k datu vydání toho dokumentu obsahoval celkem 465 bytů.
39

 

 

První vlna privatizace městských bytů v Uherském Hradišti, která byla započata v letech 1996 a 

1997, byla tedy realizována dle zásad z roku 1995 a dle vyhlášky z roku 1998.  Od začátku 

privatizace se během následujícího devítiletého období, prodalo v majetku města  Uherské 

Hradiště 1357 bytů s celkovým výnosem 128,2 mil., což ročně činí průměrně 14,2 mil. Kč. 

Průměrná prodejní cena jednoho bytu činila 94.473 Kč, tj. 10 – 15 % v místě obvyklé tržní ceny 

užívaného bytu o rozloze 70 m
2.
 V roce 2004 město vlastnilo 1211 trvalé obydlených bytů včetně 

nově postavených obecních bytů. 

 

Začátek druhé privatizační vlny se datuje od roku 2007 a probíhá až doposud, tudíž současná 

privatizace se řídí „Zásadami“ z roku 2007. Z původně navrhovaných 465 bytů k prodeji se 

v druhém privatizačním období zatím podařilo prodat 405 bytů.  V současné době má město 

v majetku 731 bytů a do budoucna vedení města předpokládá, že téměř 70% bytového fondu 

                                                

35 V „Zásadách prodeje bytových domů a bytů v majetku města Uherské Hradiště“ z roku 1995 při prodeji bytového 

domu právnické osobě se vyžaduje 60% účast stávajících nájemníků v této právnické osobě. 
36 Cena, za kterou se uskuteční prodej bytového domu nebo bytu. 
37 Cena za m2 podlahové plochy bytů, jejíž výše je stanovena Zastupitelstvem města Uherské Hradiště. 
38 Podlahová plocha všech místností včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. 
39

 Město Uherské Hradiště. [online]. 2011. [cit. 2011-11-03]. Dostupný z www: http://www.mesto-uh.cz 
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převedeného městu v roce 1991 bude přibližně do roku 2014 zprivatizováno a ponechá si cca 700 

bytů ve svém vlastnictví. Město si například nechá byty, které jsou v městské památkové zóně. 

Vedení radnice totiž chce mít vliv na to, jak domy s těmito byty vypadají a jak zapadají právě do 

této zóny. Město také nebude odprodávat ani byty, kde se nacházejí nebytové prostory nebo 

dokonce malometrážní byty, ve kterých drží město menší nájem.  Takové byty jsou určeny 

zejména těm lidem, kteří jsou v obtížné sociální situaci.  

 

Následující tabulka uvádí, kolik se podařilo městu prodat bytových domů a bytů v jeho 

vlastnictví za období od roku 2007 až do roku 2011 včetně. 

 

Tabulka č. 4.6 Počet prodaných městských bytových domů a bytů v období 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet prodaných bytových domů 
0 14 17 9 5 

Počet bytů v prodaných bytových 

domech 
1 137 172 46 49 

Příjmy z prodeje bytů města 420 39784 26955 16042 8057 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.6 je vidět, že město začalo ve větší míře prodávat byty, až v roce 2008, kdy se 

podařilo prodat 137 bytů a v roce 2009 to bylo 172 bytů. Za tyto dva roky bylo celkově dosaženo 

42.997 tis. Kč. Celkem bylo za sledované období prodáno 405 bytů, což je 16,5% původního 

bytového fondu ve vlastnictví města. 

 

4.7.2 Nepovolená veřejná podpora 

V oblasti privatizace bytového fondu z majetku obcí do vlastnictví soukromých osob se 

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie (dále jen EU) vyskytl problém, a to 

ten, že privatizace obecních bytů za nižší než obvyklé tržní ceny, by mohla zakládat nepovolenou 

veřejnou podporu
40

. Tímto problémem se zabývali zástupci MMR a Evropské komise v roce 

                                                

40 Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, 

která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby 

a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 
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2005. Dle pravidel EU by o nepovolenou veřejnou podporu šlo pouze v případě, že rozdíl mezi 

sjednanou cenou prodávané nemovitosti a její obvyklou tržní cenou, by byl v průběhu tří let větší 

než 100 tisíc eur (cca2,5 mil. korun). Tím pádem se riziko nepovolené veřejné podpory netýká 

privatizace jednotlivých bytů do vlastnictví stávajících nájemců, a také vzhledem k cenovým 

poměrům bytů v majetku města Uherské Hradiště není pravděpodobné, že by se město privatizací 

dostalo do rozporu s komunitárním právem.  

