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Nabízí se zejména rozšíření funkcionalit 
stávajícího Realitního portálu hl. m. Prahy 
(realitniportalpraha.cz/cs), kam by jednotlivé 
městské části pravidelně (ideálně každoročně) 
vkládaly informace o jimi spravovaném bytovém 
fondu. Alternativně může být pořizovatelem 
dat a informací o obecním bytovém fondu 
rovněž IPR Praha, který by zároveň každoročně 
zpracovával reporty vyhodnocující stav a vývoj 
počtu obecních bytů ve správě městských částí 
(a pro úplnost i ve správě MHMP). V důsledku 
uvedeného bude odstraněn informační 
deficit v dané oblasti a bude možné přijímat 
rozhodnutí a koncipovat bytovou politiku na 
základě komplexních a aktuálních dat a bude 
ji zároveň možné lépe koordinovat mezi hl. m. 
Prahou a městskými částmi.

Překládaná studie je aktualizací publikace 
z roku 2019 (Němec 2019). Nejprve bude 
stručně nastíněn kontext dostupnosti bydlení 
a vlastnictví bytů v Praze, který je důležitý 
pro pochopení dále popisovaných trendů. 
Dále se budeme věnovat hodnocení stavu 
a vývoji obecního bytového fondu ve správě 
městských částí. Zde vycházíme primárně 
z informací, které poskytly městské části 
v rámci dotazníků, jež jim byly distribuovány. 
Věnovali jsme se vyhodnocení prakticky všech 
otázek s dostatečnou výpovědní hodnotou 
získaných odpovědí. V rámci další kapitoly 
byly tyto údaje doplněny i o základní data 
o obecním bytovém fondu, který je ve správě 
Magistrátu hl. m. Prahy. Šířeji se věnujeme 
prostorovému rozmístění městského bytového 
fondu v rámci území Prahy. Oproti předchozí 
studii se naopak nebudeme věnovat porovnání 
rozsahu pražského obecního fondu se 
situací v ostatních evropských městech, mj. 
proto, že předpokládáme poměrně nevýznamné 
změny během posledních dvou let.

ZKRATKY

MČ městská část
MHMP Magistrát hl. m. Prahy
SO správní obvod
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů

1. ÚVOD

Bydlení a jeho dostupnost je v současné době 
jedním z nejdiskutovanějších témat současných 
měst. Jedním z dlouhodobých problémů, který 
byl doposud pro oblast bydlení a bytové politiky 
v kontextu Prahy příznačný, byla absence 
průběžného centrálního sběru informací 
a dat o aktuálním stavu a vývoji obecních 
bytů, jež byly Statutem hl. m. Prahy (obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy) 
svěřeny do správy jednotlivých městských 
částí. Neexistence souhrnných informací 
o této rozhodující části obecního bytového 
fondu neumožňovala rozhodovat o využívání 
a nakládání s pražským obecním bytovým 
fondem informovaně na základě aktuálních 
a komplexních dat a rovněž tak nebyly položeny 
základní předpoklady pro realizaci efektivnější 
a koordinovanější bytové politiky mezi hl. m. 
Prahou a jednotlivými městskými částmi.

První krok k naplnění tohoto projektu vzešel 
z iniciativy stávajícího radního pro oblasti 
bydlení a transparentnosti Mgr. Adama 
Zábranského, který v roce 2019 Radě hl. m. 
Prahy předložil tisk „k návrhu na oslovení 
městských částí hl. m. Prahy za účelem získání 
informací o využívání bytového fondu v majetku 
hl. m. Prahy svěřeného Statutem hl. m. Prahy 
městským částem“ (schválen pod číslem 440 
dne 18. 3. 2019). Byla sesbírána data od všech 
57 pražských městských částí a výsledky byly 
zanalyzovány Institutem plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy a publikovány ve studii „Stav a vývoj 
obecního bytového fondu v městských částech 
hl. m. Prahy“ v červnu roku 2019 (Němec, 
2019).

V roce 2021 bylo na tento průzkum navázáno 
a opět byly prostřednictvím dotazníků osloveny 
všechny pražské městské části, přičemž celkem 
bylo získáno 48 odpovědí. Celkem 9 městských 
částí tedy ani po druhé urgenci data nedodalo. 
Z pohledu validity a úplnosti výstupů analýzy se 

ale nejedná o zásadní problém, protože těchto 
9 městských částí v roce 2019 dohromady 
spravovalo pouhých 183 bytů, tj. méně než 
0,6 % z celkového počtu obecních bytů v Praze. 
Cílem dotazníků bylo primárně postihnout 
aktuální počet, strukturu a způsob využívání 
obecního bytového fondu, jenž byl svěřen 
Statutem hl. m. Prahy městským částem. Pokud 
není uvedeno jinak, tak se získané údaje od 
městských částí vztahují k datu 20. 7. 2021. 
Konkrétní dotazy a položky k vyplnění, které 
byly předmětem dotazníku distribuovaného 
městským částem, jsou uvedeny v příloze 
této analýzy (→ Příloha P. 01). Otázky jsou 
v porovnání s rokem 2019 podobné, nicméně 
jsou zde některé změny ve formulaci či počtu 
otázek. V roce 2019 zde byla navíc např. 
otázka na finanční náročnost rekonstrukce 
bytů, v roce 2021 zase přibyla otázka na 
důvody neobsazenosti svěřených bytů. Šetření 
v roce 2021 sice nepřineslo 100% návratnost 
sběru dat, ale na druhou stranu lze z několika 
konkrétních příkladů dat usuzovat, že mohlo 
i tak přinést validnější výsledky oproti šetření 
z roku 2019.

Dlouhodobé sledování obecního bytového 
fondu, jenž je spravován MHMP a MČ, je velmi 
důležité pro nastavení kvalitní bytové politiky. 
Ve Strategii rozvoje bydlení v hl. m. Praze, která 
byla schválena v dubnu 2021, je mj. uveden 
strategický cíl 2.4 „Koordinovat bytové politiky 
napříč městskými částmi“ a v rámci něj opatření 
„Zavést jednotný digitální systém monitorující 
stav, vývoj a základní charakteristiky obecního 
bytového fondu ve správě MHMP a MČ a rovněž 
i stav podaných žádostí o přidělení bytu“ (IPR 
Praha 2021). Opatření bude dále rozvíjeno 
v návazném Akčním plánu rozvoje bydlení 
v hl. m. Praze. Osud dalšího monitorování 
obecního bytového fondu by již tak ideálně 
neměl záviset na iniciativě budoucího radního 
pro bydlení, ale mělo by jít o systémové řešení. 
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3. STAV A VÝVOJ BYTOVÉHO 
FONDU VE SPRÁVĚ MĚSTSKÝCH 
ČÁSTÍ

Stav a vývoj obecního bytového fondu svěřeného do 
správy městským částem byl identifikován prostřednictvím 
dotazníkového šetření, které realizoval radní pro oblast 
bydlení a transparentnosti RHMP Mgr. Adam Zábranský 
v první polovině roku 2021. Konkrétní dotazy a položky 
k vyplnění, které byly předmětem dotazníku distribuovaného 
městským částem, jsou uvedeny v příloze (→ Příloha P. 01). 
Dotazník vyplnilo a odevzdalo na 48 městských částí. 
U zbylých 9 jsme u počtu bytů zjednodušeně vycházeli z dat 
z roku 2019, tedy s předpokladem, že nedošlo ke změnám 
v počtu svěřených bytů. U dalších charakteristik, jako je 
např. míra neobsazenosti, jsme tyto městské části do analýzy 
již dále nezahrnovali.