 

4.7.3 Cenová analýza druhé etapy privatizace městských bytů 

V následující části bude provedena analýza cen bytů, za které město v jednotlivých letech 

prodávalo svůj bytový fond. Jedná se tedy o ceny sjednané vlastníkem nemovitostí a obvyklou 

tržní cenu. Základním zdrojem pro analýzu cen bytů byly inzertní noviny RK z jednotlivých let a 

data získaná z osobní konzultace s pracovníky realitních agentur, dále interní doklady města 

Uherské Hradiště. 

Následující graf uvádí prodejní ceny bytů sjednané městem Uherské Hradiště, za které byly 

městské byty v jednotlivých letech druhé vlny privatizace prodány stávajícím nájemcům. 

Graf č. 4.1 Průměrné prodejní ceny privatizovaných bytů  2008-2011.

 

Zdroj: interní doklady města Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.7 Průměrné tržní ceny bytů v letech 2008-2011 

 Byt 1+1 Byt 2+1 Byt 3+1 Byt 4+1 

2008 920 000 1 120 000 1 330 000 1 390 000 

2009 810 000    920 000 1 230 000 1 240 000 

2010 720 000    850 000 1 170 000 1 130 000 

2011 710 000     840 000 1 140 000 1 100 000 

Zdroj: inzertní noviny RK, vlastní zpracování 

Z předcházejícího grafu č. 4.1 a tabulky 4.7 je patrné, že sjednané i tržní ceny prodávaných bytů 

stávajícím nájemcům mají v průběhu sledovaného období klesající charakter. Příčinou může být 

jak demografický vývoj (snížení přirozeného přírůstku a migrace obyvatel), tak i propad 

ekonomiky. 

 

Průměrná cena privatizovaných bytů za sledované období se pohybovala kolem 240 tis. Kč a 

obvyklá prodejní tržní cena dosahovala v průměru hodnoty 1.040 tis. Kč, což je více než 

čtyřnásobek sjednané ceny. Samozřejmě se ceny liší s ohledem na technický stav, stáří bytů i 

lokalitu. V případě revitalizace obytných domů je cena bytů vyšší, za to však nájemci vkládají do 

fondu oprav méně finančních prostředků, což se projeví na jejich celkových výdajích na bydlení.  

Při srovnání obvyklých tržních cen s cenami, za které město prodává byty v privatizaci, bylo 

zjištěno, že tyto sjednané privatizační ceny jsou hluboko pod úrovní tržních cen u všech typů 

bytů. V následující tabulce je prezentována simulace příjmů z prodeje bytů, které by město 

získalo v případě, že by byty prodávalo za obvyklé tržní ceny. 

 

Tabulka č. 4. 8 Simulace příjmů města z privatizace bytů za tržní ceny v období 2008-2011. 

 2008 2009 2010 2011 Celkem 

Počet prodaných bytů v roce 137 172 46 49 404 

Příjmy z prodeje bytů při průměrné ceně 

sjednané 240tis. Kč. (v tis. Kč) 
32 880 41 280 11 040 11 760 96 960 

Příjmy z prodeje bytů při průměrné tržní 
ceně 1.040 tis. Kč (v tis. Kč) 

142 480 178880 47840 50960 420160 

Rozdíl mezi příjmy za tržní cenu a příjmy 

za cenu sjednanou 
109600 137600 36800 39200 323200 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce číslo 4.8 byla nastíněna situace, kdy město by privatizovalo své byty za obvyklou tržní 

cenu. Srovnáním údajů v tabulce bylo zjištěno, že průměrná tržní cena za sledované období činí 

přibližně pětinásobek ceny sjednané. Příjmy z prodeje bytů za tržní cenu v roce 2008 a 2009, kdy 

bylo prodáno nejvíce bytů, a to celkem 309, dosáhly hodnoty 321.360 tis. Kč. Celková suma za 

období roku 2008-2011 při této ceně činila 420.160 tis. Kč, což je o 323.200 tis. Kč více než za 

prodej bytů ve stejném období, ale za cenu sjednanou městem při privatizaci. A to je právě 

částka, o kterou mohl být obohacen rozpočet města, a následně by také mohla být použita pro 

realizaci nových projektů v oblasti bydlení. Údaje jsou zde uváděny v průměrných hodnotách, 

což samozřejmě může v některých případech způsobit velké zkreslení. 

 

4.8 Pronájem bytů 

Nájemní bydlení je forma bydlení, kdy uživatel obývá na základě písemné nájemní smlouvy byt. 

Za udělení tohoto práva pronajimatelem pak nájemník platí dohodnutou (nebo zákonem určenou) 

částku majiteli bytu. Nájemní formu bydlení upravuje občanský zákoník.
41

  

 

4.8.1 Pravidla pro pronájmy obecních bytů 

Základním způsobem výběru nájemců obecních bytů jsou výběrová řízení. Zájemci o nájem 

městského bytu musí splňovat městem dané podmínky. Rada města Uherské Hradiště vydala 

v roce 2000 dokument s názvem „Opatření RM k nakládání s bytovým fondem“, který stanovuje 

pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města. Odbor správy majetku města vede seznam 

žadatelů o uzavření nájmu bytu. Žádost může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, 

který zároveň nevlastní byt nebo dům nebo nemá uzavřený nájem k žádnému bytu, má trvalé 

bydliště v Uh. Hradišti, nemá žádné dluhy vůči městu a uhradí jednorázový neinvestiční 

příspěvek ve výši 1000,- Kč. Přednostně může být pronajat byt žadateli, který uvolní větší byt, 

než je volný, který je mu dáván k dispozici anebo, který přispěje finanční částkou (150-600 tis. 

Kč dle velikosti bytu) za poskytnutí bytové náhrady a zachová v předmětné nemovitosti 

minimálně stejný počet a výměru bytů na dobu neurčitou. Takto obsazované byty jsou byty, na 

kterých po předchozím nájemci váznou dluhy. Samozřejmě zájemce o nájem zadluženého bytu 

                                                

41 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě zvolených 

ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 81. ISBN 80-248-0431-X 
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musí splňovat stejné podmínky jako u nájmu městského bytu, pouze nehradí příspěvek a jsou zde 

vyloučeny právnické osoby. 

 

Nájemní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a žadatelem o uzavření nájmu bytu uzavírá na 

základě mandátní smlouvy R. K. Servis, s.r.o. na dobu určitou, a tou je jeden rok. Po uplynutí této 

doby a v případě řádného užívání a plnění povinností, které plynou z nájemní smlouvy, uzavře 

město další nájemní smlouvu na dobu určitou v délce trvání dvou let a po té, při dodržení 

podmínek nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 

Přehled evidovaných žádosti o nájem městského bytu spolu s uzavřenými nájemními smlouvami 

zobrazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 4.9 Počet evidovaných žádostí o nájem městského bytu včetně uzavřených nájemních smluv 

v jednotlivých letech 2006-2011. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet evidovaných žádostí o 

nájem městského bytu  
280 284 215 226 228 122 

Nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou 
17 42 16 14 36 12 

Nájemní smlouvy na dobu určitou 18 0 20 21 30 70 

Uzavřeno celkem  35 42 36 35 66 82 

z toho: nově uzavřené nájemní 

smlouvy na městské byty 
16 13 17 18 34 52 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 4.9 je vidět ve sledovaném období klesající trend v počtu evidovaných žádostí o 

nájem městských bytů. V roce 2011 jich bylo pouze 122, což není ani polovina žádostí z roku 

2006.  Dále město nejvíce nájemních smluv uzavřelo v roce 2011, a to celkem 82 smluv, což je 

více než dvojnásobek roku 2006. Z tohoto počtu bylo 52 smluv nově uzavřených.  Od roku 2006 

do roku 2011 se v průměru každoročně pronajalo téměř 23 bytů na dobu neurčitou, přes 26 bytů 

na dobu určitou a u 25 bytů byla nájemní smlouva nově uzavřena. 