3.1 Počet spravovaných bytů

Z informací poskytnutých městskými částmi vyplynulo, že v 
jejich správě bylo k 20. 7. 2021 celkem 23 080 bytů.  
K 31. 3. 2019 to bylo celkem 24 445 bytů (5,6% úbytek). 
I přes výše uvedené (spíše rétorické) snahy o navyšování 
obecního bytového fondu je tedy patrné, že stále dochází 

k jeho zmenšování, i když tedy v daleko nižší míře, než 
tomu bylo v minulosti (viz kapitola 4.1). Jednotlivé městské 
části disponují značně rozdílným počtem obecních bytů, což 
přirozeně ovlivňuje i jejich rozdílnou schopnost aktivně působit 
v oblasti bytové politiky.

Prostorové rozmístění městského bytového fondu ve správě 
městských částí je ovlivněno populační velikostí, ale také 
historickým vývojem městské části. Celkově největší počet 
těchto bytů je ve velkých městských částech jako Praha 10 
(v její správě bylo celkem 3 359 bytů) a Praha 2 (3 021 bytů). 
S větším odstupem jsou pak MČ Praha 3 (2 042 bytů) a MČ 
Praha 4 (1 887 bytů). Více než 1 tisíc bytů spravovaly ještě MČ 
Praha 6 (1 384 bytů), MČ Praha 11 (1 347 bytů), MČ Praha 8 
(1 173 bytů) a MČ Praha 1 (1 160). Na opačném pólu pořadí se 
nacházelo 10 městských částí, vesměs velmi malých, které již 
nespravovaly ani jeden obecní byt (→ Obr. 3.1.1).

Vzhledem ke značné heterogenitě a nesourodosti pražských 
městských částí se jeví jako ilustrativnější porovnání rozsahu 
obecního bytového fondu v relaci k počtu obyvatel městské 
části, případně k celkovému počtu všech bytů nacházejících 
se na jejím území. Nejvíce svěřených bytů na celkový počet 
bytů byl v roce 2019 i v roce 2021 v MČ Praha 19 (14,3 % 
z celkové bytového fondu) a MČ Praha 2 (10,5 %). Relativní 
vyšší podíl nalezneme i v MČ Praha 16 (9,1 %), MČ Praha-
Běchovice (8,7 %), MČ Praha 17 (7,6 %), MČ Praha-Čakovice 

2. SOUVISLOSTI: DOSTUPNOST 
BYDLENÍ A VLASTNICTVÍ BYTŮ 
V PRAZE

Bydlení a jeho dostupnost patří mezi jednoznačně největší 
výzvy, se kterými se musí současná města vypořádávat. 
Problém růstu nákladů na bydlení a tedy zhoršování 
jeho dostupnosti je prakticky globální, má vícero příčin 
a je dlouhodobý, i když prochází vývojem, kdy se úroveň 
dostupnosti mění. Praha se po pádu komunistického režimu 
plně zapojila do procesu globalizace a začaly zde probíhat 
změny postindustriální transformace, které ve městech 
v západní Evropě probíhaly od 70. let 20. století (více viz 
Brabec 2021, Sýkora 2001).

V první polovině 90. let 20. století docházelo v Praze 
k dokončování rezidenční výstavby na velkých sídlištích. 
V této době se také začalo prosazovat myšlení neoliberalismu, 
hlásající politiku volného trhu s minimálními zásahy státu 
(resp. veřejného sektoru obecně) do ekonomiky i společnosti 
a zdůrazňování odpovědnosti jedince. Neoliberální politika 
prosazuje privatizaci veřejných statků jako efektivní nástroj 
pro zvýšení ekonomické i společenské úrovně. V bytové 
politice se místo výstavby nových dostupných obecních bytů 
prosazuje spíše privatizace bytového fondu a zdůrazňování 
vlastní odpovědnosti při získávání bydlení. V této době proto 
stát přestal finacovat výstavbu obecních bytů. Bytový fond ve 
veřejném vlastnictví je od roku 1990 z velké části privatizován 
a to formou navracení původním majitelům v rámci restitucí či 
prodán stávajícím nájemníkům za výrazně nižší než tržní částky.

Paradoxně ovšem v této době také zdaleka neexistuje funkční 
tržní systém, který by dokázal dobře zabezpečit dostupnost 
bydlení pro všechny obyvatele města. Trh s nájemním bydlením 
je v této době silně ovliveň regulací nájemnéno, které sice 
zvýhodňovalo mnoho nájemníků, ale velmi zvyšovalo problém 
sehnat nový byt. Ani celkový trh s nemovitostmi nebyl úplně 
funkční, protože finančního kapitálu bylo v české společnosti 
v této době málo a v Česku neexistoval ani funkční bankovní 
systém, který by poskytoval levné hypotéky. Dostupnost bydlení 
byla velmi špatná, kdy více než 90 % obyvatel Česka hodnotilo 
podmínky při získávání bytu jako spíše či velmi špatné (CVVM 
2021).

Situace se začala zlepšovat s postupným rozvojem ekonomiky, 
nastartováním soukromé rezidenční výstavby a zefektivněním 
trhu s bydlením. Dále ovšem docházelo v Praze k významnému 
poklesu počtu obecních bytů, vlivem pokračující privatizace 
a absence obecní rezidenční výstavby (více kapitola 4.1). 
Až do roku 2008 docházelo k velmi dynamickému růstu cen 
nemovitostí, který mezi roky 2009 až 2013 vystřídal mírný 
pokles (více Němec 2017). Celkově se dostupnost bydlení 
velmi zlepšila, kdy pouze 53 % Čechů hodnotilo podmínky při 
získání bytu jako špíše či velmi špatné. Problematika bydlení 
v této době nebyla chápana jako významný a celospolečenský 
problém.