 



46 

 

4.8.2 Vývoj nájemného v Uherském Hradišti 

Jedním ze základních finančních ukazatelů, od něhož se odvíjí příjmy do městského rozpočtu 

z bytového fondu, je nájem. Nájem představuje pouze platbu za užívání bytu, který přenechává 

pronajímatel nájemci do užívání. Výši nájemného přitom ovlivňuje staří a technický stav domu, 

technologie jeho výstavby, technický stav a velikost bytu, ve městech nad 10 tisíc obyvatel hraje 

roli také poloha domu.  V převážné většině bytů nájemci platili nájemné na základě vyhlášky 

č. 176/1993 Sb. a výměrů MF ČR, které byly v roce 2002 zrušeny. Od toho data zůstalo nájemné 

beze změny až do roku 2006, kdy byl přijat tzv.“deregulační zákon“
42

. 

 

Nájemné v Uherském Hradišti bylo v roce 1993 stanoveno na 3,- Kč/m
2
. V roce 1994 došlo až ke 

stoprocentnímu navýšení, tj. na 6,- Kč/m
2
,a pak až do roku 2006 probíhalo zvyšování nájemného 

městských bytů pomalejším tempem. Na základě výše zmíněného deregulačního zákona se 

začalo opět zvyšovat regulované nájemné, které v roce 2010 dosáhlo téměř desetinásobku 

hodnoty nájemného z roku 1994.  Následující graf zobrazuje analýzu vývoje nájemného po roce 

2006 a její komparaci s ostatními zvolenými městy. 

 

Graf č. 4.2 Vývoj nájmů v Kč za m
2
 po roce 2006 vždy k 1. 7. daného roku u vybraných měst.

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

                                                

42 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Uh.Hradiště 17,83 21,85 27,48 36,98 50 50 

Hodonín 16,42 20,23 26 35,52 56 56 

Znojmo 16,42 20,22 25,98 35,51 35,51 35,51 

Kroměříž 17,34 21,4 27,11 36,76 55 55 
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Pro srovnání vývoje hodnot regulovaného nájemného po roce 2006 s Uherským Hradištěm byla 

vybrána města Hodonín, Znojmo a Kroměříž (města s počtem obyvatel v rozmezí 25-30tis.).  Při 

porovnání hodnot grafu je patrno, že do roku 2009 mělo nejvyšší nájemné ve 

standardních městských bytech město Uherské Hradiště a druhé pomyslné místo patří městu 

Kroměříž. Města Hodonín a Znojmo vykazují hodnoty nájmu do roku 2009 s nepatrnými 

odchylkami. V roce 2007 Uh. Hradiště zvýšilo nájem v městských bytech o 31,5 %, Kroměříž o 

23,4 % a v dalších dvou městech se nájemné zvýšilo shodně o 23 %. V následujícím roce naopak 

města Znojmo a Hodonín navýšily nejvíce ze všech, a to shodně o 28,5 %.  V roce 2009 se již 

jednalo o částky zvýšeného nájemného přesahující hranici 30 %, konkrétně v Uh. Hradišti o 34,6 

%.   V roce 2010 využily největšího navýšení, téměř až na úroveň cílové hodnoty měsíčního 

nájemného
43

, všechna města kromě Znojma, kde hodnota nájemného 2010 zůstala na hranici roku 

předchozího, tzn. 35,51 Kč/m
2
. Naopak ostatní města využila této poslední možnosti a nájemné 

v městských bytech navýšila nejvíce za sledované období, konkrétně Uh. Hradiště zvedlo nájem 

o 50,3 %, Kroměříž o 49,6 % a Hodonín dokonce o 57,6 %. Odbor správy majetku města 

vybraných měst v případě zvyšování nájemného postupoval v souladu se závaznými 

dokumenty
44

. To, že město Znojmo ponechalo hodnotu nájmu v roce 2010 na tak nízké úrovni, 

zřejmě naznačuje, že vedení radnice v této oblasti selhalo. Paradoxně má právě město Znojmo ve 

svém majetku nejvíce bytů, a to přibližně 3600 bytů. 

 

4.8.2.1 Místně obvyklé nájemné 

Nájemné v bytech s dosud regulovanými nájmy se od roku 2007 začalo zvyšovat v důsledku 

deregulace, namísto obvyklého způsobu určování výše nájmů, kterým bylo místně obvyklé 

nájemné. Místně obvyklé nájemné je takové nájemné, za které je možné na volném trhu v daném 

místě a za běžných tržních podmínek pronajmout porovnatelný byt. Nájemné standardního bytu 

(65m
2
) zjištěné odhadem obvyklého nájemného posudkem soudního znalce pro město Uherské 

                                                

43 Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu – je úroveň nájemného, které mohlo být 

během čtyř let dosaženo prostřednictvím jednostranného zvyšování nájemného. Pro obce, kde končila možnost 

jednostranného zvyšování nájemného v roce 2010, byl tento rok posledním obdobím, kdy nájemné šlo jednostranně 

zvýšit, a to až na úroveň cílové hodnoty měsíčního nájemného.  Cílové nájemné za 1 m2 pro město Znojmo a 

Hodonín činí 56,-Kč a pro město Uherské Hradiště a Kroměříž je to 57,41 Kč. 
44

 Sdělení MMR č. 151/2007Sb., č. 214/2008 Sb. a č. 180/2009 Sb. 
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Hradiště činí 88,3 – 97,6 Kč/m
2
/měsíc.

45
 Od roku 2011 nájemné tedy závisí pouze na dohodě 

mezi pronajímatelem a nájemníkem. 

 

Pro představu, když srovnáme průměrnou hodnotu místně obvyklého nájemného (93,- Kč/m
2
) 

s průměrným nájemným v městských bytech (50,- Kč/m
2
) zjistíme, že městské nájemné tvoří 

53,7 % místně obvyklého nájemného. To znamená, že při současném počtu bytů v majetku města 

(731 bytů), průměrné ceně 50,- Kč a výměře bytu 65m
2
, je celková suma měsíční částky vybrané 

na nájemném zhruba 2.376 tis. Kč. Za rok tak město získá 28.509 tis. Kč na spolufinancování 

rozvoje bydlení. Jde především o výdaje na budování základní technické infrastruktury, výdaje na 

výkupy pozemků pro bytovou výstavbu, výdaje na odstranění zanedbané údržby bytového fondu 

v majetku města, a také na výstavbu obecních bytů a domů, která je dotována státem nebo 

státními fondy. Jestliže však budeme při stejném počtu bytů a stejné výměře počítat s tržním 

nájemným, tak za rok by byly zdroje k financování bytové politiky města bohatší téměř o 

dvojnásobek, tzn. Celkem o cca 53.027 tis. Kč. 

 

4.9 Daň z nemovitosti 

Dalším nástrojem bytové politiky, který využívá město Uherské Hradiště je daň z nemovitosti, 

která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů. 

Daň z nemovitostí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. 

 

4.9.1 Daň z pozemků 

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. Základní sazba daně z nemovitosti je 

stanovena výše uvedeným zákonem u stavebních pozemků na 2,- Kč za 1m
2 

. Tato sazba daně se 

u stavebních pozemků ještě násobí koeficientem 2,5 v obcích s počtem obyvatel v rozmezí 25 – 

50 tisíc, kam rovněž spadá i město Uherské Hradiště.  

 

                                                

45
 Mapa nájemného. [online]. 2012 [cit. 2012-02-28].  Dostupný z www: http://www.mmr.cz/Bytova-politika 
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4.9.2 Daň ze staveb 

Tady je poplatníkem daně vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. 

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v 
 
m

2
 podle stavu k 1. lednu 

zdaňovacího období. Základem daně z bytu je výměra podlahové plochy bytu v m2 podle stavu k 

1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. Základní sazba daně činí u obytných 

domů 2,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy.  U bytů částka činí 2,- Kč za 1 m2 upravené podlahové 

plochy. Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby se zvyšují o 0,75 Kč za každé další 

nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné 

plochy. Základní sazba daně se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu 

obyvatel z posledního sčítání lidu. 