Situace se začala významně měnit přibližně okolo roku 2015, 
tedy v době, kdy velmi rychle začaly růst ceny nemovitostí 
i výše nájemného. Dostupnost bydlení se nadále dramaticky 
zhoršuje. V roce 2021 již 72 % Čechů hodnotilo podmínky při 
získání bytu jako špíše či velmi špatné. Zhoršování dostupnosti 
bydlení má mnoho příčin (IPR Praha 2021). Jednou z těch 
důležitých je i nízký počet obecních bytů, ve kterých by město 
mohlo poskytovat podporované bydlení vybraným skupinám 
obyvatel, kteří to nejvíce potřebují.

V rétorické rovině postupně proto došlo k obratu v politice 
bydlení, kdy město již svůj obecní bytový fond neplánuje 
dále redukovat, ale naopak jej více rozšířit. Například ve 
schváleném Strategickém plánu hl. m. Prahy (Aktualizace 2016) 
bylo v části 1.1.C Dostupné bydlení mimo jiné deklarováno, že 
bude potřeba „vytvořit nové systémové nástroje bytové politiky 
za účelem zajištění dostatečné nabídky krizových, sociálních 
a dostupných bytů, kterou budou poskytovány různým cílovým 
skupinám z řad obyvatel Prahy“ (IPR Praha, 2016). Tento 
princip je dále patrný především ve schválené Strategii rozvoje 
bydlení v hl. m. Praze (2021), ve které se vícekrát zmiňuje 
nutnost nového přístupu k bytové politice města a nutnosti 
navyšovat obecní bytový fond.

Tato změna je v souladu s postojem veřejnosti. Podle 
reprezentativního šetření IPR Praha z roku 2020 byla drtivá 
většina obyvatel Prahy názoru, že město by mělo být ve své 
bytové politice aktivnější, přičemž pouze 10 % osob uvedlo, 
že by město v oblasti bydlení nemělo nic dělat a mělo by 
ponechat vývoj volnému trhu (→ Obr. 2.1). Nejvíce, 56 % 
respondentů uvedlo, že by město mělo realizovat výstavbu 
vlastních obecních bytů. Lze tedy konstatovat, že zde existuje 
i celospolečenská poptávka po navyšování obecního bytového 
fondu.
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2.1 Odpověď reprezentivního vzorku obyvatel Prahy v roce 2020 na otázku: Co by především Praha měla dělat v oblasti 
bytové politiky? (n=1977)
IPR Praha 2021 / data: IPR Praha, ppm factum 2020
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(7,3 %) či MČ Praha 1 (6,4 %). Celkově je patrné, že relativně 
více svěřených bytů nalezneme především v širším centru 
města, tedy v oblastech s nevyššími dosahovanými cenami 
bytů i úrovní tržního nájemného. Naopak méně svěřených 
bytů nalezneme spíše v městských částech na okraji města či 
s lokalizací velkých sídlišť.

Celkově jde především o důsledek historického vývoje, 
ovlivněný i faktory jako je národností struktura v meziválečné 
Praze (např. na území MČ Praha 2 bylo relativně více 
nemovitostí ve vlastnictví obyvatel německé či židovské 
národnosti, kteří po roce 1989 nemohli byty restituovat a ty 
zůstaly městu) či systém rezidenční výstavby, kdy velkou část 
domů na sídlištích stavěla bytová družstva. Rozdílné počty 
obecních bytů ale zejména odrážejí diferencovaný přístup 
politických reprezentací městských částí k nakládání se svým 
svěřeným bytovým fondem v posledních 30 letech, kdy některé 
části bytový fond privatizovaly výrazně více nežli jiné.

Mezi roky 2021 a 2019 došlo u většiny městských částí jen 
k velmi malým změnám v celkovém počtu svěřených bytů 
(→ Obr. 3.1.2). Největší redukce byla patrná v MČ Praha 9, MČ 
Praha 6 a MČ Praha 13, jejichž svěřený obecní bytový fond se 
snížil o více než jednu třetinu. K mírnému růstu došlo u celkem 
7 městských částech. Nejvíce u MČ Praha 22 (ze 78 na 181), je 
zde ovšem otázka, zda tato městské část uvedla přesné údaje v 
dotazníkovém šetření v roce 2019, protože od roku 2019 žádný 

nový byt nepostavila. U 23 městských částí se počet svěřených 
bytů nijak nezměnil.

Důvodem poklesu počtu svěřených bytů je především 
pokračující privatizace. Městské části se stále dále zbavují 
svých bytů, i když v mnohem nižším rozsahu než v minulosti. 
Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že v období 2015–2020 
bylo prodáno celkem 6 292 obecních bytů, tzn. v průměru 
1 049 bytů za rok (→ Obr. 3.1.3). Je nicméně patrné, že počet 
prodaných bytů se postupně snižuje. V letech 2019 a 2020 bylo 
celkem prodáno na 995 bytů, tedy průměrně necelých 500 bytů, 
což je hluboko pod průměrným úbytkem obecního bytového 
fondu od roku 1991.

Na druhé straně, v tomto období bylo nově dokončeno pouze 
277 bytů (z toho 194 bytů připadalo na projekt Zahrady 
Opatov, který městská část Praha 11 odkoupila od developera 
Sekyra Group, a. s.). Mezi lety 2019 až 2021 bylo nově 
postaveno 60 bytů (17 bytů MČ Praha-Běchovice zakoupila 
od developera), tedy mírně pod průměrem za posledních 
6 let a stále je jedná o zlomek z celkové rezidenční výstavby 
v hlavním městě. Z bilance prodaných a nově dokončených 
obecních bytů v režii městských částí tedy vyplývá úbytek 
přibližně 6 tisíc bytů v průběhu let 2015 až 2020. I v budoucnu 
je patrné, že privatizace bude dále pokračovat, protože celkem 
293 svěřených bytů je nyní naplánováno k prodeji do konce 
roku 2021 a v průběhu roku 2022.
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3.1.3 Počet prodaných a nově dokončených bytů v režii městských částí
IPR Praha 2021 / data: MHMP 2019, 2021
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tedy spíše o populačně větší městské části s vyšším počtem 
spravovaných obecních bytů. 19 městských částí naopak 
uvedlo, že nemá ani jeden prázdný svěřený byt. Vesměs se 
jednalo o menší městské části s menším počtem svěřených bytů.

V roce 2021 byla do dotazníkového šetření přidána nepovinná 
otázka na důvody neobsazenosti. Celkem 26 městských 
částí na tuto otázku odpovědělo. Jednoznačně nečastějším 
důvodem neobsazenosti byla uvedena rekonstrukce bytů 
(celkem uvedlo 20 městských částí), ať už probíhající nebo 
připravovaná. Dalšími významnými důvody byly uvedeny 
hledání, resp. stěhování nových nájemníků (7 městských 
částí) a důvod, že se jedná o krizové a azylové byty, které jsou 
připravené pro vhodné kandidáty (4 městské části).