 

V případě výše uvedených nemovitostí může obec pro jednotlivé části obce obecně závaznou 

vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři 

kategorie; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. Obec může také obecně závaznou vyhláškou 

pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 

5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb a za byty, 

popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a 

trvalých travních porostů. V kompetenci obce je také možno formou obecně závazné vyhlášky 

přistoupit k plnému či částečnému osvobození od daně z nemovitostí na svém území v případě 

nemovitosti dotčené živelní pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let. 
46

 

 

4.9.3 Sazba daně z nemovitosti - Uherské Hradiště 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2011 

s účinností od 1. 1. 2012 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Město využilo 

možnosti zvýšit koeficient, který je pro něj stanoven zákonem o dani z nemovitosti, o jednu 

kategorii a výše uvedenou vyhláškou stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně 

z pozemků a ze staveb v katastrálním území Uherské Hradiště a katastrálním území Mařatice ve 

                                                

46 Zákon č.338/2992 Sb. O dani z nemovitosti.  
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výši 3,5. Pro všechny ostatní nemovitosti na území města Uherské Hradiště má stanoven místní 

koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb a za 

byty, případně jejich souhrny. 

 

Na celkové sumy finančních prostředků vybrané na dani z nemovitosti v jednotlivých letech, 

kterými byl obohacen rozpočet města, poukazuje následující graf.  

 

Graf č. 4.3 Daň z nemovitostí vybraná v jednotlivých letech 2006-2011 s výhledem na rok 2012 za město 

Uherské Hradiště. 
 

 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 4.3 vidíme, že celková roční suma finančních prostředků vybraná na dani z nemovitosti 

se každoročně zvyšuje. Razantnější skok můžeme sledovat již v roce 2010, kdy bylo vybráno o 

3,6mil. Kč více než v roce 2009. A největší nárůst za sledované období město Uherské Hradiště 

očekává v roce 2012, a to na částku 24441 tis. Kč, což je více než dvojnásobek roku předešlého. 

Tento nárůst je zapříčiněn zvýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti vyhláškou města 

s účinnosti od 1. 1. 2012. 
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Následující tabulka nabízí srovnání koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, které používají 

vybraná města, jakožto nástroj bytové politiky. 

 

Tabulka č. 4.10 Srovnání aktuálních koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti u vybraných obcí. 

Město 
Počet 

Obyvatel 
Počet 
bytů 

Počet 
domů 

Sazba u stav. 
pozemků 

Sazba u 
staveb 

Místní 
koeficient 

Uherské Hradiště 25597 10272 3344 3,5* 3,5* 2 

Hodonín 25479 9866 2367 2,5 2,5 
- 

 

Val. Meziříčí 27960 10157 3754 2,5* 2,5* 2 

Kroměříž 29076 11280 4560 - - 1 

Znojmo 34097 13226 4401 - - 2 

Přerov 45433 18307 3947 3,5-2 3,5-2 - 

 Zdroj: www.cszo.cz, webové stránky uvedených obcí, vlastní zpracování, *vybrané lokality 

 

Tabulka č. 4.10 nabízí přehled koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí vybraných měst. Jedná 

se o města s počtem obyvatel v rozmezí od  25tis. do 50 tis. obyvatel, kam patří i město Uherské 

Hradiště, které má stanoven zvýšený koeficient ve výši 3,5 pro části města Mařatice a Uherské 

Hradiště a místní koeficient ve výši 2 pro ostatní lokality. Kritériem výběru lokality může být 

poloha a atraktivita části města, dále vybavenost vodovodem, kanalizací nebo plynem, aj. Města 

Přerov a Valašské Meziříčí má koeficient pro výpočet daně z nemovitostí také rozdělen dle 

vybraných lokalit obcí, navíc Val. Meziříčí ještě disponuje místním koeficientem. Město 

Hodonín násobí základní sazbu daně jak pro st. pozemky, tak pro stavby koeficientem ve výši 

2,5, což je hodnota daná zákonem o dani z nemovitosti dle velikosti obce. Naopak město 

Kroměříž a Znojmo využívají pro všechny nemovitosti a lokality pouze místní koeficient, jehož 

nejmenší hodnotu mají právě v Kroměříži. 
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5 ZÁVĚR  

 

Potřeba bydlení patří po dlouhá staletí jednoznačně k existenčním lidským potřebám a právům 

vytvářejícím základní podmínky pro celoživotní seberealizaci, pocit jistoty a bezpečnost každého 

člověka. Obydlí je totiž pro většinu lidí místem, kde prožívají velkou část svého života. 