Městské části v dotaznících rovněž poskytly informace o tom, 
kolik svěřených bytů prošlo od roku 2019 rekonstrukcí. Celkem 
městské části v tomto dvouletém období zrekonstruovaly na 
1 539 bytů, tedy 6,7 % z jimi spravovaného bytového fondu. 
Oproti letům 2015 až 2018 se jedná o mírné zintenzivnění 
rychlosti rekonstrukce, za toto období bylo zrekonstruováno 
540 svěřených bytů za rok.

Nejvíce bytů během let 2019 až 2021 zrekonstruovala MČ 
Praha 2 (322 bytů) a relativně vysoký počet bytů byl od roku 
2019 zrekonstruován i v MČ Praha 10 (225 bytů), MČ Praha 4 
(181 bytů) a MČ Praha 3 (175 bytů). Jedná se o vesměs větší 

městské části s větším počtem svěřených bytů. Nicméně tyto 
městské části mají nadprůměrný podíl zrekonstruovaných 
bytů také v relaci k rozsahu svěřeného bytového fondu 
(→ Obr. 3.2.2). Nejvyšších podílů obnovy dosahovaly menší 
městské části jako MČ Praha-Štěrboholy a MČ Praha-Slivenec, 
tyto městské části mají ovšem pouze 1, resp. 6 svěřených bytů.

3.3 Struktura bytů podle jejich účelového 
určení

Jednou z přirozených rolí obecního bytového fondu je 
poskytování finančně dostupného bydlení specifickým sociálním 
skupinám obyvatel, které mají vzhledem ke svým příjmovým 
poměrům či jiným znevýhodněním (věk, zdravotní postižení 
apod.) ztížený či zcela znemožněný přístup na běžný trh 
s byty. Další z podporovaných skupin, ve prospěch které bývá 
rovněž poskytováno finančně zvýhodněné obecní bydlení, tvoří 
zaměstnanci veřejného sektoru, kteří mají pro chod města 
strategický význam (např. policisté, hasiči, učitelé, zdravotní 
sestry atd.). Praxí rovněž je, že městské částí pronajmou obecní 
byt v zásadě kterémukoliv svému občanovi, a to za předpokladu, 
že uspěje v rámci veřejné soutěže (tzn. tržní / soutěžní 
pronájem). A v neposlední řadě je zde stále značné množství 
nájemníků, kteří užívají obecní byty na základě historických 
a časově neomezených nájemních smluv, jež byly z velké části 
uzavřeny ještě před rokem 1989. Skladba nájemníků obecních 

V období 2019 až 2020 nejvíce bytů prodaly MČ Praha 3 
(celkem prodáno 351 bytů), MČ Praha 9 (304 bytů) a MČ 
Praha 2 (166 bytů). Oproti období 2015 až 2018 se jedná 
o pokles prodaných bytů, kdy např. MČ Praha 9 prodala na 
1 205 bytů a v průběhu pouhých 4 let zprivatizovala přibližně 
polovinu (52 %) svého bytového fondu, který měla ještě na 
začátku roku 2015 k dispozici. Na druhou stranu i v celém 
období 2015 až 2020 byl identifikován poměrně vysoký 
počet městských částí, které se svých bytů vůbec nezbavovaly, 
případně privatizovaly jen velmi malou část svého bytového 
fondu. Jednalo se, až na několik výjimek (např. MČ Praha 1, 
Praha 12, Praha 13), vesměs o méně lidnaté městské části 
spravující zpravidla relativně nízký počet svěřených bytů.

3.2 Míra neobsazenosti a rekonstrukce bytů

Z celkového počtu 23 080 bytů, kterými k 20. 7. 2021 
disponovaly pražské městské části, jich bylo 2 090 volných. 
Míra neobsazenosti bytů spravovaných městskými částmi 
tak tedy na základě poskytnutých informací činila 9,1 %. 
Oproti roku 2019 se jedná o poměrně významný nárůst, kdy 
bylo volných bytů 1 712, tedy 7,2 %. Nárůst míry neobsazenosti 
ovšem nemusí plně vystihovat realitu, protože je otázka, zda 
v roce 2019 všechny městské části vyplnily danou informaci 
pravdivě, ať již záměrně (z důvodu, že nechtěly poukazovat na 
méně efektivní využívání svých bytů) či nezáměrně (z důvodu 
odlišného pochopení dané otázky uvedené v rámci dotazníku). 
V roce 2019 hned 33 městských částí uvedlo, že nemá jediný 
neobsazený byt. Zatímco u městských částí, které pronajímají 
několik desítek či dokonce jen jednotek bytů, se dá skutečně 
předpokládat plná obsazenost obecního bytového fondu, tak 
v případě městských částí, které disponují několika stovkami 
bytů, se to zdá jako poměrně nepravděpodobné. Šetření v roce 
2021 přineslo s vysokou mírou pravděpodobnosti validnější 
výsledky, což mohlo být způsobené také přidáním dotazu 
ohledně důvodů neobsazenosti bytů.

Když pomineme MČ Praha-Štěrboholy, která měla v roce 
2021 jen jeden svěřený byt, který byl prázdný, největší podíl 
neobsazených bytů nalezneme v MČ Praha 8 (19,2 %), MČ 
Praha 1 (17,8 %) a MČ Praha 2 (14,7 %) (→ Obr. 3.2.1). Jde 
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postižením (3,9 %) a bytů, které byly vysoutěžené na základně 
tržního nájmu (7,0 %).

Podíl svěřených obecní bytů, které obývají osoby bez uvedení 
účelu, se významně liší podle jednotlivých městských částí 
(→ Obr. 3.3.2). Celkem 6 městských částí má podíl svěřených 
bytů v kategorii „ostatní“, tedy bez uvedení účelu, vyšší než 
90 %. Největší podíl byl patrný v MČ Praha 3 (96,4 %), dále pak 
v MČ Praha 20 (93,4 %) a MČ Praha-Vinoř (92,3 %). Na druhé 
straně celkem v 8 městských částech měly všechny svěřené 
byty uvedený účel. Jde nicméně spíše o menší městské části 
s menším počtem svěřených bytů, výjimku přestavuje pouze MČ 
Praha 18 s 318 byty.

Rozdílné přístupy k bytovým politikám jednotlivých 
městských částí při přidělování bytu (nebo podle vyplnění 
dotazníku) jsou patrné také podle detailnější struktury 
bytů podle jejich účelového určení (→ Obr. 3.3.3). Nejvíce 
městských částí svěřené byty bez daného účelu především 
nabízí pro podporované profese, jde o např. MČ Praha 9, MČ 
Praha 3, MČ Praha 14. Některé městské části jako např. MČ 
Praha-Kunratice, MČ Praha 19, MČ Praha 16 se dominantě 
zaměřují na zabezpečení bydlení pro seniory. MČ Praha 12 
či MČ Praha-Dubeč mají nejvyšší podíl bytů pro osoby se 
zdravotním postižením. Svěřené byty, které jsou distribuovány 
podle nejvyšších nabídek za nájemné (tržní) pak nalezneme 
především v MČ Praha 2 či MČ Praha 17. Pro úplnost doplňme, 

že tento obrázek nerozlišuje celkový rozsah spravovaného 
bytového fondu, který se v rámci jednotlivých městských částí 
výrazně liší.

bytů je tedy relativně pestrá, a proto se v této kapitole blíže 
zaměříme na postihnutí struktury bytů ve správě městských 
částí podle jejich účelového určení, resp. podle struktury 
nájemníků.

Získané údaje od městských částí naznačily, že jen z výrazně 
menší části bydlí v obecních bytech osoby, kterým městská 
část přidělila byt na základě toho, že je lze zařadit mezi 
specifické a zranitelné sociální skupiny (→ Obr. 3.3.1). 74,5 % 
obecních bytů ve správě městských částí (17,1 tis. bytů) spadá 
do tzv. kategorie „ostatní“, v jejímž rámci které nelze rozpoznat, 
na základě jaké potřeby nájemník obecní byt užívá. Oproti 
období 2015–2018 se jedná o růst, protože v těchto letech 
bylo těchto uživatelů svěřených bytů 71 % (16,7 tis.). Tento 
růst nicméně s největší pravděpodobností nemusí odpovídat 
realitě, ale spíše vyšší kvalitou získaných dat z roku 2021 
z populačně velké MČ Praha 4. Tato městská část v roce 2019 
uvedla pouze svěřené byty s uvedeným účelem (celkem bylo 
uvedeno 628 bytů), v roce 2021 nicméně již uvedla i celkový 
počet svěřených bytů, tedy i bez uvedeného účelu (celkem 
1 334 bytů). Podobná situace byla také u MČ Praha 22 (69 bytů 
bez uvedeného účelu). Reálně se tedy nejspíše počet svěřených 
bytů bez uvedeného účelu spíše snížil, což je pravděpodobně 
způsobeno uvolňováním dlouhodobých nájemních smluv 
v důsledku úmrtí či odstěhování nájemníků a snahou městských 
částí o poskytování obecních bytů potřebným obyvatelům.

V šetření v roce 2021 byly městské části dotazovány, v kolika 
jim svěřených bytech mají nájemníci smlouvu na dobu 
neurčitou. Celkem se jednalo o 12 294 bytů, tedy 71,8 % 
z celkového počtu. Z velké části se pravděpodobně jedná 
o nájemní vztahy uzavřené na základě historických smluv, které 
již nereflektují aktuální potřeby a životní situaci stávajících 
nájemníků. Lze předpokládat, že právě tito nájemníci často patří 
mezi osoby, které obývají svěřené byty bez uvedeného účelu.

Využívání obecního bytového fondu specifickými zranitelnými 
sociálními skupinami je tedy patrně poměrně nízké: 6,0 % 
bytů spravovaných městskými částmi bylo určeno seniorům; 
3,8 % zdravotně postiženým v rámci tzv. bytů zvláštního určení; 
6,3 % vybraným a pro chod města důležitým profesím; 3,2 % 
pro sociální byty (mimo kategorie výše uvedené) a 0,6 % 
jako startovací byty pro mladé rodiny. Zbývajících necelých 
5,6 % obecního bytového fondu ve správě městských částí 
bylo přiděleno na základě veřejných soutěží realizovaných na 
principu tržního, resp. nejvyššího nabídnutého nájemného.

V roce 2019 byla otázka na struktury bytů podle jejich 
účelového určení mírně odlišná, a proto srovnání nemusí být 
přesné. Nicméně je patrné, že došlo k růstu podílu svěřených 
bytů, ve kterých bydlely osoby podporovaných profesí (v roce 
2019 šlo o 3,8 %). Naopak došlo k poklesu relativního 
zastoupení bytů pro seniory (6,9 %) a osoby se zdravotním 

3.3.1 Struktura obecního bytového fondu spravovaného MČ v Praze podle účelového určení v roce 2021
IPR Praha 2021 / data: MHMP 2021
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3.4 Cena nájemného

Celkově je patrné, že výše nájmu v obecních bytech 
svěřených do správy městských částí je hluboko pod 
celopražským průměrem tržního nájemného. Podle studie 
poradenské firmy Deloitte, zpracované pro hl. m. Prahu, byla 
v prvním čtvrtletí roku 2020 v Praze průměrná měsíční výše 
nájemného 300 Kč za m2, přičemž nejvyššího nájemného je 
dlouhodobě dosahováno v centru města a jeho blízkém okolí 
(Deloitte 2020). Nejvyšší částka 206 Kč za m2 byla uvedena 
v MČ Praha-Přední Kopanina, která ovšem disponuje pouze 
2 svěřenými byty, pronajímanými na základě nejvyššího 
nájemného (tržní pronájmy). Mezi 150 až 165 Kč za m2 
je průměrná výše nájemného v 6 městských částech: MČ 
Praha-Dubeč, MČ Praha-Kunratice, MČ Praha-Běchovice, MČ 
Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 1 (→ Obr. 3.4.1). U zbylých 
městských částí je výše nájmu ve svěřených obecních bytech 
dvakrát nižší, než je celopražský průměr. Nejnižší úroveň 
nájemného byla patrná v MČ Praha-Dolní Měcholupy (50 Kč za 
m2) a MČ Praha 12 (67 Kč za m2). Obecně jsou rozdíly mezi 
jednotlivými městskými částmi poměrně velké a především 
příliš nesouvisí s polohou vůči centru města a strukturou 
obecního bytového fondu podle účelového určení.
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až 6 %. Počet obecních bytů v správě MHMP poklesl o 492. 
I přes snížení absolutního i relativního úbytku obecního 
bytového fondu, zatím tedy není patrné, že by docházelo 
k deklarovanému obratu v bytové police města, kdy by mělo 
docházet k navyšování počtu obecních bytů místo jejich 
redukce.