 

Bakalářská práce se zabývala problematikou obecní bytové politiky, kterou řešila jak 

z teoretického hlediska, tak z praktického pohledu v podmínkách vybraného městského úřadu.  

Zpracování bakalářské práce směřovalo k naplnění stanoveného cíle v úvodu. Cílem bakalářské 

práce bylo provedení analýzy nástrojů bytové politiky a následně jejich srovnání. 

 

Druhá kapitola bakalářské práce nabídla pohled na bytovou politiku České republiky na státní 

úrovni, kterou ovlivňuje celá řada subjektů, jak veřejných, tak i soukromých. Obsahuje také 

statistické údaje o bytovém fondu ČR, který je tvořen rodinnými či bytovými domy (cca 2.150 

tis. domů) a byty (4.434 tis.). Fenoménem posledních let je změna struktury vlastnictví bytového 

fondu, která přímo souvisí s tím, jak města a obce prodávají obecní byty nájemníkům do 

soukromého vlastnictví a stavební bytová družstva převádějí byty do vlastnictví jednotlivým 

členům.  Počet bytů v osobním vlastnictví tak za posledních 10 let stoupl o 150,8 % ze 421 654 

na 1 057 452. Naopak počet nájemních bytů se snížil o 37,3 % a o 21,2 % klesl i počet bytů 

družstevních.  

 

Státní bytová politika je založena na vytváření programů a nástrojů, prostřednictvím nichž se stát 

snaží řešit bytovou situaci obyvatel. Mezi tyto základní nástroje patří regulace, podpora výzkumu 

a poskytování informací, zvyšování konkurence a subvencování. A právě poslední zmiňovaný 

patří k nejznámější formě státních intervencí na trhu s byty. To potvrzují i celkové výdaje již výše 

uvedených jednotlivých subjektů na podporu bydlení, kdy za období let 2005-2010 bylo vydáno 

144.182 mil. Kč, což činí v průměru 2,2 % podílu na výdajích státního rozpočtu. Samozřejmě, že 

je zde stručně představen i jeden z nejvýznamnějších dokumentů státní bytové politiky, jehož 

nejdůležitějším krokem při jeho zpracování je stanovení cílů, kterých má být v období jeho 

platnosti dosaženo, a tímto dokumentem je Koncepce bytové politiky ČR. 
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Ve třetí kapitole za fungující systém bydlení přebírá značnou míru odpovědnosti obec, jejíž 

úlohou je vytvářet a rozvíjet trh vlastnického a nájemního bydlení, a také místní sociální bytové 

politiky. Jsou zde opět definovány subjekty, které komunální politiku v oblasti bydlení vytváří, a 

současně ovlivňují, dále nástroje, prostřednictvím kterých jednotlivé obce na jedné straně pečují 

o obecní bytový fond a na straně druhé zajišťují například dostupnost bytů, rozvoj obce v oblasti 

bydlení, v konečném výsledku jde vlastně o uspokojování bytových potřeb svých občanů. 

 

Čtvrtá kapitola této práce se zabývala nástroji, které využívá město Uherské Hradiště k realizaci 

své bytové politiky. Konkrétně se jednalo o pronájem bytů města, ovlivňování daně z nemovitosti 

a zejména o privatizaci bytového fondu, která v jednotlivých městech a obcích buď již skončila, 

nebo v následujících letech bude spět k závěru. Město Uherské Hradiště dle předpokladu má 

ukončení privatizace v plánu do konce roku 2014. 

 

Na základě podrobné analýzy bytového fondu města bylo zjištěno, že celkově se v Uherském 

Hradišti nachází k poslednímu statistickému  SBDL 3344 obydlených domů a 10272 trvale 

obydlených bytů, z čehož 2673 je ve vlastním domě, 3671 v osobním vlastnictví, 1812 

družstevních a 1545 bytů nájemních. A právě nájemní byty představují celý bytový fond 

v majetku města, který po roce 1991 činil 2440 bytů. Od roku 1995 až do současnosti bylo 

z tohoto počtu ve dvou privatizačních vlnách převedeno stávajícím nájemcům přibližně 70 % a 

městu tak prozatím zůstalo 731 bytů. 