4.2 Struktura magistrátních bytů podle jejich 
účelového určení

Míra neobsazenosti bytů spravovaných MHMP činila 5,8 %, 
přičemž u bytů spravovaných městskými částmi šlo o 9,3 %. 
V kapitole 3.3 jsme se věnovali struktuře obecních bytů 
ve správě městských částí podle jejich účelového určení, 
kde bylo řečeno, že 74,5 % svěřených bytů spadá do tzv. 
kategorie „ostatní“, v rámci které nelze rozpoznat, na základě 
jaké potřeby nájemník obecní byt užívá. V obecních bytech, 
které spravuje MHMP je situace mírně odlišná. Podíl bytů bez 
definovaného účelu je zde 56,2 %, celkem jde o 4 083 bytů 
(→ Obr. 4.2.1). Obecní byty spravované MHMP by tedy měly být 
více využívány obyvateli, kteří jsou zranitelní, sociálně slabší 
nebo pro město více potřební. MHMP spravované byty by tedy 
měly lépe reflektovat bytovou politikou, kdy obecní byty mají 
být určeny primárně těm, kteří potřebují s bydlením pomoci. 
To odráží i fakt, že v obecních bytech spravovaných MHMP 
je relativně nižší průměrný nájem. MHMP uvedl, že v těchto 

bytech se měsíční nájmy pohybují v rozmezí 80 až 132 Kč za 
m2. Průměrný nájem je pak 81,4 Kč za m2, což není ani třetina 
průměrného nájmu v Praze (v roce 2020 šlo o 300 Kč za m2).

Celkem 1 381 obecních bytů spravovaných MHMP jsou určené 
pro potřebné a podporované profese (19 %), důležité pro 
chod města (jako učitelé, hasiči, policisté), u bytů ve správě 
městských částí šlo o 6 %. 650 bytů bylo určeno jako sociální 
byty (9 %; u správy městských částí šlo o 3 %). V porovnání 
s obecními byty ve správě městských částí jsou byty spravované 
MHMP také více využívány seniory či osobami se zdravotním 
postižením. Menší je zde naopak podíl startovacího bydlení 
a bytů vysoutežených za nejvyšší (tržní) nájem.

4. STAV A VÝVOJ CELKOVÉHO 
OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU

Zatímco v předchozí kapitole jsme věnovali samostatnou 
pozornost pouze části obecního bytového fondu, který 
je spravován jednotlivými městskými částmi, tak v této 
kapitole budeme zvažovat obecní bytový fond jako celek, 
což znamená, že kromě bytového fondu ve správě městských 
částí postihneme i byty ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. 
Zaměříme se především na dlouhodobý vývoj a prostorové 
rozmístění celkového rozsahu obecního bytového fondu za 
Prahu i na úrovni městských částí.

4.1 Dlouhodobý vývoj počtu obecních bytů 
v Praze
K 20. 7. 2021 bylo na území Prahy celkem 30 345 obecních 
bytů, z nichž tři čtvrtiny (tj. 23 080 bytů) spravovaly 
městské části a zbylá čtvrtina (tj. 7 265 bytů) byla ve správě 
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Na jeden obecní byt tak 
v rámci Prahy připadá 44 obyvatel a obecní byty tvoří 
přibližně 4,5 % z celkového objemu bytového fondu. K 31. 3. 
2019 bylo 24 445 obecních bytů spravováno městskými částmi 
a 7 757 bytů bylo ve správě MHMP, celkem tedy šlo o 32 2020 
bytů.

V období po roce 1989 došlo v rámci Prahy ke zcela zásadní 
redukci obecního bytového fondu. Vyjdeme-li z informace 
uvedené v Koncepci bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 
a navazující období, že po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. 
m. Prahy přibližně 194 tis. bytů a porovnáme-li tento původní 
rozsah obecního bytového fondu s výše uvedeným údajem 
z roku 2021, tak můžeme konstatovat, že v období 1991 až 
2021 se obecní bytový fond v rámci Prahy zredukoval o 84 %. 
Ze sledování vývoje počtu obecních bytů v průběhu období 
1991 až 2021 vyplývá, že v absolutním vyjádření byly úbytky 
obecních bytů sice nejvýraznější mezi lety 1991 až 2003, 
relativní úbytky nicméně byly výraznější mezi lety 2011 a 
2016, kdy se obecní bytový fond snižovat o přibližně 7 až 14 
% ročně (→ Obr. 4.1.1, který na základě kompilace z různých 
zdrojů uvádí vývoj; viz Němec, 2019). Jen mezi lety 2011 
a 2021 se obecní bytový fond v Praze zredukoval o více než 
polovinu.

V posledních letech je nicméně patrné, že počet obecních bytů 
v absolutních číslech již klesá daleko méně, než tomu bylo v 
minulosti, kdy od roku 1991 byl každoroční úbytek obecního 
bytového fondu na 5,5 tis. Mezi lety 2021 a 2019 celkově došlo 
k poklesu o 1 857 obecních bytů, tedy 929 za rok. Relativně 
jde stále o pokles o 5,8% za sledované období a 3,6% za 
jediný rok, což je sice stále nižší dynamika poklesu, nicméně 
nikoliv nesrovnatelná se situací v  90. letech 20. století, kdy 
byl průměrně každoročně obecní bytový fond redukován o 3 

4.1.1 Vývoj počtu obecních bytů v Praze 
IPR Praha 2021 / data: Němec 2019, MHMP 2021

4.2.1 Struktura obecního bytového fondu spravovaného MHMP v Praze podle účelového určení v roce 2021 
IPR Praha 2021 / data: MHMP 2021
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4.3 Prostorové rozmístění obecních bytů

Pro účely této studie jsme od MHMP získali počty obecních bytů 
spravovaných MHMP na úrovni adresních bodů. Za jednotlivé 
městské části proto máme informace o jejich celkovém obecním 
bytovém fondu. Absolutně nejvíce obecních bytů, přibližně 
3,8 tisíce, je k dispozici v MČ Praha 14, v rámci které spravuje 
přibližně tři čtvrtiny obecních bytů MHMP (→ Obr. 4.3.1). Více 
než 3 tisíce obecních bytů se nachází ještě stále na území MČ 
Praha 10 (3,7 tis. bytů) a MČ Praha 2 (3,0 tis. bytů).

Celkově je rozmístění počtu obecních bytů a jejich podílu na 
populaci či celkovém počtu bytů velmi podobné rozmístění 
počtu obecních bytů spravovaných městskými částmi (viz 
kapitola 3.1). Vyšší počet bytů spravovaných MHMP je patrný 
především v MČ Praha 14 na sídlišti Černý Most, kde na 
přelomu milénia probíhala rozsáhlá výstavba nových obecních 
bytů (→ Obr. 4.3.2). Celkem je na tomto sídlišti koncentrováno 
na 2 714 obecních bytů, což přestavuje 37,2 % z celkového 
počtu obecních bytů ve správě MHMP. Další významná oblast 
je pak sídliště Řepy s 593 obecními byty ve správě MHMP. 
331 bytů je v MČ Kunratice v domech, lokalizovaných v ulicích 
Hornomlýnská a Jana Růžičky. Celkem 253 obecních bytů pak 
nalezneme v bloku v ulici Limuzská na sídlišti Malešice (MČ 
Praha 10). 231 bytů je v domech v ulici Karla Hlaváčka a 217 
v lokalitě Podhajská pole v MČ Praha 8.

Celkem tyto významnější lokality, které jsou velmi často 
na úrovni jednotek domů a ulic, představují více než 55 % 
celkového počtu obecních bytů ve správě MHMP. Obecní 
byty ve správě MHMP jsou proto celkově prostorově velmi 
koncentrovaně rozmístěné, což může přinášet několik rizik 
a negativních důsledků. Především jde o riziko vzniku 
segregovaných lokalit, pokud by obecní byty ve správě 
MHMP začali využívat primárně sociálně slabí obyvatelé, 
na které by ale zároveň měla být bytová politika města 
nejvíce cílena. Obecní byty proto, i z důvodu prevence vzniku 
segregovaných lokalit (viz příběh sídliště Černý Most, více 
v Sýkora 2010), mohou být více využívané lidmi, jejichž 
sociální situace není tak špatná.

Za účelem postihnutí dlouhodobějšího vývoje rozsahu obecního 
bytového fondu v jednotlivých částech Prahy, konkrétně 
v rámci 22 správních obvodů, využijeme data ČSÚ ze Sčítání 
lidu, domů a bytů (SLDB), z roku 2001 a tato data porovnáme 
s aktuálními údaji z letošního roku o stavu bytového fondu, 
jenž byl ve správě Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí. 
Toto srovnání může být mírně nepřesné, protože ve výsledcích 
SLDB 2001 disponujeme pouze jedním údajem, který zahrnuje 
jak byty obecní, tak státní, nicméně státních bytů by neměl 
být tak významný počet, abychom nemohli sledovat hlavní 
trendy. Na úrovni celé Prahy z tohoto porovnání vyplynulo, že 
celkový rozsah obecního bytového fondu se za posledních 20 let 
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zredukoval přibližně o tři čtvrtiny, ze 123 tis. obecních bytů na 
30 tis.

V celkem v 11 z 22 správních obvodů se za posledních 20 let 
obecní bytový fond zredukoval o více než 75 % (→ Obr. 4.3.4). 
Největší pokles byl patrný ve SO Praha 13, kde se počet 
obecních bytů ve sledovaném období snížil dokonce o 93 %. 
O necelých 90 % pak poklesl počet obecních bytů ve SO Praha 
5. Na druhé straně došlo k nejnižší redukci obecních bytů v SO 
Praha 14 a SO Praha 19, a to pouze o 12 %. Nejnižší úbytek 
byl zaznamenán ve SO Praha 22, a to pouze o 5 %. Zatímco 
v případě SO Praha 14 byla příčinou nižšího poklesu, především 
realizace nové obecní rezidenční výstavby na sídlišti Černý Most 
po roce 2001, u SO Praha 9 a SO Praha 22 je příčina především 
ve velmi nízké hodnotě výchozího stavu v roce 2001.
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5. ZÁVĚR

Předkládaná studie se věnovala hodnocení 
obecního bytového fondu v pražských 
městských částech, které vycházelo 
z dotazníkového šetření a bylo navazováno na 
předchozí studii z roku 2019. Hlavní závěry 
bychom mohli rozdělit na vývoj, strukturu 
a prostorové rozmístění. V posledních 
letech, kdy jsme svědky dynamického růstu 
cen nemovitostí a zvyšování nedostupnosti 
bydlení, byla patrná snaha města o obrat 
v bytové politice, kdy by již nemělo docházet 
k redukci obecního bytového fondu, ale 
naopak k jeho navyšování. Příkladem může být 
především schválená Strategie rozvoje bydlení 
v hl. m. Praze z roku 2021 (IPR Praha 2021).

Z informací poskytnutých městskými částmi 
a MHMP vyplynulo, že v jejich správě bylo k 20. 
7. 2021 celkem 23 080 bytů. MHMP měl ve 
správě 7 265 obecních bytů. Na jeden obecní 
byt tak v rámci Prahy připadá 44 obyvatel 
a obecní byty tvoří přibližně 4,5 % z celkového 
objemu bytového fondu. Celkem tedy šlo o 30 
345 obecních bytů, přičemž v roce 2019 to bylo 
32 202 bytů. Je tedy patrné, že i přes nesporné 
snahy (např. založení Městské nájemní 
agentury, Pražské developerské společnosti) 
a změny v přístupu k problematice bydlení, 
stále reálně dochází ke zmenšování obecního 
bytového fondu, namísto jeho navyšování. 
I když se tomu děje v daleko nižší míře než 
tomu bylo v minulosti. Důvodem poklesu 
počtu svěřených bytů je především pokračující 
privatizace a velmi pomalé tempo městské 
rezidenční výstavby, kdy mezi lety 2019 až 
2021 bylo nově postaveno 60 obecních bytů.

Míra neobsazenosti bytů spravovaných 
městskými částmi na základě poskytnutých 
informací činila 9,1 %, přičemž u bytů 
spravovaných MHMP šlo o 5,8 %. Jednoznačně 
nečastějším důvodem neobsazenosti byla 
uvedena rekonstrukce bytů. 74,5 % obecních 

bytů ve správě městských částí (17,1 tis. 
bytů) spadají do tzv. kategorie „ostatní“, 
v rámci které nelze rozpoznat, na základě jaké 
potřeby nájemník obecní byt užívá. U bytů 
spravovaných MHMP to bylo na 56 %. Obecní 
byty spravované MHMP by tedy měly být více 
využívané obyvateli, kteří jsou zranitelní, 
sociálně slabší nebo pro město více potřební. 
MHMP spravované byty by tedy měly lépe 
reflektovat bytovou politiku, kdy obecní byty 
mají být určeny primárně těm, kteří potřebují 
s bydlením pomoci. Celkově je patrné, že 
výše nájmu v obecních bytech svěřených do 
správy městských částí i MHMP je hluboko pod 
celopražským průměrem.

Prostorové rozmístění obecních bytů na 
úrovni městských částí je poměrně velké, 
příliš nesouvisí s polohou vůči centru města 
a strukturou obecního bytového fondu podle 
účelového určení. Hlavní vliv má především 
dlouhodobý vývoj a strategie jednotlivých 
městských částí. Obecní byty ve správě 
MHMP jsou prostorově velmi koncentrovaně 
rozmístěné, což může přinášet několik rizik 
a negativních důsledků. Především jde o riziko 
vzniku segregovaných lokalit, pokud by obecní 
byty ve správě MHMP začali využívat primárně 
sociálně slabí obyvatelé, na které by ale 
zároveň měla být bytová politika města nejvíce 
cílena.
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7. PŘÍLOHY

Bytový fond svěřený městským částem
Dotazníkové šetření mezi městskými částmi realizované dva roky po předchozím šetření. Údaje prosím vyplňujte k červnu 2021, 
pokud v otázce není uvedeno jinak. Pokud na nějakou otázku nechcete odpovídat/nemáte potřebná data, uveďte do odpovědi např. 
“nic”. Předem díky za vyplnění!