 

Předmětem srovnání byly obvyklé tržní ceny bytů a ceny sjednané při privatizaci, to znamená, 

kolik by město získalo finančních prostředků v případě, že by prodávalo byty za obvyklou tržní 

cenu. Provedená cenová analýza zahrnovala čtyřleté období, během něhož by město převodem 

bytů stávajícím nájemníkům, při použití tržních cen získalo 420.160 tis. Kč, což je o 323.200 tis. 

Kč více než za prodej bytů ve stejném období, ale za cenu sjednanou městem při privatizaci. 

 

Stejně tak v případě pronájmů bytů byly srovnány ceny nájmů, za které město pronajímá byty 

s cenami tržními. A na základě této komparativní analýzy bylo zjištěno, že v případě pronájmu za 

tržní cenu by město utržilo ročně přibližně 53.027 tis. Kč, což je dvojnásobek současných nájmů 

města. 
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Co se týče daně z nemovitosti, tak město od 1. 1. 2012 využilo možnosti zvýšení koeficientu pro 

výpočet této daně a v rozpočtu na rok 2012 se počítá s celkovým příjmem 24.441 tis. Kč, což je 

více než dvojnásobek roku předešlého. Daň ze staveb a pozemků je totiž výlučným příjmem 

rozpočtu města, a právě také tímto způsobem se město snaží „doplnit“  finanční prostředky do 

městské pokladny. 

 

Cíle práce bylo dosaženo, neboť provedením analýzy bylo zjištěno, že město Uherské Hradiště 

tyto nástroje užívá k rozvoji bydlení a lze konstatovat, že není-li realizován rozvoj bydlení, 

dochází k úpadku města a jeho devastaci po všech stránkách. Z pohledu občana žijícího 

v městských bytech je vidět, že město vykonává bytovou politiku v souladu se související platnou 

legislativou, a že právě oblast bydlení je stále v popředí zájmu veřejnosti i orgánů města, neboť 

město se snaží o včasnou realizaci projektů týkajících se oprav a údržby bytového fondu, včetně 

revitalizací celých bytových domů ve svém majetku.  

 

Ze zjištěných údajů lze usuzovat, že realizace bytové politiky města z hlediska výše uvedených 

nástrojů je úspěšná, avšak v oblasti privatizace bytového fondu lze městu doporučit prodej bytů 

určených k privatizaci alespoň za polovinu tržní ceny bytu.  
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Příloha č. 1:  

Organizační struktura Městského úřadu Uherské Hradiště 

 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: 

 

Věkové složení obyvatel Uherského Hradiště k 31. 12. 2010. 

 

Zdroj: www.mesto-uh.cz, vlastní zpracování  
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Příloha č. 3:  

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v ČR v období 2003-2005, 2009-2011 

  2003 2004 2005 2009 2010 2011 

Nově uzavřené 

smlouvy o 

stavebním spoření 

počet 2097338 314650 430233 575292 532765 410461 

Smlouvy o 

stavebním spoření 

ve fázi spoření 

počet 6300831 5899300 5573874 4 926183 4845319 4550468 

Reálně vyplacená 

státní podpora (v 

daném období) 

mld. 

Kč 
13,261 15,337 16,086 13,262 11,743 10,729 

Naspořená částka 
mld. 

Kč 
236,815 287,077 328,987 415,150 430,122 433,433 

Úvěry celkem počet 685740 786483 857875 988353 993357 956659 

Úvěry celkem 
mld. 

Kč 
63,597 84,184 108,063 267,512 293,362 293,115 

v tom: ze 

stavebního 

spoření 

-- 25,099 28,735 31,751 48,899 53,069 55,78 

překlenovací -- 38,49 55,44 76,31 218,61 240,29 237,33 

zdroj: www.mfcr.cz, vlastní zpracování 
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Příloha č. 4:  

 

Poskytnuté úvěry ze stavebního spoření v ČR za období 2003-2011. 

 

Zdroj: www.mfcr.cz, vlastní zpracování 
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