1. Městská část
2. Kontakt na osobu, která dotazník vyplňuje
3. Jaký je celkový počet bytů ve správě MČ?
4. Jaký je počet prázdných bytů ve správě MČ?
5. Proč jsou byty uvedené v bodu 4. prázdné? (Nepovinná otázka.)
6. Kolik bytů ve správě MČ bylo prodáno v letech 2019-2020?
7. Kolik bytů ve správě MČ bylo prodáno za rok 2021 (k 1.6.2021)?
8. Kolik bytů ve správě MČ je naplánováno k prodeji do konce roku 2021 a v průběhu roku 2022?
9. Kolik bytů MČ nově postavila od roku 2019?
10. Kolik bytů MČ opravila/zrekonstruovala od roku 2019?
11. Jaký je celkový počet bytů pronajímaných na základě nejvyššího nájemného (tržní pronájmy)?
12. Jaký je celkový počet pronajatých bytů určených pro seniory?
13. Jaký je celkový počet pronajatých bytů určených pro osoby se zdravotním postižením (byty zvláštního určení)?
14. Jaký je celkový počet bytů pronajatých podporovaným profesím?
15. Pokud chcete, můžete napsat komentář k otázce č. 14 (např. jakým podporovaným profesím byty pronajímáte - učitelé, hasiči 
atd.). (Nepovinná otázka.)
16. Jaký je celkový počet pronajatých sociálních bytů (mimo cílové skupiny výše)?
17. Zde máte možnost popsat, jak vaše MČ definuje sociální bydlení (viz otázka 16) - např. dle pravidel pronájmu bytů. (Nepovinná 
otázka.)
18. Jaký je celkový počet bytů pronajatých v režimu startovacího bydlení?
19. Zde máte možnost pospat, jak vaše MČ definuje startovací bydlení (viz otázka 18). (Nepovinná otázka)
20. Kolik bytů je pronajatých na dobu neurčitou?
21. Jaké je procento neuspokojených žádostí o pronájem bytu za rok 2020? (Můžete blíže specifikovat podíly v % podle jednotlivých 
kategorií.)
22. Jaká je průměrná (nejobvyklejší) sazba nájemného v pronajatých bytech (v Kč/m2)?
23. Zde je prostor pro jakékoliv vaše komentáře.

P.01 Dotazník z roku 2021
IPR Praha 2021 / data: MHMP 2021
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1. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 18. 20. 22.

MHMP 
(nesvěřený 
bytový 
fond)

7 265 7 265 423 505 0 77 0 849 127 617 407 1 381 650 2 535 81

Praha 1 1 160 206 2 0 0 0 25 30 0 3 180 100 25 136 150

Praha 10 3 203 243 33 9 46 14 225 14 65 6 181 34 17 1 521 140

Praha 11 1 347 35 22 1 0 0 70 5 209 98 122 49 0 1 037 86

Praha 12 274 7 0 0 0 0 13 0 0 24 10 0 0 160 67

Praha 13 84 0 0 0 0 0 8 17 20 18 3 0 0 43 78

Praha 14 944 21 10 0 91 0 11 1 0 5 85 6 10 700 85

Praha 15 733 24 0 0 0 18 16 17 90 9 42 3 0 310 120

Praha 16 320 22 0 0 0 0 2 0 72 0 6 0 0 138 97

Praha 17 821 22 0 0 0 0 30 138 0 51 11 0 23 554 130

Praha 18 318 0 8 2 4 0 12 91 25 4 13 185 0 185 113

Praha 19 470 15 0 8 4 0 16 0 42 0 6 0 0 286 86

Praha 2 3 021 444 166 0 7 1 322 394 144 63 115 24 18 1 541 158

Praha 20 286 0 0 0 0 0 0 0 13 0 6 0 0 219 90

Praha 21 93 1 3 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 67 81

Praha 22 181 2 0 0 0 0 2 0 53 8 9 21 21 88 93

Praha 3 2 042 220 351 56 91 0 175 17 0 0 57 0 0 1 518 145

Praha 4 1 887 220 13 1 3 0 181 82 0 193 245 28 5 1 097 125

Praha 5 769 96 37 5 0 0 82 16 42 52 23 90 9 272 143

Praha 6 1 384 183 6 0 0 0 82 223 271 0 87 18 0 448 126

Praha 7 642 33 0 0 0 0 57 11 104 14 38 114 0 373 154

Praha 8 1 173 225 0 0 26 0 97 148 52 238 58 30 0 715 100

Praha 9 639 52 304 14 21 0 51 5 0 0 73 0 0 431 80

Praha-
Běchovice

82 1 0 0 0 17 1 38 12 27 4 0 0 34 160

Praha-
Benice

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 92

Praha-
Čakovice

363 3 0 0 0 4 8 0 16 3 22 4 0 147 90

Praha-
Dolní 
Chabry

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praha-
Dolní 
Měcholupy

12 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 50

Praha-
Dolní 
Počernice

41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 35 90

Praha-
Dubeč

80 0 0 0 0 2 4 4 3 41 3 9 0 13 165

Praha-
Koloděje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praha-
Kolovraty

42 1 0 0 0 0 2 2 25 2 6 11 0 37 100

P.02 Odpovědi na vybrané (relevantní) otázky
IPR Praha 2021 / data: MHMP 2021 1. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 18. 20. 22.

Praha-
Královice

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praha-
Křeslice

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Praha-
Kunratice

57 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 165

Praha-
Libuš

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praha-
Lipence

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praha-
Lochkov

9 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 102

Praha-
Nedvězí

6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 75

Praha-
Petrovice

36 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 2 140

Praha-
Přední 
Kopanina

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 206

Praha-
Satalice

24 2 0 0 0 0 2 3 9 0 6 2 0 5 100

Praha-
Slivenec

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 100

Praha-
Suchdol

85 3 0 0 0 0 5 9 0 0 6 0 0 56 117

Praha-
Štěrboholy

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Praha-
Troja

20 2 0 0 0 0 0 1 7 0 2 8 0 3 85

Praha-
Újezd

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praha-
Vinoř

85 0 0 0 0 4 10 0 0 0 5 0 1 15 135

Praha-
Zbraslav

148 1 0 0 0 0 16 0 42 3 7 4 0 95 120
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